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Op zoek naar de schat
Golfbaan de Golfhorst in America organiseerde op zondag 11 november een kunst- en curiosa-evenement. Bezoekers konden er hun voorwerpen laten taxeren en zo
achter de geschiedenis en eventuele waarde komen.

Italiaans servies van

Giovanni
Caminita

Reserveren noodzakelijk

PROFITEER

NU!

Bij iedere 10 euro één spaarzegel. Met 10 zegels is uw spaarkaart vol.
Deze actie loopt van zondag 18 november 2018 t/m zaterdag 9 februari 2019!

Lucassen

Patronaat 13 c // Horst

Bijverdienen in DECEMBER?
Wij zijn op zoek naar:

CHAUFFEURS m/v
Interesse? Kijk op www.a-z.nl/vacatures

Schilderijen, vazen, beelden,
boeken: ruim honderd voorwerpen
gingen deze middag door de handen
van taxateurs Paul Dumay en Karel
Greven van kunsthandel Art Dumay.
De belangstelling voor het evenement
was boven verwachting, zegt Merieke
Voragen van de Golfhorst. “Het exact
aantal bezoekers hebben wij niet
geteld maar wij hebben 84 bonnen
uitgedeeld voor taxaties, dus ik
verwacht dat er ongeveer 150 bezoekers zijn geweest.” Bezoekers zijn niet
alleen benieuwd naar de waarde van
hun meegebrachte schilderij of doosje,
maar ook naar de herkomst. Zoals Riek
en Jos Cuppen uit Melderslo. Bij het
graven van de fundering van hun huis,
trof Jos een ijzeren plaatje in de grond
aan. Op de voorzijde staat de god
Hermes afgebeeld met op de achtergrond een hijskraan.
Lees verder op pagina 06
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Woonproject Hegelsom

‘Senioren willen prettig en op een
vertrouwde manier met elkaar samenleven’
Thijs Lenssen (59) en Mario van Rens (63) uit Hegelsom zijn twee jaar geleden een initiatief gestart om de
leefomgeving van ouderen in hun dorp te verbeteren. Bij het plan wordt uitgegaan van vier pijlers: wonen, zorg,
‘noaberschap’ en veiligheid. De initiatiefnemers hopen dat het plan uiteindelijk uitgerold wordt over de hele
gemeente.
Twee jaar geleden heeft de SP in
Horst aan de Maas onderzoek gedaan
onder de bewoners van seniorenwoningen in de gemeente Horst aan
de Maas. “Uit het onderzoek bleek
dat bewoners uit Hegelsom, Meterik,
America en Sevenum vonden dat de
leefbaarheid achteruitging”, aldus
de initiatiefnemers. Later ondervond
zowel Thijs als Mario dat deze ontwikkelingen zich ook voordeden in
het Keijsershof en op de Venstraat in
Hegelsom. “We merkten dat de buurt-

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren

bewoners elkaar niet meer allemaal
kenden en dat er steeds minder met
elkaar gesproken werd”, vertellen de
twee. “Toen zijn we met een aantal
buurtbewoners een soort werkgroep
begonnen om iets aan deze ontwikkelingen te veranderen.”
De eerste stap was om het
gesprek aan te gaan met de senioren
zelf. “We zijn gaan praten met deze
mensen om te kijken waarom de seniorenwoningen op het Keijsershof en
in de Venstraat niet meer zo geliefd
waren en of er nog wel behoefte was
aan de woningen”, vertellen Thijs en
Mario. “Toen bleek dat er wel degelijk
behoefte was aan seniorenwoningen
maar dat de senioren nog niet allemaal bezig waren met de toekomst.
De ouderen die we gesproken hebben,
gaven vooral aan dat ze het belangrijk

vinden om prettig samen met elkaar
te leven.” Langzaam kwam er meer
invulling in het plan en zijn er doelen
opgesteld.
Tegenwoordig blijven ouderen
veel langer thuis wonen en is het
belangrijk dat ze zoveel mogelijk zelfof samen redzaam zijn. “Om dat te
bereiken is het belangrijk dat de senioren wonen in een omgeving die hen
ondersteunt in het dagelijks leven,
waar ze de buurt kennen en waar de
drempel om bij elkaar over de vloer
te komen erg laag is”, aldus Thijs en
Mario.
Samen met het Dorpsplatform in
Hegelsom kijkt de werkgroep naar de
huidige procedure omtrent de seniorenwoningen. “Waar enerzijds de
behoefte groot was voor deze woningen, ondervonden we anderzijds dat

voor senioren de drempel om zich in
te schrijven bij een woningcorporatie erg hoog was.” In samenwerking
met de KBO van Hegelsom heeft de
werkgroep themamiddagen georganiseerd. Hierbij vertelde Wonen Limburg
over hoe de procedure hiervoor in
zijn werk gaat en heeft de werkgroep
kort verteld waar ze mee bezig is.
Daarnaast zijn de twee initiatiefnemers in gesprek gegaan met Wonen
Limburg en gemeente Horst aan de
Maas. “We hebben afgesproken dat
we de komende twee jaar meer tijd
krijgen als er een seniorenwoning vrijkomt. Dan kunnen we samen met de
senioren die zich hebben ingeschreven bij Wonen Limburg tot een advies
komen.” De vier pijlers, wonen, zorg,
‘noaberschap’ en gevoel van veiligheid, staan centraal bij het plan.
“Toen we begonnen met het schrijven
van het plan hebben we gekeken naar
wat de uitgangspunten zijn”, vertellen
de twee. “Daarbij kwamen deze vier
pijlers naar voren. De senioren dienen

te beschikken over een levensbestendige woning, waarbij het mogelijk
is elkaar naar vermogen te helpen.
Daarnaast moet de zorg die nodig is
geboden kunnen worden en moeten
de ouderen met een gevoel van veiligheid kunnen leven.”
Ook in andere dorpen in de
gemeente en in de rest van de provincie zijn er al initiatieven om de
leefomgeving van de senioren te
verbeteren. Op korte termijn willen
Thijs en Mario in samenwerking met
Wonen Limburg en gemeente Horst
aan de Maas werken aan deze doelstelling. “Op lange termijn willen we
nog meer gaan kijken naar wat er
onder de ouderen speelt. Belangrijk
is dat ouderen zelf bewust worden
van hun huidige woonsituatie en dat
ze kijken naar hun toekomst”, voegen
de twee toe. “Het belangrijkste is dat
de ouderen zelf ook mee gaan doen
en initiatief nemen waar ze dat kunnen. Wij zullen dit ondersteunen waar
nodig.”

Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Vrouwelijke gedetineerden Ter Peel
trainen pups

Niels van Rens
Marieke Vullings

Zeven vrouwelijke gedetineerden van Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord nemen de komende weken deel aan de pilot ‘Puppy Power’.
Organisatie Dutch Cell Dogs organiseert deze proef van twee weken, waarbij vier contactmomenten van een uur plaatsvinden.

www.hallohorstaandemaas.nl

Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Sylke Deters en Lieke Mooren
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

In de pilot worden jonge pups
in hun eerste levensweken klaargestoomd om de buitenwereld te
gaan ontdekken. Volgens Dutch Cell
Dogs zorgt goede socialisatie en het
wennen aan situaties ervoor dat de
hond op latere leeftijd geen angst
of agressie ontwikkelt, maar een

goede huishond wordt. Voor de gedetineerden kan het trainen van de pups
ervoor zorgen dat hun zelfvertrouwen groeit. Het contact met de puppy
vermindert stress en kan helpen bij
depressies of posttraumatische stress.
De gedetineerden leren de puppy’s om
goed gedrag te vertonen. Bij de trai-

ning wordt positief gedrag beloond en
negatief gedrag genegeerd.
Het is niet de eerste keer dat
gedetineerden trainen met honden.
Vorig jaar werd al eens door gedetineerden getraind met getraumatiseerde honden uit het asiel. Het
trainingsprogramma had toen een

positief effect op zowel de honden als de gedetineerden. Voor de
komende pilot zijn enkel gedetineerden die goed gedrag vertoonden,
geselecteerd om deel te nemen aan
de training, die wordt uitgevoerd op
een grasveld binnen de hekken van
het complex van de gevangenis.
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Test van Dendron College

Spinazie kweken
van achter je bureau
Lekker in je broeiende kas met je groene vingers je eigen sla telen, voor veel mensen een grote hobby.
Maar niet iedereen heeft hier tijd voor en daarom is de Farmbot in het leven geroepen. De machine verzorgt
planten terwijl jij hard achter het bureau aan het werk bent. Leerlingen van het Dendron College in Horst testen
dit apparaat de komende tijd uit.

Kerstster

Euphorbia pulcherrima
Princettia. Ø 12 cm.
Diverse kleuren.
Per stuk.
Excl. sierpot.
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Het idee van de Farmbot bestaat
al een aantal jaar en het komt oorspronkelijk uit Amerika. Toch staat
het project nog in de kinderschoenen.
Het apparaat is door agrarisch adviesbureau Arvalis en Fontys Hogeschool
Venlo aangeschaft om hier meer van
te leren. “Helaas bleef de Farmbot stof
happen in de kelder van de opleiding”,
vertelt Tom Obers, docent natuurkunde
van het Dendron College en projectleider van de Farmbot. “Het leek mij heel
interessant om met mijn leerlingen
wat te gaan doen met de machine.
Daarom heb ik hem naar Horst
gebracht.”
Acht vwo 5-leerlingen van het
Dendron College gaan het komende
jaar aan de slag met de Farmbot.
Ze gaan experimenteren met het toestel en schrijven hier een profielwerkstuk over. Inmiddels zijn de leerlingen

een kleine tijd bezig met het project
en ze hebben al heel veel geleerd.
Zo kwamen ze voor verrassingen te
staan als het gaat over samenwerken.
“Rollen verdelen en goed naar elkaar
luisteren is heel belangrijk”, zegt
Obers. “Daar liepen de leerlingen wel
even tegen aan. Inmiddels hebben ze
groepjes van twee gemaakt en heeft
iedereen zijn eigen expertise.” Zo is Sil
van den Homberg aan de slag met het
onderzoeken van het maatschappelijke aspect. “Niet alleen de techniek
achter de Farmbot is belangrijk”, legt
Sil uit. “Ook is het goed om te kijken
naar de maatschappelijke gevolgen
als dit apparaat ooit op grote schaal
wordt gebruikt.” Het eerste hoogtepunt is al bereikt. Zo kwam laatst het
eerste zaadje uit. Jesper Tros legt uit
hoe de Farmbot werkt. “Wij kunnen
via onze telefoon of laptop op een

website waarbij we makkelijk het toestel kunnen besturen. Via coördinaten
kunnen we aangeven waar de zaadjes
zitten. In het systeem toetsen we dan
in hoe vaak per dag en waar er water
gegeven kan worden aan de plantjes. We verbouwen nu sla en spinazie.
Zo hoef je in de toekomst niet handmatig met een gieter je gewas water
te geven, dit doet de Farmbot dus voor
je.” Als bedankje aan Fontys en Arvalis
voor het lenen van de Farmbot, nodigen de leerlingen de twee instanties
uit voor een ‘etentje’ als de gewassen klaar zijn. “Dan kunnen we samen
genieten van een verse salade”, zegt
Obers. “Daar kunnen de leerlingen van
verzorging ook misschien weer meehelpen. Dan heb je heel veel takken in
één project: innovatie, natuurkunde,
techniek, zorg en samenwerken.”
(Foto: Maartje van Berkel)

Provinciale subsidie voor
verlichting fietsroutes
Provincie Limburg draagt financieel bij aan de aanleg van verlichting op twee fietsroutes in Horst aan de
Maas. In totaal geeft de provincie ruim 550.000 euro voor verlichtingsprojecten in Limburg.
Het gaat met name om nieuwe of
betere verlichting langs schoolfietsroutes in Horst aan de Maas, Venray,
Bergen en Well, de snelfietsroute in
Echt-Susteren en het fietspad langs
de N280 tussen Horn en Roermond.
Nieuwe verlichting van de weg tussen Broekhuizenvorst en Swolgen kost
100.000 euro. De helft van dit bedrag
neemt de provincie voor haar rekening. Gemeente Horst aan de Maas
start daarnaast op korte termijn met
de aanleg van verlichting op de toe-

gangswegen naar de recreatieparken
van Center Parcs. De kosten bedragen
200.000 euro, de provincie verstrekt
87.500 euro.

Weinig hinder
vleermuizen
In de bossen tussen Geijsteren
en Oostrum, wordt over een lengte
van 2,6 kilometer de weg nog dit jaar
dynamisch verlicht. Speciale technieken moeten ervoor zorgen dat de

vleermuizenpopulatie in het gebied
zo weinig mogelijk hinder ondervindt van het licht. Provincie Limburg
neemt de helft van de kosten, 50.000
euro, op zich. Het grootste subsidiebedrag, 200.000 euro, gaat naar de
aanleg van een dynamische verlichting van de snelfietsroute N276 tussen de kernen Susteren, Echt en Sint
Joost. “Betere verlichting zorgt voor
meer veiligheid”, zegt gedeputeerde
Eric Geurts. “Vanzelfsprekend betaalt
provincie Limburg daaraan mee.”

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

CIJFERS ZIJN
DE UITDAGING
BEN JE GOED IN:
• de financiële boekhouding;
• het opstellen van rapportages (zoals begrotingen en
kostprijs);
• maken van de financiële jaarrekening;
• btw aangiftes;
• advisering/sparren.

HEB JE KENNIS VAN:
• de boekhouding. Kennis van Accountview is een pre;
• Excel, Word en Outlook;
• de agrarische bedrijfsvoering.

WAAROM ZOU JE VOOR DEZE BAAN KIEZEN:
Zelfstandigheid, flexibiliteit en betrokkenheid wordt
gewaardeerd, je zit dicht bij het vuur waar de beslissingen
genomen worden.
Het werk is voor één familie op verschillende locaties met
binnen- en buitenlandse varkensbedrijven.
Bij interesse kun je per mail solliciteren tot 30 november 2018 bij:
Nicole Heijligers, Eiermijndreef 3, 5764 RH De Rips
E-mail: info@heijligersagro.nl
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Samen blijven we jou herinneren

Sid Mulder
Talentvol tennisser en jeugdlid van TV Apollo ‘69
Zoon van Saskia, lid van de jeugdcommissie,
en Ferdy, tennistrainer bij TV Apollo ’69,
broer van Gwen en Brett, onze jeugdleden
Tennis was Sid z’n passie.
Tot ons verdriet heeft Sid de belangrijkste wedstrijd
van zijn leven niet kunnen winnen.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar
Ferdy en Saskia, Gwen en Brett en verdere familie.

Deze marathonwedstrijd heb je niet mogen winnen.

Sid Mulder
* 15-1-2001

Jo, Susan, Monique, Ilonka
Jeugdcommissie TV Apollo ’69
Bestuur en leden TV Apollo ’69, Sevenum

Ferdy en Saskia
Gwen en Brett
Gerrit en Thecla
Geert † en Ine
Familie Mulder
Familie Meulendijks

Kraaiheide 14, 5975 TK Sevenum
Samen met jullie willen we onze mooie herinneringen
aan Sid delen.
Dit doen we op zaterdag 17 november om 10.30 uur op Sid
zijn school, Citaverde College, Spoorweg 8, 5963 NJ in Horst.
Daarna brengen wij Sid als familie naar het crematorium waar
wij hem definitief los moeten laten.
I.p.v. bloemen liever een donatie aan het Prinses Maxima
Centrum, voor verder onderzoek tegen deze vreselijke ziekte.

Vanaf 4 december
kerstworkshops in Atelier De Stal.
Workshops met heel veel natuurlijke
materialen, voor binnen of buiten voor
grote en kleine groepen. Interesse?
Monique 06 12 69 79 35.

S T E R K
G E Z E L L I G
A A R D I G

Buxusvervangers 12 soorten
v.a. 0,49 euro Meterik 06 30 58 79 98.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Warmte - Winter - Welkom - Witveld.
Donderdag 15 november, vrijdag
16 november, zaterdag 17 november.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Kantoorruimte Horst-centrum, div.
afmetingen, vanaf € 250,= BusinessCentrum Horst tel. 06 24 19 24 01.
Kerstsfeerdagen! Bloemsierkunst
De Kogeldistel 15 &16 nov 9-18
uur, 17 nov 9-17 uur Kogelstraat 62
Hegelsom.

Zoekt u stalling voor uw caravan of
camper? Caravanstalling Tongerveld in
Maasbree. Bel 06 53 94 67 77.
Te koop particuliere bouwkavel In
Veulen, rustig gelegen. Perc 525 m2.
Tel. 06 12 23 44 28.
www.hulpaanhuislimburg.nl zoekt
u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

S P O R T M A N
B E H U L P Z A A M
S T I L L E

K R A C H T

D O O R Z E T T E R
N E T J E S
R U S T I G
Team Jumbo Phicoop

Nog zoveel te geven, nog zoveel te leven
Tot ons grote verdriet bereikte ons het bericht dat onze leerling

Sid Mulder
op donderdag 8 november is overleden. Wij herinneren ons Sid als een
sportieve leerling die betrokken was en klaar stond voor iedereen. Hij was
een echt buitenmens. Sid heeft bijna 6 jaar deel uitgemaakt van onze
school. Het doet ons veel verdriet om zo vroeg afscheid te moeten nemen.
Wij wensen familie en vrienden sterkte
met het verwerken van dit grote verlies.

Een bijzonder
afscheid.

Kaldenbroeck zoekt collega die
helpt met het schoonhouden van deze
mooie plek. info@kaldenbroeck.nl

Werkende man 63 jaar zoekt
woonruimte per 1 december.
Tel. 06 50 99 35 69.

† 8-11-2018

Lieve zoon van
Super broer van
Lieve kleinzoon van

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.

Wij zijn er voor jullie.

Zwarte markt Venray, zon.18 nov.
Evenementenhal. 600 kramen van
alles en nog wat. vanaerlebv.nl

Directie, personeel, leerlingen en CVB
CITAVERDE College Horst

DSV in Venlo zoekt orderpickers en
packers in 3 ploegen. Salaris: € 10,61
+ toeslagen. Bel: 077 355 27 11.
werving.zuidoost@nl.randstad.com

Je kunt je er op voorbereiden.

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

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Dag en nacht bereikbaar

Nu een bijzonder afscheid voorbereiden? Wij staan dag
en nacht voor u klaar om u daarbij te helpen. Kijk op de
website www.theoarts.nl of bel 077 - 398 70 99.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com
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Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

HALLO in Argentinië
Jac en Josefien Derix uit America hebben groot Amerika verkend. Ze trokken samen 21 dagen
door Argentinië, Chili en Brazilië. In het land van de voetballer Lionel Messi belandde het stel in
Ushuaia. Dit is de zuidelijkste stad van de wereld. Vanuit hier vertrekken in de maanden december
tot en met maart cruiseschepen naar Antarctica. Jac en Josefien vonden een mooi plekje om met de
HALLO te poseren. Een van de hoogtepunten in de 21-daagse reis was de Perito Morenogletsjer en de
watervallen van Iguaçu tussen Argentinië en Brazilië.

Jos Schatorjé
Limburger van Verdienste
Jos Schatorjé uit Meterik is woensdag 14 november benoemd tot Limburger van Verdienste. Hij kreeg de
provinciale onderscheiding uit handen van gouverneur Theo Bovens.
Schatorjé, die in januari afscheid
neemt als directeur van het Limburgs
Museum in Venlo, kreeg de onderscheiding als waardering voor zijn
grote bijdrage voor het behoud van
Limburgs cultureel erfgoed en het
uitdragen van de betekenis daarvan,
aldus Gedeputeerde Staten, en voor
zijn langdurige inzet voor het Limburgs
Museum als instituut van het Limburgs

Erfgoed. Gouverneur Theo Bovens:
“Zijn inzet heeft ervoor gezorgd
dat het Limburgs Museum sinds de
oprichting in 1992 is uitgegroeid tot
instituut van het Limburgs cultureel
erfgoed in de provincie. Zijn liefde
voor het behoud van de Limburgse
cultuur, streekgeschiedenis en historisch onderzoek en Limburgs erfgoed
is zichtbaar in het grote aantal neven-

functies bij diverse stichtingen en verenigingen. Jos Schatorjé slaat daarbij
niet alleen bruggen tussen verleden
en heden, maar weet ook mensen en
belangen te verbinden. Mede door
zijn inzet is er een verbeterde samenwerking in de Duits-Nederlandse
Rijn-Maas regio op het gebied van de
gemeenschappelijke geschiedenis en
cultuur.”

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl
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levensloopbestendige woningen

De IJsvogel

te

Meerlo

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas
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www.ijsvogelmeerlo.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Paardenmarkt Lottum
In Lottum vond op maandag 12 november de jaarlijkse Paardenmarkt plaats. In de ochtend
werden vanaf 06.00 uur paarden en pony’s aangeboden voor de handel. Later op de dag werd een
braderie opgebouwd waar producten voor paardenhouders en liefhebbers werden verkocht. Voor de
kinderen stonden er verschillende attracties waar gratis gebruik van gemaakt kon worden.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan,
wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat jij hebt doorstaan...
Op zondag 11 november 2018
overleed in de leeftijd van 68 jaar

Annie van Dijck
Lieve mam en trotse oma van
John en Kasia
Mikolaj en Ida
Zoë
Familie van Dijck
Familie van den Bekerom
Correspondentieadres:
Monseigneur Moorslaan 18, 5971 VJ Grubbenvorst
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op vrijdag 16 november om 11.00 uur
in zaal De Leste Geulde, Noordsingel 75, Horst.
Aansluitend zal mam in stilte worden gecremeerd.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op
donderdag van 19.00 - 19.45 uur in afscheidscentrum
Baersdonck, Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.

Dankbetuiging

Op zoek naar de
schat
Gouden huwelijk

50
21-11-2018

Frans en Nelly
Verheijen-van Hoppe
Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele mooie
kaarten, bloemen en cadeaus
die wij mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons
60-jarig huwelijksfeest.

Hay en Mie
Cox-van Rengs
Graag willen wij iedereen
bedanken voor de bloemen,
kaarten en felicitaties die we
hebben ontvangen met ons
50-jarig huwelijksfeest.

Lei en Annelies
Wijnands-Mans

Wij willen u bedanken voor alle lieve brieven, kaartjes,
bloemen, bezoekjes, donatie aan Hospice d’n Doevenbos
en uw aanwezigheid tijdens het afscheid van

Putterstraat 24, 5961 VZ Horst

Martien Custers

Geboren

‘Math’
Wij kijken als familie terug op een mooi en waardig afscheid. Het is
goed te weten dat Math in zoveel harten een speciale plek heeft.
Mien Custers - Verstraelen
Anette en Arjan
Sarah, Joep

Te koop Nusseleinstraat 25 America.
Halfvrijstaande woning op een
perceel van 492 m2. Bent u degene
die op zoek is naar een royale woning
met een grote tuin, neem dan contact
met mij op voor een bezichtiging en
laat u verrassen. Jan Rasing
06 23 48 37 17.

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

Te huur Sint- en Pietenpakken
namens werkgroep Sinterklaas.
Tel. 077 398 45 31.

Gecertificeerde houtpellets te koop.
Zakgoed a 15 kg, bigbag en bulk.
Bezorgen en afhalen.
Heatingworld tel. 06 51 56 15 31.

Caravanstalling in Swolgen.
Nog enkele plaatsen vrij voor caravans.
Tel. 06 22 79 20 60.
Vermist 2 poezen, donkergrijs
gemeleerd, witte poten. Info zie
meldnr. 1405483 op amivedi.nl
tel. 06 40 32 73 86.

Leren bridgen? Bridgeclub
Horst verzorgt in januari een
beginnerscursus. Informatie: bij de
voorzitter 06 15 47 43 73.

Warmte - Winter - Welkom - Witveld.
Donderdag 15 november, vrijdag
16 november, zaterdag 17 november.
Gezaagd en gedroogd (appel)
kachelhout afhalen in Baarlo €35,- /
box ca. 0,9m3. Bel Theo 06 50 26 07 02.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

Juul

4 november 2018
Dochter van
Niek en Maartje Jans-Driessen
Zusje van Soof
Melatenweg 11
5961 EB Horst

Geboren

Sjors
3 november 2018
Zoon van
Thijs Baltissen
en Nicole Huijs
Hofweg 1
5966 NE America

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!!!!

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Hermes is onder andere de god
van verkeer en handel, dus misschien
heeft het iets met transport te maken,
vraagt Riek zich hardop af. Als ze even
later hun vondst aan de expert laten
zien, moet hij hen echter teleurstellen:
hij heeft ook geen idee waar de
afbeelding vandaan komen en wat de
betekenis ervan is. “Hij stelde voor om
het in Engeland of België aan een
expert te laten zien, maar daar beginnen we niet aan”, lacht Jos.
Arie Stas en Marjo Kessel uit Horst
hebben ook enkele bijzondere voorwerpen bij zich. Een bijbel uit 1622,
een boekje uit 1521 en een zogenoemde tantalus, een kistje met een
slot waarin karaffen met drank
bewaard kunnen worden. “De bijbel
was niet veel waard, ondanks dat deze
uit 1622 dateerde: daar waren er veel

van”, geeft Arie aan. Voor het andere
boekje werden zij ook doorverwezen.
De tantalus kreeg positieve reacties
van de taxateur. “Dat vond hij een
prachtstuk. Hij liet ons weten dat deze
uit ongeveer 1880 stamt. Als hij nog
compleet was geweest met alle
originele glaasjes had die 1.100 euro
op kunnen brengen, maar met enkele
ontbrekende originele glazen en één
ontbrekend karafje vertegenwoordigt
het een waarde van 250 tot 450 euro.”
Gerd Vullings uit Horst bracht een
zogenaamde ‘teacaddy’ mee, een
doosje waar in de 19e eeuw thee
werd bewaard. Gekocht voor 15 euro
op de rommelmarkt. “Ik schat dat het
tussen de 350 en 450 euro waard is”,
zegt Dumay. “Ja, het gebeurt niet
alleen bij Tussen Kunst en Kitsch,
maar ook hier.”

Door burgemeester Leppink-Schuitema

Laatste Maasveer
Broekhuizen-Arcen
gedoopt
Burgemeester Ina Leppink-Schuitema van gemeente Horst aan de
Maas heeft op woensdag 14 november het laatste nieuwe veerpont van
de gemeenschappelijke regeling Maasveren Gemeente gedoopt. Dit maasveer tussen Broekhuizen en Arcen is het laatste veerpont dat in de afgelopen vier jaar vervangen is.
Het veerpont tussen Kessel en
Beesel was in 2014 het eerste dat
aan vervanging toe was. De andere
maasveren die in de afgelopen jaren
zijn vervangen, zijn die tussen Baarlo
en Steyl, Grubbenvorst en Velden,
Lottum en Lomm en nu dus ook tussen Broekhuizen en Arcen.

De nieuwe maasveren voldoen aan de maatstaven van deze
tijd. De veerponten zijn in afmeting groter en mogen meer gewicht
vervoeren. Hierdoor kan zowel het
particuliere als het bedrijfsmatig verkeer beter bediend worden, aldus de
gemeente.

Voorstel Essentie en PvdA

Horst aan de Maas
wordt een rookvrije
gemeente
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeenteraad van
Horst aan de Maas op dinsdag 13 november is er een voorstel aangenomen van Essentie en PvdA. Zij pleiten daarin voor een rookvrije omgeving
voor kinderen en jongeren in de gemeente.
Wethouder Birgit op de Laak steunt
het voorstel van de twee partijen.
“Dit idee past perfect in onze ambitie
van de Gezondste Regio 2025. Ik ga
het idee daar zeker neerleggen en we
gaan er mee aan de slag.” Met deze
motie roept de raad op om actief met
sportverenigingen, gemeenschapshuizen, scholen en kinderdagverblijven
in gesprek te gaan om het roken in
nabijheid van kinderen en jongeren te
verbieden. Thijs Lenssen van SP is van
mening dat het college ook alcoholpreventie aan de motie moet toevoegen. “Het is ook belangrijk dat er goed
gekeken wordt naar het alcoholbeleid

voor deze generatie.” Alle partijen
vonden dit een goed punt, maar volgens wethouder Op de Laak staat dit
los van het rookprobleem. “Een puntje
dat we ooit samen zeker kunnen
oppakken”, vond Roy Bouten van PvdA.
In het Nationaal Preventieakkoord,
een akkoord tussen het kabinet, het
bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties, staat ook dat roken in
openbare ruimten aan banden wordt
gelegd. Roken bij scholen, kinderopvang, sportclubs en andere plekken
waar veel jongeren zijn, wordt helemaal verboden. Zo zouden pakjes sigaretten voortaan tien euro gaan kosten.
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aan
Ilse Willems

Beter laat,
dan nooit
Nee, nu kan ik het al
bijna niet meer uitstellen.
De pepernoten liggen al bijna
4 maanden van te voren in de
schappen van de supermarkt.
De kerstversiering hangt ook
al een tijdje in het dorp en het
carnavalsseizoen is ook al een
paar maanden voor dat het
echte feest gaat beginnen in
gegaan.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ilse Willems
12 jaar
Horst
Dendron College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem willen
gebruiken?
Ik zou graag willen kunnen vliegen zodat ik snel op een plaats van
bestemming ben en niet overal heen
hoef te fietsen.
Als je ervoor zou kunnen kiezen om
voor altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik dan 23 zou willen zijn,
want dan ben je volwassen, je kan
nog veel meemaken en je mag op

E

M

Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32
Melderslo
tel. 077 - 398 17 93
www.autobedrijfthielen.nl

Het adres voor:
• Onderhoud en reparaties van alle
merken personen- en lichte
bedrijfsauto’s/campers
• Occasions
• APK
• Airco onderhoud
• Schades

die leeftijd ook veel meer doen zoals
autorijden, uitgaan, alleen op vakantie, je eigen keuzes maken.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou mijn babyfoto’s nooit weggooien want daar heb ik leuke herinneringen aan. Vooral de foto’s waar ik
de eerste keer met mijn benen in het
gips ging.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou zijn een
opruimmachine want ik heb een
hekel aan opruimen. Deze machine
zou mijn kamer iedere week netjes
bij kunnen houden en ik kan dan lekker luieren op de bank met Netflix
aan.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby’s zijn volleybal en dansen bij de garde van cv
D’n Dreumel. Het carnavalsseizoen is
inmiddels weer begonnen en er staan
binnenkort weer optredens voor de
deur waar we het hele jaar hard voor
moeten trainen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je elkaar
alles moet kunnen zeggen en elkaar
kunt vertrouwen. Verder vind ik het
ook heel belangrijk om samen veel
lol te kunnen hebben.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen en beleven?
Ik zou het kamp, gala en de musical van groep 8 nog wel over willen
doen. We hebben een geweldig leuke
tijd gehad met z’n allen.

Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Als ik een topsporter zou zijn dan is
dat in volleybal. Het zou super zijn om
bij het Nederlands elftal te mogen
komen, maar dan mag ik nog heel
hard gaan trainen. Haha.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Het lijkt me superleuk om met mijn
familie een wereldreis te maken want
het lijkt me supergezellig om met z’n
allen heel veel verschillende landen te
mogen bezoeken. Alleen wat wel jammer is, is dat mijn moeder niet mee
gaat, ze durft namelijk niet te vliegen.
Als je in een ander land en in een
ander cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou dit Frankrijk zijn. Ik vind het
een heel leuk land, ik vind de mensen aardig en ik vind croissantjes en
jus d’ orange erg lekker. En over het
algemeen is het daar ook wel lekker
weer.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben meestal net op tijd, ik laat me
namelijk niet opjagen. Vaak moet ik
dan wel heel hard fietsen om net op
tijd te komen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik ben nog maar 12 jaar, dus ik hoop
nog heel veel te kunnen doen in mijn
leven zoals een wereldreis maken,
met vrienden bungeejumpen, heel
veel carnaval vieren en veel feestjes

bouwen, want ik hou wel van een
feestje.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn stomste vak op school is mens
en dienst verlenen want ik vind het
niet leuk om met mijn handen te
werken. Mijn leukste vak op school is
geschiedenis want ik vind het interessant om te weten wat er vroeger
allemaal is gebeurd.
Welke verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Ik ben toen ik 4 jaar was een keer
een eind met mijn overbuurmeisje
gaan fietsen en toen waren mijn
ouders mij kwijt. Ze hebben de hele
beurt opgetrommeld om ons te gaan
zoeken en uiteindelijk ook de politie
gebeld. Ruim twee uur later kwamen
mijn overbuurmeisje en ik terug fietsen en stond de hele straat hier vol
met mensen die ons allemaal gezocht
hadden. Ik zei tegen papa: “Wat is het
hier druk op straat, gezellig.” Dit vond
papa natuurlijk niet leuk en hij heeft
meteen mijn fiets afgepakt en op slot
gezet zodat ik hem niet kon pakken
en niet meer weg kon fietsen. Dit
vond ik helemaal niet leuk en toen
was ik erg boos op papa.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik hield heel erg veel van buiten spelen, meestal ging ik dan mijn vriendinnen ophalen om naar buiten te
gaan en dan hadden wij heel veel lol.
We zijn ook veel op het schoolplein
geweest.

Maar ik begin voor een
opleiding te zoeken voor volgend schooljaar als of ik nog
alle tijd van de wereld heb.
Al is het geen verrassing voor
mezelf. Ik ben eerder ergens
laat mee dan vroeg van tevoren. Dat mooie reclamebord van
een open dag op een school
recht voor ons huis helpt me
daar trouwens elke dag meer
mee aan te herinneren.
Maar hoe moet je naar een
open dag gaan als je niet eens
weet waar naartoe je wilt
kijken. Gewoon overal langs
gaan? Nee, dan krijg je misschien een beter beeld van de
sfeer op een school en hoe het
eruit ziet, maar niet van de
opleiding zelf. School zelf helpt
ons ook wel goed met het
voorbereiden op een opleiding.
We moeten een werkstuk
maken over een onderwerp wat
ons interessant lijkt, waar ik het
aantal pagina nummers nog
niet van wil weten. De school
bedoelt het vast goed, maar ik
weet steeds beter wat ik zeker
niet wil en wat ik wel zou willen
kan ik ruim op één hand tellen.
Het is wel beter dan niks.
Ik weet ook heel zeker dat ik
niet de enige ben met dit
probleem, van de mensen die in
hun examenjaar zitten. Of ze
weten wel wat ze willen,
maar kunnen geen goede
opleiding ervoor vinden of ze
weten het puur gewoon nog
niet. Voor nu heb ik nog de tijd
om er een paar nachten over te
slapen.
Liefs, Iris
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Marieke, Theo en Stefan Heldens
Kurstjens Recycling B.V.
Arvalis feliciteert
Kurstjens Recycling BV
met hun nominatie
voor de ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2018

NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Al meer dan 50 jaar een begrip in kwaliteit en service

www.arvalis.nl

Will Spreeuwenberg • Kogelstraat 7 5963 AN Hegelsom • T 077 398 21 02

www.electrospreeuwenberg.nl

Marieke, Theo en Stefan,

gefeliciteerd met de nominatie voor de
Ondernemersprijs 2018!

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

Hazenspoor 18,
6051 AB Maasbracht
T 0475 46 21 38
info@nemaasko.nl
www.wynmalenhausmann.nl

uw partner in de agrarische sector

feliciteert

Kurstjens Recycling BV
met hun nominatie

Gefeliciteerd met de nominatie en heel veel succes!

WWW.AGREA.NL | INFO@AGREA.NL

Marieke, Theo en Stefan,
gefeliciteerd met jullie nominatie

#kempencreeert

Wij wensen Marieke, Theo en Stefan veel succes!
www.busselgroep.nl

Marieke, Theo en Stefan, gefeliciteerd met jullie nominatie!

“Een betrouwbare partner
en een goede ondernemer.”

Gefeliciteerd!

Afhangweg 51 5961 EA Horst • T (077) 398 12 16

www.loonbedrijfjenniskens.nl
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Nominatie Ondernemersprijs

Voor elk afval een nieuwe
toekomst
Het moderne familiebedrijf Kustjens BV is de derde en laatste genomineerde die kans maakt op de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas 2018. Stefan en Marieke Heldens nemen komend jaar als tweede generatie het stokje over van hun vader Theo, die het
bedrijf in recycling, transport, grondwerk en loonwerk groot heeft gemaakt.

Politie

Waarschuwing
voor
babbeltruc
De politie in Horst waarschuwt
op haar Facebook-pagina voor een
babbeltruc. Vrijdag 9 november
werd bij een woning in Sevenum
door een jonge vrouw aangebeld
die vertelde dat zij haar kat kwijt
was.
“Ze had een foto van een kat bij
zich. Ze vertelde dat de kat mogelijk in
de tuin van de bewoners zat. Ze ging
vervolgens samen met de bewoner in
de tuin kijken en uiteraard werd er
geen kat aangetroffen”, aldus de
politie. Later bleek dat de sieraden van
de bewoner weggenomen waren.
“Vermoedelijk is er iemand de woning
binnen geglipt op het moment dat ze
in de tuin naar de kat aan het zoeken
waren.” De politie roept mensen op
goed op te letten. “Mocht iemand bij u
aan de deur komen met dit verhaal
laat ze dan niet uw woning binnen.
Bel de politie en maak indien mogelijk
foto’s en of een video.” Mensen die
iets gezien hebben kunnen contact
opnemen met de politie via 09008844 of Meld Misdaad Anoniem via
0800 70 00

Het hergebruiken van afval is een ‘hot
item’, dat weten ze bij Kurstjens als geen
ander. De Grubbenvorster firma die ooit
begon als loonbedrijf, is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke zaak op de recyclemarkt. Het reduceren van de wereldwijde
afvalberg wordt steeds belangrijker, vertelt bedrijfsleider Stefan Heldens. “De toekomst ziet er goed uit. Er is veel aanbod van
materialen die gerecycled kunnen worden.
Daar zijn we volop mee bezig en daarin blijven we ons ontwikkelen. Zo willen we de
komende jaren onze manier van werken nog
beter, sneller en efficiënter maken.”
Samen met zijn zus Marieke neemt
Stefan komend jaar het stokje over van
vader Theo Heldens, die in de jaren 70 bij
Kurstjens ging werken. Hij begon als chauffeur, werd bedrijfsleider en nam het bedrijf
uiteindelijk in de jaren 80 over. De geschiedenis van Kurstjens gaat terug naar 1966,
toen het als loonbedrijf de lokale landbouw
ondersteunde. “Het werd zo een toonaangevend loonbedrijf in de omgeving”,
aldus Stefan. Zijn vader Theo bouwde het
bedrijf verder mee op tot wat het nu is: een
modern, allround bedrijf dat gespecialiseerd is in recycling, transport, grondwerk
en loonwerk. Stefan: “Als kind kwamen
Marieke en ik al veel op het bedrijf, doordat

pap ons meenam. Zo hebben we het bedrijf
leren kennen en ook een passie voor het
vak ontwikkeld. De afgelopen jaren zijn we
in het bedrijf komen werken en volgend jaar
komen wij als tweede generatie Heldens
aan het roer van Kurstjens te staan.”
De focus op het hergebruiken van afvalmaterialen kwam enkele tientallen jaren geleden al. “Er vestigden zich toen steeds meer
tuinders en grote bedrijven in de omgeving”, aldus Stefan. “Daardoor kwam het
besef dat loonwerk alleen niet de toekomst
was voor Kurstjens. De landbouw nam af en
er was veel vraag naar het juist verwerken
van afval. Zo werd de focus verlegd naar het
recyclen van vrijkomende stromen, zoals
groenafval en snoeihout, boomstobben,
komkommerloof en loof van paprika’s en
tomaten.”
Kurstjens zorgt ervoor dat haar klanten geheel ontzorgd worden. Of het nu
een particulier, bedrijf of overheidsinstelling is. Afval wordt door Kurstjens geladen,
gezeefd, gescheiden, verkleind, opgeslagen
én verwerkt. Stefan: “We hebben een eigen
composteer-inrichting met tunnels, waar we
zelf compost maken. Daarnaast bouwen we
een composteerhal van ongeveer een hectare groot, waar we in de ideale omstandigheden organisch afval kunnen verwerken.

Weersomstandigheden hebben daardoor
geen invloed meer op het proces en alle
factoren kunnen hier geregeld en gemonitord worden.” Ook voor andere soorten afval
zoals bedrijfsafval, kunststof, substraten en
potgrondsoorten weten de kundige werknemers van Kurstjens de juiste weg naar
recycling.
Bewust omgaan met het milieu, is
een belangrijk focuspunt van het bedrijf.
Kurstjens biedt haar klanten een uitgebreid
pakket met mogelijkheden om afvalstromen
zo te verwerken, dat het hergebruikt kan
worden. “Vanaf 2000 zijn we gaan investeren in nieuwe installaties en machines om
het recycle-proces sneller en geavanceerder
te laten verlopen, zodat we onze klanten
nog beter kunnen helpen”, vertelt Stefan.
En wat het bedrijf uniek maakt, is dat ze het
afval dat ze binnenkrijgt, ook weer verwerkt
tot iets nieuws. “We lossen dus niet alleen
een afvalprobleem op, maar creëren ook
nieuwe producten. Voor de agrarische sector
en hoveniers maken we bodemverbeteraars:
goede compost die zij op hun land of in de
tuin kunnen gebruiken. Ook leveren we biomassa in de vorm van houtsnippers, waarmee weer duurzame energie kan worden
opgewekt. Elk stukje afval geven wij zo een
nieuwe toekomst.”

Mishandeling na
slotconcert
Rowwen
Hèze
Na afloop van het eerste slotconcert van Rowwen Hèze, heeft er
zaterdag 3 november, tussen 02.30
en 03.30 uur, een zware mishandeling plaatsgevonden. De politie
Horst is op zoek naar getuigen die
dit voorval hebben gezien of er iets
van gehoord hebben.
Bij de mishandeling is een inwoner uit Kronenberg ernstig toegetakeld. Het slachtoffer liep van de
feesttent van het slotconcert over de
Peelheideweg in de richting van de
Lorbaan (Meterik). Daarna is er een
confrontatie ontstaan ter hoogte van
een bus tussen twee groepen, meldt
de politie op Facebook. Het slachtoffer
wilde tussen beide partijen komen om
de ruzie te sussen, maar raakte zelf
gewond. De politie in Horst is op zoek
naar getuigen van de mishandeling en
roept mensen die iets gezien of
gehoord hebben zich te melden.
Dat kan telefonisch via 0900-8844 of
Meld Misdaad Anoniem via 0800 70
00. Ook kunnen getuigen zich online
melden, via www.politie.nl of de
Facebook-pagina van de politie Horst.
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Starters in de regio
Anja ván de Smid
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start
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Nieuwe eigenaren De Wevert
Joep en Maaike Gubbels nemen vanaf januari 2019 het eigenaarsstokje van activiteitenboerderij De Wevert
in Horst over van Suzanne en Erik van Rengs. Dit laatste koppel startte 20 jaar geleden met het bedrijf,
maar doet nu een stapje terug.

Anja ván de Smid
Ger en Anja Hoeijmakers
Schoolstraat 1
Horst
06 15 36 82 93
info@anjavandesmid.nl
www.anjavandesmid.nl
café
11 november 2018

Activiteiten
Anja ván de Smid is een
kleinschalig en intiem muziekcafé in huiskamersfeer waar je
zelf muziek kunt maken met de
beschikbare instrumenten.
Je kunt er gezellig kletsen en
maandelijks zijn er van tevoren
aangekondigde live-optredens.
In december is de Top 2000 te
beluisteren. Verder is het mogelijk om een besloten feest of
concert te geven op
reservering.

en er staat een jukebox waar je
zelf een plaatje kunt draaien.
Verder komt de muziek uit een
oude radio als achtergrondmuziek.
Livemuziek is er regelmatig.
Er staan instrumenten op een
vast podium en er is basisgeluid
aanwezig, dus plug and play.
Luisterconcertjes maar ook het
wat stevigere werk komen voorbij. De openingstijden zijn donderdag en vrijdag van 19.00 uur
tot 01.00 uur en zondag van
11.00 uur tot 22.00 uur. Op zaterdagavond zijn er besloten activiDoelgroep
Anja ván de Smid wil de liefde teiten. Denk hierbij aan besloten
feesten, concerten, lezingen...
voor muziek en kleinkunst delen
met muziekliefhebbers van 18 tot kortom alles wat met cultuur te
maken heeft. Op de normale ope50+ door het aanbieden van een
gezellige plek in huiskamersfeer, ningstijden staat de muziek op de
achtergrond zodat je lekker kunt
vooral op de zondagmorgen en
genieten van een drankje, een
-middag.
borrelhapje en een goed gesprek.
Anja ván de Smit hanteert wel de
Onderscheidend vermogen
Anja ván de Smid is een grote regel vol is vol, zodat de mensen
een plezierig verblijf wordt
huiskamer met allemaal zitjes.
Er worden alleen platen gedraaid gegarandeerd.

Het huidige activiteitenaanbod zal
onder de nieuwe eigenaren blijven
bestaan. Wel worden er nieuwe
elementen toegevoegd, vooral op het
gebied van sport.

Met het concept Fit & Fun wil het
nieuwe eigenaarskoppel meer nadruk
leggen op het sporten in groepsverband. Zo komt er onder andere een
obstacle-parcours.

Daarnaast worden ook aan het
huidige activiteitenaanbod toevoegingen gedaan. The Highland Games en
een roofvogelworkshop zijn hier
voorbeelden van.

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

BEZORGERS
GEZOCHT!

Aftrekposten voortaan
tegen een lager tarief
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Vanaf 2014 wordt het maximale tarief waartegen de hypotheekrente
wordt afgetrokken jaarlijks met 0,5 procentpunt verlaagd. De bedoeling was
om zo in 20 jaar tijd het maximale aftrektarief te verminderen van 52 naar
42 procent. Dat is kennelijk zo goed bevallen dat de afbouw de komende
jaren veel sneller gaat én voor veel meer aftrekposten gaat gelden.

VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

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

Voor de hypotheekrenteaftrek
betekent het dat het maximale
aftrekpercentage vanaf 2020 jaarlijks
met circa 3 procentpunt verlaagt
naar 37,05 procent in 2023, in totaal
dus zo’n 15 procentpunt minder.
Dat is niet niks. Op 10.000 euro
hypotheekrente krijgt u 1.500 euro
minder belasting terug. Mits u in
het hoogste belastingtarief valt
uiteraard.
Vanaf 2020 gaat voor een
flink aantal andere aftrekposten
dezelfde systematiek gelden. Ook de
Ondernemersaftrekken, de MKBwinst en Ter Beschikkingsstellingsvrijstelling, Ziektekosten en Giften en
bijvoorbeeld de aftrek van betaalde

partneralimentatie, gaan naar een
maximale aftrek van 37,05 procent in
2023.
Of dat eerlijk is? Belasting wordt
geheven naar draagkracht, wie het
beter kan betalen, moet meer belasting betalen. Aftrekposten zijn er, in
elk geval in theorie, voor bedoeld om
te corrigeren voor draagkracht verlagende uitgaven, zoals bijvoorbeeld
ziektekosten. Als er twee belastingplichtigen zijn waarvan er één extra
kosten heeft aan bijvoorbeeld ziekte
en deze na aftrek van de ziektekosten
precies evenveel te besteden hebben
dan zouden ze evenveel draagkracht
hebben en dus evenveel belasting
moeten betalen.
Het nieuwe systeem doorkruist
deze systematiek volledig en maakt
daarmee de belastingheffing een
stukje minder eerlijk. Nu zou de
gedachte kunnen zijn dat dit enkel
de beter bedeelden aangaat, je moet

immers in de hoogste belastingschijf
vallen om hier last van te hebben.
Is het erg dat deze meer belasting
gaan betalen? Dat moet ieder maar
voor zich uitmaken. Maar als we
vinden dat beter bedeelde meer
belasting moeten betalen dan
hebben we daarvoor een prima en
eerlijk systeem, namelijk het verhogen van de belastingtarieven.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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GEPLUKT Jan Dinghs
gemaakt van deze regeling. Dat was
een moeilijke beslissing. Wij hadden ons bedrijf altijd met veel passie
uitgeoefend. Nadat in 2002 alle stallen waren afgebroken heb ik nog tien
jaar bij Dienst Regelingen gewerkt in
Roermond waar boeren voor verschillende regelingen subsidie kunnen
aanvragen, onder andere voor het
Agrarisch Natuurbeheer.”

‘Ik houd van
het vrije leven’

Het agrarische leven is hem zeker niet vreemd. Bezig zijn met dieren kenmerkt zijn hele leven. Hij is ook niet vies van een beetje klussen.
Deze week wordt Jan Dinghs (70) uit Sevenum geplukt.
Als je opgroeit op de boerderij, is
het niet vreemd dat je een voorliefde
hebt voor dieren. “Mijn ouders hadden een boerenbedrijf in Evertsoord”,
vertelt Jan. “Daar ben ik ook geboren.
Ik heb samen met mijn vier broers
en zus meegeholpen in het bedrijf.
“Ik hielp mee met alle werkzaamhe-

den die zich op een boerderij voordoen.” Een echt boerenleven dus.
Dat hielp zeker niet toen Jan ging
studeren. “Mijn ouders vonden de studie belangrijk. Bij ons was de regel:
school gaat voor. Als ik mijn huiswerk af had, dan hielp ik mee op het
bedrijf.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Jans voorliefde voor de agrarische sector was zo groot, dat hij
na de basisschool naar de Lagere
Landbouwschool ging in Hegelsom.
Toen hij die had afgerond ging
hij verder met de Middelbare
Landbouwschool. “Ik houd van het
vrije leven als boer”. Als je een eigen
bedrijf hebt, ben je eigen baas.
De boeren vroeger waren vrijer in
hun doen en laten. Helaas is dat nu
anders. Er zijn steeds meer regels
gekomen op het gebied van milieu
en welzijn waar boeren rekening mee
moeten houden.”
Het was dan ook geen verassing dat Jan het bedrijf overnam van
zijn ouders. “Helaas was dat wel een
beetje vroeg. Mijn vader stierf namelijk toen ik 22 jaar was. Toen moesten mijn broer en ik samen met mijn
moeder de werkzaamheden verrichten. Totdat ik in 1972 met mijn vrouw
Cisca een gedeelte van het bedrijf
met de varkenshouderijtak overnam. Mijn broer nam toen het andere
gedeelte over. Jan heeft zijn vrouw
Cisca ontmoet op een dansavond,
georganiseerd voor lokale jonge boeren en boerinnen. “Na vier jaar verkering was het toch tijd om te gaan
trouwen. We hebben drie kinderen:
twee dochters en een zoon. Cisca en
ik hebben zes kleinkinderen.”
In de loop van de jaren is het
bedrijf uitgebreid, totdat in 1997 de
varkenspest uitbrak. Dat was een
ommekeer voor veel varkensboeren. De toenmalige minister van
Landbouw wilde de intensieve vee-

houderij opnieuw opbouwen en vaardigde, toen de varkenspestperiode
voorbij was in 2000, een opkoopregeling uit. “Omdat geen van onze drie
kinderen interesse in het bedrijf had,
hebben we na veel wikken en wegen
besloten om te stoppen met de varkenshouderij. We hebben gebruik

Toen Jan in 2000 stopte met het
bedrijf kreeg hij meer tijd voor zijn
hobby’s. Er was altijd wat te doen
in zijn tuin en ook fokte hij pony’s.
“Dat was een grote hobby van me.
Meer dan dertig jaar heb ik deze
hobby uitgeoefend. Ik ben gestopt
toen Cisca en ik ons huis in Evertsoord
verkochten en in Sevenum gingen
wonen. Eén pony is toch wel speciaal voor Jan. “Dat was mijn allerlaatste. Die heb ik gekocht als jaarling.
Inmiddels is de pony 27 jaar. Ze heeft
zoveel goede nakomelingen gebracht
dat ze in 2017 het predicaat ‘elite’
heeft behaald. Na het behalen van
dit predicaat geniet de pony nu elders
op een paardenbedrijf van haar oude
dag.” Een andere hobby van Jan is
timmeren. Het liefst is hij bezig in
zijn garage. Daar is hij volop bezig
met allerlei projectjes die met hout
te maken hebben. “Ik vind het heerlijk om met hout te werken. Als ik
bezig ben met iets, neem ik ook echt
de tijd. Zo heb ik verschillende dingen gemaakt voor onze kinderen en
kleinkinderen.” Inmiddels is Jan al een
tijdje met pensioen. Vervelen doet hij
zich niet. “Onze zoon heeft met zijn
vriendin, schoonbroer en- zus een
boerderij gekocht aan de rand van
Sevenum. Daar kan ik altijd wel wat
klusjes doen.”

ROMMELMARKT
Mèrthal Horst
18 november

9.30/15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA
A73 afrit 11

www.carbootsalehorst.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘De meeste mensen kunnen
het anders niet betalen’
Het Kabinet wil dat in 2030 een kwart
van alle huizen in Nederland van het aardgas
af is. Zonnepanelen, dubbelglas, een warmtepomp: er zijn diverse maatregelen die je
als huiseigenaar kunt nemen om zo energieneutraal mogelijk te wonen. Maar, dat kost
wel geld. 86 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas vindt dat de overheid daar
subsidie op moet geven. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Stichting EnergieKronenberg wil van
Kronenberg in 2030 het eerste energie neutrale
dorp van Nederland maken. Om energie te besparen zorgen de meeste inwoners van Horst aan
de Maas voor extra isolatie in hun huis en heeft
een deel zonnepanelen geïnstalleerd. Anderen
zoeken wat eenvoudigere oplossingen: “Ik zet
de verwarming wat lager en doe een dikke trui

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
10%
Oneens
4%
Eens
86%

Energie besparen moet
gesubsidieerd worden?

ten geld kunnen besparen door de investering”,
aan”, zegt iemand. “Ook laat ik de was buiten
merkt iemand op. “Energiebesparende maatdrogen.” Een ander zegt: “Ik ben zuinig op alles
regelen betalen zichzelf terug. Na 7 jaar, of na
en gebruik zo weinig mogelijk. Maar ook echt zo
10 jaar of misschien pas na 15 jaar. De overheid
weinig mogelijk.” “Met de koop van een nieuwe
moet daar rekening mee
keuken hebben wij een
houden en een finaninductiekookplaat gekocht
cieel klimaat scheppen
in plaats van gas”, geeft
‘Niet iedereen is hier
waarin het eenvoudig en
een derde aan. “Zodra de
financieel toe in staat’
voordelig is om geld te
overheid meer duidelijk‘De overheid moet
lenen voor energiebeheid biedt over eventuele
sparende verbeteringen
subsidies en zo willen we
sturend optreden’
aan je woning,” vindt een
zonnepanelen aanschaf‘Anders is het onbetaalbaar’
ander.
fen. Ons huis is ook goed
geïsoleerd.”
TipHorstaandeMaas
Om ervoor te zorgen dat meer mensen ener- is een samenwerkingsverband tussen
giebesparende maatregelen nemen, moet de
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
overheid subsidies beschikbaar stellen, vindt
Voor meer resultaten of aanmelden voor
86 procent van de inwoners. “De meeste mende volgende enquête, kijk op 
sen kunnen het anders niet betalen en ze moewww.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

AUTOBEDRIJF

SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

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

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

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

Actualiseringplicht vergunningen:
onwetendheid, onkunde, onwil, cultuur?
In de wet is geregeld dat overheden de plicht hebben vergunningen
te actualiseren. De tijd gaat door, normen en technieken worden aangepast. Wat vroeger kon, kan niet altijd meer.

Letterlijk staan in de wet de
volgende criteria tot actualisering:
‘de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu’
en ontwikkelingen ‘op het gebied
van de technische mogelijkheden
tot bescherming van het milieu’.
Van enige invulling van deze wetsregel is bij Horst aan de Maas weinig te vinden. Sterker nog, door een

(hoge) ambtenaar werd aan de omwonenden gezegd dat een vergunning
niet kon worden aangepast tenzij de
ondernemer hier om vroeg. Een vergunning van meer dan 45 jaren oud
in dat geval met slechte en achterhaalde regels. Het ging om activiteiten die veel stankoverlast en mogelijk
natuurschade veroorzaken. Twee jaar
tevoren was aangekondigd dat de

vergunning zou worden ingetrokken. Deze plicht voor dit soort gevallen wordt zelfs nadrukkelijk in de wet
genoemd. De toenmalige burgemeester handelde anders. Gevolg: blijvende overlast voor de buurt. Zowel
het college, als de ambtenarentop
schuiven de actualiseringplicht aan de
kant. De burgers laat men in de steek.
In een discussie in de raad leek het dat
de wethouder deze wet niet kende,
evenals overigens de inhoud en betekenis van een besluit van de staatssecretaris over tegenvallende resultaten

van combi wassers bij veehouders.
Burgers deelden deze kennis graag
met de wethouder.
De grote vraag is nu of de (top)
ambtenaren deze regels wel kenden.
Zo niet dan is dat kwalijk en heeft
men de zaken niet op orde, zo ja, dan
heeft men mogelijk verzuimd de wethouder goed in te lichten evenals de
omwonenden en voert men deze wet
niet uit. Niet, of niet goed inlichten en
voorlichten is zo mogelijk nog kwalijker. Vraag: gaat dit bewust of onbewust. Onbewust is slecht werk, bewust

of onwil zou op een cultuurprobleem
kunnen duiden. Of die cultuur of dat
slechte werk dan door jarenlange
eenzijdige politieke aansturing is
ontstaan is de volgende vraag.
Wat in ieder geval kan worden geconstateerd, is dat het college met de gemeente secretaris
de zaken niet op orde hebben als
wethouders niet of verkeerd geïnformeerd zijn. Werk aan de winkel.
Heel veel werk.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallohorstaandemaas

Bespreking poll week 44

Cash betalen is passé
Het afgelopen jaar werd volgens cijfers van de Nederlandsche Bank 61
procent van de aankopen met de pin betaald. Ook is er een flinke stijging in
pinbetalingen te zien ten opzichte van afgelopen jaren. Pinnen is een veilige
en snelle manier om je aankopen te betalen. Is cash betalen passé?
Het merendeel van Horst aan de Maas, namelijk 65 procent, vindt van
niet. Dit deel vindt dat er nog veel voordelen zitten aan het cash betalen. Op
onze Facebookpagina reageerde bijvoorbeeld Maria Zanders: “Om overzicht
te houden is boodschappen contant betalen handiger. Als je overal kleine
bedragen pint geeft je onbewust meer uit.” Ook Alette Steegs is het niet eens

met de stelling: “Ik vind het vooral triest dat je steeds vaker alleen maar met
pin kunt betalen. Mensen die onder budgetbeheer zitten en maar weekgeld
krijgen, betalen liever contant. Dan weten ze precies hoeveel ze nog over
hebben.”
De overige 35 procent is het wel eens met de stelling. Dit deel vindt
dat het betalen met cash passé is en dat pinnen een snelle, veiligere en
eenvoudigere manier is om te betalen dan het betalen met cash. Hoe het
betaalsysteem zich in de toekomst gaat ontwikkelen en of cash betalen
helemaal zal verdwijnen, zal moeten blijken.

Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

De gekozen burgemeester is weer een stap dichterbij in Nederland.
Volgende week stemt de Eerste Kamer over het voorstel van D66 om de burgemeestersbenoeming uit de Grondwet te halen.
De vereiste twee derde meerderheid is er al: naast D66 zijn PVV, SP,
GroenLinks, 50Plus, PvdD, ChristenUnie en CDA voor. Ondanks dat regeringspartij VVD verdeeld is, komt de wijziging er toch omdat regeringspartij CDA voor
is. D66 hoopt op deze manier de weg vrij te maken voor de invoering van een
gekozen burgemeester in Nederland. Zo ver is het echter nog niet. Het gaat nu
alleen over het afschaffen van een artikel uit de Grondwet, niet over hoe de
benoeming in de toekomst geregeld wordt. Dat is iets waar ook nog goed over

nagedacht moet worden. Nu wordt er gesolliciteerd naar de functie van burgemeester. Voordat de juiste kandidaat wordt benoemd, vindt eerst een uitgebreide selectieprocedure plaats. Als burgemeesters straks door het volk gekozen
kunnen worden, dan kan het zijn dat niet de kandidaat met de juiste papieren
de baan krijgt, maar degene met de beste marketingstrategie.
Aan de andere kant kun je je afvragen waarom we wel een gemeenteraad
mogen kiezen, maar niet onze burgemeester? Hij of zij vertegenwoordigt de
gemeenschap, is het gezicht van de gemeente. Daar mogen we dan toch ook
invloed op hebben?
Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 45) > Gemeentebezoek enkel op afspraak is een goede zaak > eens 18% oneens 82%

Gourmetten
Misselijk. Hoofdpijn.
Trillerig. Draaierig. Grieperig.
Concentratiegebrek. Ook nog
een tikkeltje chagrijnig.
Klinkt als een mooi leventje,
niet?
Een hot item de laatste
weken. Stoptober, Roken is
dodelijk, verbod op paffen bij
sportclubs. Tegenwoordig is er
helemaal niets stoers, gezonds
of normaals aan het opzuigen
van 0,85 gram nicotine.
23,1 procent van alle
Nederlanders rookt. Dat is echt
enorm veel. Gelukkig is er
afgelopen week een motie
aangenomen tijdens de begrotingsvergadering van onze
gemeente.
De PvdA en Essentie dienden
de motie in en roept het college
op om in gesprek te gaan om
het roken in nabijheid van
kinderen en jongeren te verbieden bij sportclubs, gemeenschapshuizen en
kinderdagverblijven. Een ontzettend goede zaak. Je gaat toch
niet asfaltering van je longwegen aanleggen op een schoolplein? Dan ben je volstrikt het
rookspoor bijster. Laten we nu
eens zeggen dat we gaan kappen met het roken bij dit soort
plekken. Als ouder, neef, oom of
oma wil je toch altijd het goede
voorbeeld geven? Dan is dit de
eerste stap die je kunt zetten
om je kinderen, nichtjes,
of kleinkinderen in een misschien wel rookvrije generatie
te laten opgroeien.
Niet alleen is het harstikke
ongezond, het is ook nog eens
vreselijk ongezellig. Tijdens een
verjaardag met een grote groep
gaan paffen is zo asociaal.
Sinterklaas en kerst komen er
weer aan. Tijd dus voor gezellig
bijeen zijn. Ik wil geen ene
witte pluim meer zien of rookstank meer ruiken. Het wordt
telkens maar één keer per jaar
gedoogd en dat is tijdens
Kerstmis. Gourmetten is de
enige manier om binnenshuis te
roken.
Rook ze,
Niels
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Dorpen in gesprek

Toekomst sporthallen en
gymzalen

Op dinsdag 20 november vergadert de gemeenteraad

Raadsavond
Meepraten

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend

Ruim 150 inwoners denken mee over de toekomst van de binnensport in hun dorp.

gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden

De bezetting van de binnensportaccommodaties is niet overal goed verdeeld en de wensen

kunnen deelnemen) en een besluitvormend

en normen zijn de afgelopen jaren veranderd. Daarnaast zien we dat verenigingen steeds

gedeelte. Tijdens de voorbereidende vergade-

meer samenwerken en over grenzen heen kijken. Samen met de gebruikers brengt de ge-

ring kunnen inwoners gebruik maken van het

meente de consequenties van deze ontwikkelingen in relatie tot de sporthallen en gymzalen

burgerpodium. Daarnaast kan men zich aan-

in beeld. Tijdens een eerste ronde bijeenkomsten zijn waardevolle ideeën opgehaald.

melden voor spreekrecht m.b.t. het agendapunt

Meer informatie over de agendapunten leest u

Deze worden nu vertaald naar verschillende toekomstbeelden.

ingekomen brieven/ raadsinformatiebrieven en

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

de voorbereidende behandeling van raads-

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

voorstellen voor de volgende vergadering.

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium

bibliotheek.

of het spreekrecht? Neem dan vóór de vergadering contact op met de grifﬁer, de heer

Meer informatie

R. Poels, tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91

De openbare vergadering is in de raadzaal van

of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

het gemeentehuis en begint om 19.00 uur.
De besluitvormende vergadering is gepland

Agenda

vanaf 21.00 uur. Afhankelijk van het verloop

Op de agenda van de besluitvormende

van de voorbereidende vergadering kan dit

vergadering staan o.a. een aantal

tijdstip maximaal een half uur vervroegd

bestemmingsplannen en de subsidie aan

worden. U kunt de vergadering ook live volgen

BiblioNu.

via www.horstaandemaas.nl/raad.

Themabijeenkomst gemeenteraad

Binnensportaccommodaties
Op maandag 19 november is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad over
binnensportaccommodaties. Deze bijeenkomst vindt plaats in zaal ’t Brugeind in Meerlo en
In de bijeenkomsten werd door gebruikers van

binnensportaccommodaties, die vaak een

de binnensportaccommodaties gekeken naar

dorpsoverschrijdende functie hebben.

de toekomst. De deelnemers gingen met elkaar

begint om 20.00 uur.
Tijdens deze themabijeenkomst wordt de

u op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

in gesprek over hun ideale toekomstbeeld en

Vervolg

gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

dachten na over de gezamenlijke uitdagingen

In december vinden de vervolgbijeenkomsten

van de eerste gespreksronde met de verenigin-

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

en vormen van samenwerking. Er werd onder

plaats. Dan worden mogelijke scenario’s

gen. Meer informatie over de bijeenkomst leest

bibliotheek.

andere gekeken naar alternatieven voor de

gepresenteerd, op basis van de ideeën die

huidige gebouwen, kansen en uitdagingen.

de deelnemers hebben aangedragen in

Een belangrijk aandachtspunt daarbij was het

combinatie met de blauwdrukken en

behoud van de leefbaarheid in de dorpen.

functionaliteiten van de accommodaties.

Waar de dorpen in de afgelopen jaren een

Wethouder Han Geurts hoopt opnieuw op

blauwdruk voor hun toekomst hebben gemaakt

een goede opkomst: “We hebben in de eerste

vullen we deze nu aan met kansen voor de

ronde hele waardevolle ideeën opgehaald.

Bekendmakingen

We hebben dit nu vertaald naar mogelijke
oplossingen voor de toekomst, waarbij we
nadrukkelijk kijken naar een goed evenwicht

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

tussen leefbaarheid en betaalbaarheid.”

RIJ
JIJ
OOK
60?
*IN HET BUITENGEBIED

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
De vervolgbijeenkomsten vinden

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

plaats op:
• 3 december 2018 van 19.30 uur tot

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

21.00 uur in gemeenschapshuis

Broekhuizenvorst

Witveldweg 104 + 106

Melderslo

De Torrekoel in Kronenberg

Blitterswijckseweg

Gasthuisstraat 30

Herenbosweg 36a

• 10 december 2018 van 19.30 uur tot
21.00 uur in de kantine van AVV America
te America

ongenummerd
Beerendonckerweg
ongenummerd

• 11 december 2018 van 19.30 uur tot
Horst

sporthal te Horst

Gebr. van Doornelaan 23a

21.00 uur in gemeenschapshuis de
Smelentos te Lottum

Gebruikers krijgen wederom een persoonlijke
uitnodiging.

Meterik

Afhangweg 3

Americaanseweg 108d

ongenummerd
Lottum

Burgemeester

Zwaanen Heike 20

Steeghsstraat
Vondersestraat
ongenummerd

Sevenum
Zeesweg 20

Custersweg ong

ongenummerd
Meld u aan via www.horstaandemaas.nl.

Witveldweg 100
Vondersestraat

21.00 uur in de kantine van Dendron
• 17 december 2018 van 19.30 uur tot

Schoolstraat 1

Spoorstraat 6
Horst aan de Maas

Meerlo

Vertrokken naar onbekende

De Ham 3

bestemming:
Patersstraat 4 Evertsoord
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Kaalkap bosje van Madou in Meterik
Eind november 2018 voeren wij een kaalkap uit aan de Crommentuynstraat in Meterik,

worden. In overleg met de dorpsraad Meterik

bomen, holen en zeldzame ﬂora ontzien tijdens

plaatselijk het bosje van Madou genoemd. Het perceel is ca. 0,2 hectare groot en bestaat uit

wordt de invulling hiervan nader bepaald,

de werkzaamheden.

kaprijpe populieren. Vanwege de veiligheid is in overleg met de dorpsraad Meterik besloten

waarbij beleving en biodiversiteit belangrijke

De uitvoering van de werkzaamheden wordt

de populieren te vellen en het perceel opnieuw te beplanten.

aandachtspunten zijn. Bij de uitvoering van

begeleid door Bosgroep Zuid Nederland.

bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens

Voor informatie kunt u contact opnemen met

Naast populieren staat er op het perceel ook

onder de populieren worden, indien mogelijk,

de gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

de heer J. Hendriks, Bosgroep Zuid Nederland,

een herdenkingsboom (linde). Deze boom blijft

gespaard. Wettelijk gezien moet het perceel na

Door te werken met deze gedragscode worden

tel: 040-2266360 of per e-mail:

behouden. Ook andere boom- en struikvormers

de werkzaamheden opnieuw als bos ingericht

bijvoorbeeld roofvogelnesten, spechten(nest)

j.hendriks@bosgroepen.nl

Ook afgelopen week
vierden twee echtparen
in onze gemeente hun
60-jarig huwelijksjubileum.
In Horst kregen de
heer en mevrouw
Willems-Baken bezoek
van burgemeester Ina
Leppink-Schuitema en
in Melderslo werd het
echtpaar Rutten-Driessen
verrast met haar bezoek.

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.

Eerste begroting
Als ik dit stukje schrijf staan we aan de vooravond van mijn eerste
begrotingsbehandeling als raadslid. De begroting over het boekjaar 2019
ligt ter vaststelling voor.
Normaal is de begrotingsbehandeling één van de momenten dat we als raad aan zet zijn
om de richting te bepalen. Er ligt
nu echter een begroting voor die
bestaand beleid omvat.

Het nieuwe beleid, voortkomend
uit het coalitieakkoord, moet nog
verwerkt worden en daar komen we
begin van volgend jaar over te spreken als raad. Financieel gezien ligt
er een prima verhaal.

Echter met forse uitgaven in
het sociaal domein en de wensen
vanuit het accommodatiebeleid zijn
er in de toekomst nog wel degelijk belangrijke keuzes te maken.
Als CDA vinden we het belangrijk
dat de gemeente denkt in kansen en mogelijkheden. ‘Hoe kan
het wel’ in plaats van ‘waarom kan
het niet’. We willen graag samen

met onze inwoners dingen doen en
zaken oppakken.
Tenslotte is Horst aan de Maas
een gemeente die zich kenmerkt
door actieve inwoners en daar
mogen we trots op zijn, want vanzelfsprekend is dit zeker niet.
Sjaak Jenniskens
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Sportverenigingen volop in ontwikkeling
Veel jongeren zijn actief bezig met een sport. Uit onderzoek van het
CBS in 2017 blijkt dat 65 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar wekelijks een sport beoefent. Sportverenigingen bieden een ruime keuze in
aanbod en investeren hier ook in of gaan samenwerkingen aan.
Hockeyclub Horst investeert bijvoorbeeld in een nieuw kunstveld.
Korfbalclub Oxalis vestigt zich definitief in Hegelsom en samen met de
voetbalclub wordt er aan een vernieuwde accommodatie gebouwd.
De nieuwe volleybalclub Trivia

heeft samen met Oxalis en Citaverde
College een haalbaarheid laten
onderzoeken naar een nieuwe binnensportaccommodatie in America,
Hegelsom of Meterik.
De voetbalclubs van America en
Meterik zijn bezig met een gezamen-

lijke sportaccommodatie. En er zijn
nog volop plannen voor Afslag10.
Kortom veel beweging in sportend
Horst aan de Maas.
Naast het ‘georganiseerd sporten’
is ook het ‘ongeorganiseerd sporten’ enorm in opkomst. Denk dan
aan bootcamp, joggen, wandelen en
allerlei andere sport- en ontspanningsvormen in de openbare ruimte.
Het mooie is dat onze openbare
ruimte in de gemeente zich hier uit-

stekend voor leent. Veel groen, veel
ruimte maar ook vaak een prachtig uitzicht. Bewegen voor iedereen
stimuleert en faciliteert Essentie dan
ook. We mogen trots zijn op het grote
sportaanbod in onze gemeente en op
de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor kinderen, maar ook
zeker voor volwassenen en ouderen.
Geert Versleijen,
Burgerraadslid Essentie

Bouwen in Horst aan de Maas
Woningbouw. Hét item voor veel inwoners van onze mooie
gemeente. Vrijwel elke jongere die we spreken wil in zijn of haar eigen
dorp blijven wonen maar kan dat niet door de beschikbaarheid van
huizen. Een uitdaging waar we als gemeente, met de woningcorporaties
en met projectontwikkelaars samen zullen moeten werken.
Tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 6 november werd met
de directeur van Wonen Limburg
gesproken over het woningbouwbeleid in Horst aan de Maas. Als Partij
van de Arbeid hebben we enkele
concrete plannen waar we graag

met de corporatie over verder praten.
Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor
de het vastgoed en woningaanbod
van de corporatie over de gemeente
wordt verspreid? Zorgen voor goede
gemengde wijken waar mensen
elkaar vooruit helpen en voorkomen

dat van bepaalde wijken teveel wordt
gevraagd. Sociale huur en koop in
particuliere wijken en middenhuur in
corporatiewijken.
Maar ook participeren in projecten
van particulier opdrachtgeverschap.
Jongeren die samen hun eigen straat
bouwen waarbij de corporatie participeert door enkele huurwoningen mee
te bouwen. De corporatie brengt kennis in en krijgt grondposities in jonge
groeiwijken. Tevens kan de corporatie dan garant staan voor eventuele

uitvallers uit het project waardoor de
drempel om te participeren voor jongeren lager wordt.
Twee actiepunten waar we als
Partij van de Arbeid snel mee aan de
slag willen. Woningbouw is meer dan
het bouwen van huizen. Woningbouw
is de juiste woning op de juiste plek
voor de juiste periode. Dát is bouwen
naar behoefte. De behoefte van Horst
aan de Maas.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas
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Zinnige Zaken

Plan Betaalbare huisvesting
jongeren is een Zinnige Zaak

dM • 5 u

Gemeenteraad HadM @RaadHa

over
themabijeenkomst van RaadHadM
Maandag 19 november: openbare
bent van
Je
uur.
0
20.0
om
rlo
Mee
‘t Brugeind
binnensportaccommodaties. Zaal
/2DEbXlb
harte welkom. Meer informatie: bit.ly

Het plan Betaalbare huisvesting jongeren kreeg tijdens het project Zinnige Zaken op 2 oktober de meeste stemmen. Het gekozen project komt dus op de agenda van de gemeenteraad.
Kelly van Rijsewijk, projectleider Wonen van de gemeente ging onlangs op bezoek bij het
winnende team in het Dendron College.

Inspiratiesessie
Een politiek neutrale zone aan het begin
van het besluitvormingsproces. Dat is
de opzet van de inspiratiesessies van de
gemeenteraad.
Een kort informeel overleg waarbij ambtenaren de raadsleden bijpraten over nieuwe ontwikkelingen. Op 6 november was de eerste
sessie van de nieuwe gemeenteraad over de
rol van de gemeente bij inwonerinitiatieven.
Zowel raadsleden als ambtenaren waren
tevreden over de inspirerende bijeenkomst.

Laat je stem horen
Nieuwe vergaderopzet begint vruchten

Inmiddels maakte Ronald Hoppzak van recrea-

Tijdens deze bijeenkomst werd volop

de totstandkoming van het Masterplan Wonen.

af te werpen. In de vorige uitgave van

tiecentrum de Schatberg op 23 oktober gebruik

doorgepraat over betaalbare huisvesting

We kunnen dus concluderen dat het plan

Raadsfeiten stond dat er nog geen

van het spreekrecht bij het agendapunt over on-

voor jongeren en de mogelijkheden voor de

Betaalbare huisvesting jongeren daadwerkelijk

gebruik wordt gemaakt van mogelijkheden

eigenlijke inschrijvingen. José Vercoulen maakt

gemeente om dit te stimuleren. Afgesproken is

een zinnige zaak is.

om je stem te laten horen in de

op 6 november gebruik van het burgerpodium in

gemeenteraad.

het kader van Horst aan de Maas 800.

dat de voorstellen van leerlingen meegenomen
worden in het Masterplan Wonen dat de

Zinnige Zaken is een initiatief van de

gemeenteraad in de loop van volgend jaar

gemeenteraad in samenwerking met

behandelt. De leerlingen van het winnende

conceptbureau Witgoed en Van Bontewas en

team worden als klankbordgroep betrokken bij

het Dendron College.

HadM 800
In het kader van de activiteiten rond
Horst aan de Maas 800 vertelde José
Vercoulen tijdens het burgerpodium een
mooi verhaal over de klok van haar vader,
Hay Peeters. Het komende jaar zal het
burgerpodium regelmatig in het teken
staan van Horst aan de Maas 800.

Gemeenteraad on tour 2019
De nieuwe gemeenteraad wil binnen een jaar alle kernen bezoeken om kennis te maken met
inwonerinitiatieven. Op vrijdag 16 november gaan de raadsleden naar Grubbenvorst, Sevenum,
Meterik en Griendtsveen. En het programma voor het volgend jaar Is nu ook bekend:
Vrijdag 8 februari
America
Kronenberg
Evertsoord

Vrijdag 29 maart
Lottum
Tienray

Vrijdag 10 mei
Hegelsom
Horst

In overleg met de dorpsraden wordt een

lukken dat binnen een jaar nadat de laatste

programma gemaakt van inwonerinitiatieven

leden van de huidige gemeenteraad benoemd

die zich die dag presenteren.

werden ( 5 juni 2018) de gemeenteraad alle

Het ziet er dus naar uit dat het inderdaad gaat

kernen bezocht heeft.

D66+GroenLinks Horst aan de
1 november om 14:46

Maas is met Roy Bouten en Inez

Arts.

een
zet zich in om Horst aan de Maas
Een enthousiaste groep vrijwilligers
udt. Je ziet
inho
o.a.
dat
wat
o
vide
deze
in
Fairtrade gemeente te maken. Zie
e kofﬁe.
n. Daarbij hoort natuurlijk: Fairtrad
Roy Bouten en Inez Arts brainstorme
motie
s dienden wij een tijd geleden een
Samen met Pvda Horst aan de Maa
Wil jij
cht.
erzo
elijkheden alvast heeft ond
in, waardoor onze gemeente de mog
dan
en
chtje
beri
een
gemeente? Stuur ons
je ook inzetten voor een Fairtrade
groep!
brengen wij je in contact met de werk
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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.

Fairtrade, idealisten gezocht…
Ook Horst aan de Maas een Fairtrade gemeente. Wat zou D66+Groen
Links dat graag zien. Vanaf 2015 is op initiatief van betrokken inwoners
geprobeerd om met een Fairtrade-werkgroep de titel ‘Fairtrade
gemeente’ te behalen. Ondanks een enthousiaste start van de Fairtradewerkgroep in 2016 is dit tot nu toe niet gelukt.
In andere Fairtrade-gemeenten
draait het behalen en behouden van
de titel op een harde kern van vrijwilligers die dan gesteund wordt door de
gemeente. In Horst aan de Maas zijn
op dit moment onvoldoende kartrek-

kers. Jammer, want ook de gemeente
wil de Fairtrade-titel maar wil geen rol
als kartrekker.
Onze gemeente streeft een milieuen duurzaamheidsbeleid na, waarin
het thema ‘gezondheid en voeding’

een plek krijgt. Voor dit thema vraagt
de gemeente brede aandacht voor
onafhankelijke kwaliteitskeurmerken
naast Fairtrade, zoals UTZ, Milieukeur
en het Europees keurmerk voor biologische landbouw. Daarmee willen ze
inwoners en bedrijven in Horst aan de
Maas stimuleren rond de productie en
consumptie van gezonde en duurzame
producten. Een loffelijk streven. Maar
Fairtrade streeft toch een ander en
specifieker doel na: een eerlijker prijs

voor producten uit met name derdewereld landen. Daarom zou het fijn zijn als
er een aantal vrijwilligers opstaat dat
samen aan de slag will om van Horst
aan De Maas een Fairtrade -gemeente
te maken. Wie pakt de handschoen op?
Wilt u hierover 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.
Jos Gubbels,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Gebruik de groeiende economie
Het gaat goed met Nederland en het gaat goed in de meeste regio’s.
De economie groeit, het aantal banen neemt toe en we gaan er qua
inkomen nagenoeg allemaal op vooruit.
Door de aantrekkende economie dalen gelukkig de uitkeringen en komt er ruimte om te
anticiperen op de toekomst. Horst
aan de Maas groeit en er zullen
grote investeringen moeten worden gedaan in onder andere infrastructuur om ook in de toekomst

veilig bereikbaar te blijven. Het zou
goed zijn om onder dit gesternte na
te denken over bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden. En waar nodig
onderhoud en uitbreiding of verbreding van wegen en fietspaden
realiseren, zodat deze klaar zijn voor
de toekomst. Een toekomst met

elektrische auto’s en fietsen. Dit is
tevens goed voor ons toeristisch
visitekaartje en voor onze jeugd die
veilig naar school en sportveld moet
kunnen.
Daarnaast heb ik in mijn vorige
column al aangegeven dat er
nog een grote uitdaging zit in de
verduurzaming van onze gemeente.
Ook daar zouden we in deze tijd van
economische voorspoed gebruik
moeten maken van de kansen

die er nu zijn, gewoon omdat het
kan. Horst aan de Maas kan er nu
voor zorgen dat onze bedrijven in de
agri- en foodbusiness, en daarnaast
ook onze toeristisch trekpleisters,
kunnen blijven groeien. En dat alleen
al door te werken aan het duurzaam
aantrekkelijk maken van onze
(industrie)terreinen.
Gewoon. Doen.
Eric Thissen,
VVD Horst aan de Maas

Helicon MBO Helmond

Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

Open dag
Zondag 25 november
11.00 - 14.00 uur

Dier
Voeding

Outdoor en recreatie
Wildlife management

opendagen.helicon.nl

Allround coördinator
instructeur buitensport

Kom
kijken!
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5x11 cv D’n Tuutekop

‘We hebben ooit een van onze raadsleden
laten zweven’
De kippen en hennen van Hegelsom mogen dit jaar jubilerend van stok. Heel november kleurt het in het dorp
rood, geel en groen met een gouden randje. Cv D’n Tuutekop viert namelijk haar 55-jarig bestaan. Door de jaren
heen hebben de Hegelsomse carnavalsvierders heel wat meegemaakt. Van trofeeën van echte bevroren haantjes
tot fameuze toneelstukken.

kwam al veel bekijks, de zaal zat meteen helemaal vol.” Als je aan carnaval
denkt, kom je al snel bij sterke verhalen. Zo weet Thijs zich nog goed een
paniekmomentje te herinneren tijdens
één van de zittingsavonden. “Op diezelfde dag dat heel Hegelsom onze zaal
kwam vullen, bracht de brandweer ons
een bezoekje voor een veiligheidscontrole. Wat bleek, de ruimte was niet
brandvriendelijk. De nooduitgang was
niet goed bereikbaar. Toen heb ik nog
op het laatste moment anderhalve
meter van een tafel afgezaagd.”

Met de rug
naar de zaal

Schalevaegers in 1981
De Tuutekop is in 1963 ontstaan
in het toenmalige café De Hoop in
Hegelsom. “Een groepje fervente
kaarters zat bijeen. Ze hadden het
over carnaval in Horst”, vertelt
Thijs Wijnands (79), oud-prins
en oud-voorzitter. “De drie mannen, Ben Driessen, Hay van Helden
en Jeu Maes, vonden het jammer
dat Hegelsom geen carnaval had

en Horst wel. Ze besloten om een
oproep te plaatsen in het dorpskrantje. Een twintigtal geïnteresseerden meldde zich aan. Iedereen was
het erover eens dat er toch wat moest
gebeuren.” Zonder één cent in de kas
de toekomst tegemoet gaan durfden
de mannen niet. Daarom vroeg het
eerste bestuur een contributie van
2,50 gulden per lid.

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

Zo geschiedde, cv D’n Tuutekop
was een feit en de eerste activiteit
stond al snel op de agenda: de bonte
avonden. “Die kennen we tegenwoordig als de Zittingsavonden”, vertelt
Theo Willems (59), oud-vorst en oudvoorzitter. “Een avond vol optredens
waarbij humor vooral centraal staat.
We trapten het seizoen af met de
bonte avonden. Bij de eerste editie

Wat Hegelsom tijdens de carnavalsperiode echt typeert zijn de toneelstukken voor het uitkomen van de
prins en het boerenbruidspaar en de
carnavalsliedjes. “Dat is toch wel een
ding bij ons, die toneelstukjes”, zegt
Johan Geerarts (45), de huidige prins.
“Als de gordijnen open gaan is het
muisstil in de zaal. Niet alleen omdat
iedereen benieuwd is wie de scepter
dit jaar gaat zwaaien, maar ook om
het optreden zelf.” Want creatief, dat
zijn de Tuuten wel. “We hebben ooit
één van onze raadsleden laten zweven. Door een speciaal mechanisme,
gebouwd door oud-prins Marc van
der Sterren, zweefde er iemand als
het ware écht door de lucht.” In de
beginjaren had de carnavalsvereniging ook een speciaal podium, vertelt
Thijs. “Midden in de bühne hadden we
toen een gat. Daar hebben we heel
wat prinsen uit getoverd. Die stonden

dan in de kelder te wachten totdat ze
naar boven getakeld werden. Van de
zenuwen ging één van onze prinsen
per ongeluk met de rug naar de zaal
staan.”

Bevroren haan
als aandenken
Hegelsom is ook een muzikaal
dorp. Zo zijn er door de jaren heen
heel wat liedjes gemaakt. “We hebben jaren gehad dat er twintig optredens waren tijdens de liedjesavond”,
zegt Thijs. “Vroeger kreeg iedereen
die opgetreden had als ludiek ‘aandenken’ een bevroren haan. Op een
gegeven moment, als er dan vijftien liedjes waren geweest, lagen
die haantjes in een hoekje te dooien.
Daar konden we wel om lachen,
maar niet iedereen was daar blij
mee”, lacht Thijs. Zo kunnen de drie
mannen nog uren doorpraten hoe
D’n Tuutekop zich door de jaren heen
heeft ontwikkeld. “Vroeger kon er
veel en werd er veel kattenkwaad
uitgehaald”, vertelt Theo. “Nu is alles
beter geregeld. We zijn veel professioneler en dat is alleen maar positief.”
De vereniging maakt zich nu op voor
een periode van feest. Zo staat het
Receptiefiëst op vrijdag 16 november op het programma, de 5x11
dorpsquiz op zaterdag 17 november, het liedjesmatinee op zondag
18 november. Op zaterdag 24 november is er het grote Jubileumfiëst
in D’n Tuutetempel, Zaal Debije in
Hegelsom. Carnavalsband.nl zorgt
voor een optreden.

In MFC De Zwingel
St. Jansstraat 5
Edelstenen
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885
Etherische
oliën

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

Sinterklaas en
Kerst cadeaus

Salon
Edelstenen
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
ke en originele
Sieraden
wen vindt u leucelzouten
Schüssler
Ook bij De 3Vrou
voor Sinterklaas en Kerst.

s
cadeaudinsdag
Open:
t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
16.0

Netwerkbijeenkomst
armoede Horst aan de Maas
De werkgroep Armoede organiseert op maandag 26 november een tweede netwerkbijeenkomst over
armoede in Horst aan de Maas. Tijdens de netwerkbijeenkomst, die plaatsvindt in MFC De Zwingel in Melderslo,
worden pitches gehouden door de Voedselbank, Stichting Leergeld en de gemeente.
In de werkgroep, die ontstaan is uit
de eerste netwerkbijeenkomst, zijn de
Burger Advies Raad Horst aan de Maas,
Wonen Limburg, Synthese, bewindvoerders, hulpverleners in de zorg en
gemeente Horst aan de Maas verte-

genwoordigd. De ambitie die eerder
uitgesproken werd, is om voor 2025
een einde te maken aan de armoede
in Horst aan de Maas. De bijeenkomst
start om 20.00 uur en vindt plaats in
MFC de Zwingel in Melderslo. Iedereen

die te maken heeft met het onderwerp
of hier geïnteresseerd in is, is welkom
op deze bijeenkomst. Voor meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst, kijk op www.horstaandemaas.
nl/bijeenkomstarmoede

Groei & Bloei Kerstshow
in Sevenum
Dit jaar heeft Groei & Bloei Noord-Limburg de arrangeur Tom Siebers uitgenodigd om een demonstratie te
geven in een kerstshow in De Wingerd in Sevenum. Deze show vindt op dinsdag 20 november plaats van 19.30
tot 22.30 uur.
In de show maakt hij verschillende arrangementen en
wordt er uitgelegd hoe deze tot
stand komen. Inspiratie voor een

eigen kerstbloemwerk staat centraal. Tom Siebers is onder andere
bekend door zijn deelname aan
het tv-programma ‘Hollands Beste

Bloemenstylist’ en onlangs heeft
hij de tweede plaats behaald bij
het NK Bloemschikken voor professionals.

verenigingen 19

15
11

Informatieavond
SamenLoop voor
Hoop
De 24-uurs wandelestafette SamenLoop voor Hoop vindt plaats op
25 en 26 mei volgend jaar. Op woensdag 21 november is een informatieavond voor iedereen die mee wil helpen met het organiseren van dit
evenement tegen kanker.
De informatieavond vindt plaats
in de zaal van De Lange in Horst en
start om 20.00 uur.
Het evenement SamenLoop voor
Hoop is een 24-uurs wandelestafette
waar iedereen aan mee kan doen
die zich in wil zetten tegen kanker.
Teams lopen dag en nacht, waarbij

teamleden elkaar afwisselen.
Tijdens de loop zijn er optredens,
verschillende ceremonies en allerlei
acties van deelnemers die geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek.
Kijk voor meer informatie op
samenloopvoorhoop.nl

Jeugdliedjesmiddag
in Horst
Jeugdcarnaval D’n Dreumel uit Horst organiseert op zondag
18 november de jeugdliedjesmiddag onder de nieuwe naam: ‘Niks te
gek’. De middag wordt gehouden in The Shuffle in Horst en de toegang
is gratis.
Er zijn vier duo’s die de strijd
met elkaar aangaan om een van
de twee plekjes te veroveren op
de nieuwe carnavals-cd van D’n
Dreumel.

Vanaf 14.45 uur is de zaal open
en klinkt er stemmingsmuziek.
Rond 16.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats, waarbij de winnaars
bekendgemaakt worden.

Vollemaanwandeling
in Broekhuizen
IVN De Maasdorpen organiseert op woensdag 21 november haar jaarlijkse vollemaanwandeling.
Gestart wordt om 19.30 uur vanaf de parkeerplaats van Theetuin de Roode Vennen in Broekhuizen.
Deelname is gratis.
Een volle maan is een bijzonder
natuurverschijnsel. Vanaf de aarde is
dan de volledig door de zon verlichte
zijde van de maan te zien.
Volle maan heeft invloed op de
natuur, bijvoorbeeld op de getijden:
deze zijn dan op hun sterkst.
Sinds mensenheugenis doen verhalen de ronde over bij maanlicht
huilende weerwolven, mensen die
bij volle maan zouden veranderen
in een wolf. Ook kunnen die nacht
kruiden geplukt worden die bij volle
maan hun maximale werkzaamheid
zouden hebben. Deelnemers worden uitgedaagd om tijdens de wandeling te luisteren, kijken en ruiken
wat het Schuitwater in de nacht zoal
te bieden heeft. En dat is anders dan
overdag. De IVN-gidsen vertellen en
leiden het publiek door het bos en
over open en maanverlichte plekken.
Neem voor meer informatie contact
op met Peter Hammer via 077 37 35
037 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/
de-maasdorpen

Bedankactiviteit
mantelzorgers
Zo’n 110 mantelzorgers uit de gemeente Horst zijn op donderdag
8 november op het Citaverde college in Horst in het zonnetje gezet.
Door middel van een speciaal activiteitenprogramma werden de
mantelzorgers bedankt door de opleiding.

Er werden zeepjes en alcoholvrije drankjes gemaakt, theelichthouders versierd, yoga en handletteren
gedaan en er werd een bingo gehouden. De activiteiten zijn bedacht door
dertig vierdejaars leerlingen van het

Citaverde College. Dit is een eindexamenopdracht bij het keuzevak Mens
en Activiteit. Zij ondersteunden de
werkgroep die ieder jaar een blijk van
waardering voor mantelzorgers organiseert.
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Geen punten

Olsredlem D1
komt net te kort

Twee Zuid-Nederlands
kampioenen bij Energetic Training
De 19-jarige Alex Tros uit Hegelsom en de 30-jarige Sargino van Lobbrecht maakten beiden hun debuut in het
Zuid Nederlands Bokskampioenschap in Denemarken op zondag 11 november en wonnen beiden. De 21-jarige
Kenan Mujicic uit Horst debuteerde ook, maar kwam niet verder dan de vierde ronde.

Door: volleybalvereniging Olsredlem
De dames van Olsredlem uit Melderslo speelden zaterdag
10 november een wedstrijd in Langeboom, tegen Vollan ‘65.
Olsredlem kon de punten niet mee naar huis nemen.
Na een goede warming-up ging
de eerste set gelijk op. Een goede
servebeurt van Vollan’65 DS1 veroorzaakte problemen in de passing
bij Olsredlem DS1. Het gaatje was
geslagen (19-13), maar door goede
werklust en wat meer servedruk
werd het gat steeds kleiner.
Helaas voor de dames van
Olsredlem was de inhaalrace te laat
ingezet en met een paar mooie
aanvallen wist Vollan’65 DS1 de set
binnen te halen (25-23). De tweede
set zetten de dames van Olsredlem
de goede vibe van het einde van de
eerste set door en werd er gedurende de set een voorsprong opgebouwd. Door goed spel en goede
druk kwam de setwinst niet meer
in gevaar voor Olsredlem DS 1 (2515). De derde set was weer een
spannende strijd. Het ging de hele
set gelijk op, over en weer waren

er wat geluksballetjes en was het
af en toe moeilijk scoren. Door een
blessure moest er bij Olsredlem DS1
wat geïmproviseerd worden, maar
dat werd goed opgepakt en richting
het eind kwam er een kleine voorsprong op het telbord.
Maar door een goede wisseling
bij Vollan’65 DS1 en goede servedruk wisten ze het om te draaien en
konden ze de setwinst pakken
(25-23). Gebrand om er een vijfde
set uit te slepen, ging Olsredlem DS1
de vierde set in. Er werd gevochten
als een team, maar het bleef lastig
om te scoren bij Vollan ’65 DS1.
Wat persoonlijke foutjes en
het goede spel van Vollan ’65 DS1
zorgde voor een achterstand van
24-20. Het werd nog spannend tot
24-23, maar het was helaas te laat
en Vollan ’65 DS1 wist de wedstrijd
te winnen.

Alex Tros nam de afgelopen
twee weekenden deel aan het Zuid
Nederlands Kampioenschap. Hij won
alle drie de wedstrijden en werd
daarom afgelopen zondag uitgeroepen

tot kampioen in de startersklasse -81
kilo. Sargino van Lobbrecht debuteerde
ook. In zijn klasse, -75 kilo, was hij de
sterkste na twee wedstrijden en een
zeer spannende finale. Kenan Mujicic

won helaas niet de titel. Ver kwam hij
wel en hij zette ook goede partijen
neer. In zijn laatste wedstrijd was het
heel spannend, maar uiteindelijk trok
zijn tegenstanders aan het langste eind.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
CLT Metal Service
Handelstraat 7
NL-5961 PV, Horst
Nederland

077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

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

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

BEKRO
B.V.
Installatietechniek
CHAUFFEUR
www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Functieomschrijving
Als chauffeur verzorg je het transport van en naar onze klanten en leveranciers. Daarnaast ben je samen met onze expeditie medewerker verantwoordelijk voor het laden en zekeren van de vrachten. Eenmaal bij de klant of
leverancier aangekomen zorg je er voor dat de producten ook netjes gelost
of geladen worden.
Taken
• Transporteren van goederen van en naar onze leveranciers en klanten
• Laden en lossen van je eigen vrachtwagen
• Onderhouden van de vrachtwagen
• Samenwerken en communiceren in een kleine productieomgeving
Profiel
• In het bezit van een vrachtwagenrijbewijs C + Code 95
• Samen kunnen werken in een enthousiast team
Indien deze functie je interesse heeft gewekt stuur dan een sollicitatiebrief
met CV naar J.Christiaens@cltmetalservice.com. Voor meer info kun je ook
terecht op onze website www.cltmetalservice.com of telefonisch contact met
ons opnemen op Tel: +31 (0)77 398 19 45.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website
www.cltmetalservice.com
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VC Trivia D1 boekt zege
tegen Vocala D2
Door: volleybalclub Trivia
Waar het damesteam van VC Trivia de dag voor de wedstrijd nog gestreden had in twee kampen tijdens de
teambuildingsavond, werd er op zaterdag 10 november toch gestreden onder het motto: één team, één taak.
Het eerste team van VC Trivia speelde een thuiswedstrijd tegen Vocala D2, de tijdelijke naam voor de samenwerkende volleybalverenigingen uit Oeffelt, Rijkevoort en Beugen.
Vanaf de eerste set nam de thuisspelende ploeg de leiding in handen.
Met een sterke service wist VC Trivia
de tegenstander onder druk te zetten en haar spelletje te ontregelen. Desalniettemin moest er hard
gewerkt worden tijdens de rally’s,
maar de eerste set werd overtuigend
gewonnen met een stand van 25-15.
De tweede set zette VC Trivia deze
lijn door. Vocala bleef moeite houden
met de servicepass en VC Trivia wist
haar voorsprong puntje voor puntje
uit te bouwen. Aan eigen kant moest
er opnieuw hard gewerkt blijven
worden, want het lukte VC Trivia niet
om geheel naar eigen wens de wedstrijd te spelen.
De tweede set werd met 25-14
verdiend gewonnen, maar in de
derde set werd duidelijk dat het ook
voor VC Trivia niet allemaal vanzelf
ging. Ze lieten de dames van Vocala
erg dichtbij komen en kregen zelf
ook steeds meer moeite met het
onder controle brengen van de pass.
Dit zorgde uiteindelijk voor een stand
van 15-20 in de derde set. Gelukkig
werd net op tijd de knop omgezet
en liet VC Trivia toch nog even zien
wat ze in huis hadden. Hard werken
werd beloond en de derde set werd
met 25-21 winst afgesloten. In de
laatste set gaf VC Trivia de gasten
opnieuw te veel ruimte, waardoor

Start uitbouw
Hegelsomse
sportpark Wienus
Op sportpark Wienus in Hegelsom is vrijdag 9 november een start
gemaakt met de uitbouw. Doordat korfbalvereniging Oxalis nu ook
gebruik maakt van het sportpark is de uitbreiding van faciliteiten
noodzakelijk.
zijn. Samen met de korfbalvereniging, de beugelclub en de
jeu-de-boulesvereniging bouwt
VV Hegelsom hiermee aan een
duurzame en leefbare toekomst
voor het Hegelsomse verenigingsleven.

Sevenummers verdienden meer

Sparta’18 verliest
uit bij Helvoirt
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van Sparta’18 uit Sevenum speelde zondag 11
november tegen VV Helvoirt. Geen punten voor Sparta, de wedstrijd
eindigde in 3-1.

Vocala het spelletje van VC Trivia
wist te ontregelen en de thuisploeg
achter de feiten aan hobbelde.
De laatste set werd met 22-25 afge-

sloten, wat zorgde voor een dubbel
gevoel na afloop van deze wedstrijd.
Niet tevreden, maar toch vier punten
deze week voor VC Trivia D1.

Door: zwemvereniging HZPC
Voor de minioren van HZPC Horst vond zondag 11 november in het zwembad in Venray de Minioren Club
meet wedstrijd plaats. Deze wedstrijd werd dit weekend door alle zwemverenigingen in Nederland gezwommen.
Er werd niet gezwommen voor medailles, maar voor het team.
strijdzwemmers van HZPC. In Limburg
werd deze wedstrijd ook in Maastricht
gezwommen. Na afloop van alle wedstrijden bleek dat HZPC als 2e van
Limburg is geëindigd. Helaas niet
genoeg voor deelname aan de
Nationale finale, maar wel een resultaat waar men als kleine club erg trots
op mag zijn.
Voor HZPC kwamen Mazen
Ahmed, Jasper Akkermans-Janssen,
Noa Bartelds, Collin Jacobs, Guido
Jacobs, Jesse Jacobs, Niels Rongen, Isis
Sikes, Mila Sikes, Stephan Sjeptoera,
Ard Sprunken, Jorn Sprunken,

Noud Janssen heeft aan het bestuur en de spelersgroep van voetbalvereniging AVV America aangegeven dat
hij aan het einde van dit seizoen stopt als hoofdtrainer van de club.
seizoen staat voor hem en de spelersgroep in het teken van handhaving.
Na dit seizoen wil Janssen rustiger aan

Het begin van de wedstrijd was
voor de Spartanen. In de 4e minuut
was het Bart Schouten die een voorzet van Thomas Cox beheerst binnen schoot. In de eerste helft was
het balbezit voor de thuisploeg maar
was het Sparta’18 dat enkele kansen om zeep hielp. Vlak na de 0-1
kopte Thomas Lucassen net naast.
Halverwege de eerste helft schoot
Stan Verhorstert er net naast. Het
enige wapenfeit van Helvoirt in de
eerste helft was een schotje aan de
zijkant van Rico de Laet dat gestopt
werd door Yannick Vullings. De 1-1
kwam letterlijk uit de lucht vallen
toen een mislukte voorzet van Tim
Verhoeven bij de tweede paal binnen viel. Direct hierna kreeg Stan
Verhorstert nog een grote kopkans
om de Sevenummers weer aan de
leiding te brengen.

Fleur Veens, Koosje Versteeg, Sten
Verstegen en Julia van Well in actie.
Naast dat er voor het team
gezwommen werd, konden er ook op
individuele afstanden persoonlijke
records behaald worden. Er werden
in totaal 25 nieuwe records gezwommen en de grootste verbetering kwam
op naam van Ard Sprunken op de
50 meter schoolslag. Op de estafette
onderdelen werd ook sneller gezwommen dan de inschrijftijden.
Al met al een geslaagde en succesvolle middag voor de Minioren van
HZPC Horst.

Noud Janssen stopt als trainer
van AVV America
Het eerste jaar dat Janssen hoofdtrainer was, wist hij America 1 naar
de 4e klasse te loodsen. Dit laatste

Gereed in het voorjaar

Een aantal maanden geleden
is de eerste stap, het realiseren
van een kunstgrasveld, al gezet.
Momenteel wordt er gewerkt aan
nieuwe kleedlokalen, toiletblokken
en materiaalhokken. In het voorjaar
moeten deze plannen gerealiseerd

Eerste plaats voor HZPC
op Minioren Clubmeet Venray
Het aantal gezwommen seconden per afstand werd op het einde bij
elkaar opgeteld en de vereniging met
het minste aantal seconden eindigt
bovenaan in het klassement. Het beste
team van elke provincie mag meedoen aan de Nationale finale later in
het seizoen. In Venray werd de strijd
aangegaan met acht andere verenigingen uit Noord- en Midden-Limburg.
HZPC bleek na de wedstrijd in totaal
het minste aantal seconden te hebben en dat betekende dat ze deze
wedstrijd als team won. Een hele
mooie prestatie van de jongste wed-
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gaan doen en meer tijd besteden aan
zijn gezin. Het bestuur gaat op zoek
naar een opvolger voor Noud.

Helaas kopte hij net naast waardoor beide ploegen met een gelijke
stand gingen rusten. In de tweede
helft een overwicht voor de thuisploeg, ware het niet dat Sparta’18
nog steeds goede kansen kreeg.
Net als in de eerste helft werden
deze vakkundig om zeep geholpen. Toen beide ploegen leken te
gaan eindigen met een gelijkspel
was het Rens van der Sanden die de
2-1 binnen schoot. Sparta’18 ging
hierna op zoek naar de gelijkmaker.
Freek Wijnen waas dichtbij maar zag
zijn schot net langs gaan. Dat Rico de
Laet in blessuretijd de 3-1 liet aantekenen in de counter was louter voor
de statistieken. Helaas geen punten
voor de ploeg van Ralf de Haas waar
zeker meer was verdiend.
Zondag 18 november komt Sportclub
Irene op bezoek in Sevenum.

WARMTE
WINTER
WITVELD
WELKOM
DON 15 NOV
VRIJ 16 NOV
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

ZAT 17 NOV

W W W. W I T V E L D. N L
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Wittenhorst makkelijk
naar derde bekerronde
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De tweede ronde van de bekercompetitie blijft niet lang in het geheugen gegrift. Dit ligt niet aan de tegenstander van RKsv Wittenhorst uit Horst op zondag 11 november, SV Lottum. Deze ploeg heeft er alles aan gedaan
om de schade zo beperkt mogelijk te houden.
Trainer Ton Kosterman van
Wittenhorst zag zich noodgedwongen
om een zevental selectiespelers door
blessures en dergelijke te vervangen.
Niettemin kon de thuisclub tegen deze
5e klasser uiteraard een groot veldoverwicht bewerkstelligen.
Het eerste doelpunt viel in de
9e minuut. Een vrije trap genomen
door Daan Verlijsdonk werd fraai door
Willem Heijnen binnengekopt. Even
roerde Lottum zich. Het kon binnen

enkele minuten twee goede scoringskansen creëren. Wittenhorst bleef
niet achter en verzuimde weliswaar
de score uit te breiden. Pas in de 36e
minuut was het weer Willem Heijnen
die een mooie solo van Lars Blenckers
doeltreffend wist af te ronden, 2-0.
Voor de pauze kwam, wat later
bleek, de eindstand op het scorebord.
Libero Will Spreeuwenberg ging op
avontuur en bediende Lars Blenckers
op maat die voor de doelman opdook

en de derde treffer tegen het net
prikte.
Na de pauze dachten de supporters dat het scoren verder zou gaan.
Maar niks was minder waar. Met gezapig voetbal toog Wittenhorst richting
het doel. Lottum stond steeds een
doorboring in de weg. Het niet benutten van de vele kansen zorgde ervoor
dat de eindstand bij deze 3-0 bleef.
Het was een nuttige oefenpartij en
meer niet. Op naar de derde ronde.

open huis
25 november
12.00 - 17.00 uur

Meterik overtroeft America
Door: voetbalvereniging AVV America
De derby tussen de eerste teams van AVV America en RKSV Meterik in de 4e klasse G eindigde
zondag 11 november in een enigszins geflatteerde, maar zeer verdiende ruime winst voor Meterik.
Het talrijke publiek kreeg een vlotte en doelpuntrijke wedstrijd voorgeschoteld. America kwam
sterk uit de startblokken, maar profiteerde niet van dit overwicht. Meterik daarentegen was wel
zeer effectief en scoorde nog voor de rust twee keer uit twee kansen. Na rust kwam America nog
terug tot 1-2, maar de vele fouten werden vervolgens in een korte tijd door een volwassener,
slimmer en effectiever Meterik afgestraft. (Foto: Hay Mulders)

HCH Heren 1 nog steeds
ongeslagen
Door: Hockeyclub Horst
De heren van de hockeyclub Horst hebben drie punten thuis gehouden tegen de mannen van Cranendonck
H1. Met 4-1 wonnen de Horstenaren thuis en heeft nog altijd geen puntenverlies.
De middenmoter uit Brabant, met
elf wedstrijdpunten minder dan Horst,
bezette tot zondagmiddag de zevende
plaats. Op papier zou dit een weinig
spannende wedstrijd beloven. Zo leek
het ook toen de wedstrijd slechts
een paar minuten oud was en na een
piekfijn uitgespeelde aanval Raphael
uiteindelijk van dichtbij kon binnentikken. Enkele minuten na deze mooie
teamgoal was het Leonardo die de
score verdubbelde door met een droge
klap de bal achter de Cranendonckse
keeper tegen de plank te slaan.
De snelle voorsprong was daar.

Aan de Horster kant werd gewisseld en even was de Horster defensie kwetsbaar. Met een actie en een
pass versnipperde de aanvaller van
Cranendonck de laatste linie van Horst,
waarna zijn teamgenoot de aansluitingstreffer maakte met een backhandschot.
Voor het eerst in de wedstrijd
werd het spannend en in de korte
periode die volgde, kon het beide
kanten opgaan. Toch was het Horst
dat het scoreverschil verder uitbreidde. Via een aanval over rechts
wist Donatello na een knappe actie de

keeper het nakijken te geven. Met iets
meer marge, maar nauwelijks meer
overwicht qua spel, gingen beide
teams aan de thee.
De tweede helft bracht minder
spanning en kansen dan de eerste
helft en het duurde dan ook lang
voordat er iets op het scorebord veranderde. Het enige doelpunt werd
uit een strafcorner raak gepusht door
Michelangelo en hij bracht daarmee de score op 4-1. Zo won Horst
H1 opnieuw een wedstrijd met matig
spel, maar blijft het nog altijd zonder
puntenverlies bovenaan staan.
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Jaarlijkse Slachtdag
Museum de Locht
Museum de Locht in Melderslo houdt op zondag 18 november haar
jaarlijkse slachtdag in het museum. Met deze dag wordt de herinnering
aan het thuis-slachten levend gehouden.
Tijdens deze dag wordt er balkenbrij gebakken en zijn er diverse
slachtproducten te koop. Daarnaast
wordt er stroop gemaakt en kunnen
kinderen kennismaken met de werking van de traditionele veilingklok.
De Reulsberger Muzikanten zorgt
voor de muzikale ondersteuning.
Ook wordt in de kapel van het
museum het tweede Kapelconcert
gegeven door het FAB-trio.
Dit concert start om 14.00 uur.
Naast de activiteiten van de slacht-

dag zijn er op diverse locaties in
het museum een aantal tijdelijke
exposities ingericht: ‘Sinterklaas
en Pieterbaas’, ‘Couleur Locale’ en
‘Slaapkamergeheimen’. In de expositie over Sinterklaas wordt antwoord
gegeven op vragen als ‘Waar komt de
Sinterklaasviering vandaan?’ en ‘Hoe
is de viering door de eeuwen heen
veranderd?’ De expositie Sinterklaas
en Pieterbaas is tot 7 december te
zien. Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Kukeleku

Pieter Derks en The
Fureys in Kronenberg
Kukeleku toert in november weer door Horst aan de Maas.
Cabaretier Pieter Derks geeft op vrijdag 16 november een try-out van
de voorstelling ‘Voor wat het Waard is’ en de Ierse folk band The Fureys
geeft een show op vrijdag 23 november. MFC de Torrekoel in
Kronenberg is op beide avonden het decor van de voorstellingen.
In de try-out voorstelling van
Pieter Derks rekent hij af met de
waan van de dag, met de tijdgeest,
met zichzelf en met de concurrentie. De voorstelling is reeds uitverkocht, maar geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden voor de
wachtlijst via info@kukeleku.com
Voor de show van The Fureys

op vrijdag 23 november zijn nog
wel tickets beschikbaar. Tijdens
de voorstelling, in het kader van
40 Years around the world, brengt
de band een divers programma ten
gehore. De voorstelling start om
20.15 uur. Kijk voor meer informatie
over de voorstellingen op
www.kukeleku.com

Horst aan de Maas 800

Bijeenkomst Oogstfeest
Sevenum en Kronenberg
In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas organiseert een werkgroep uit Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord een traditioneel Oogstfeest zoals dit in de vorige eeuw al vaker gedaan is. Dit Oogstfeest vindt plaats
op zondag 25 augustus 2019 en op maandag 19 november wordt er een informatieavond georganiseerd over de
plannen van het feest.
Het Oogstfeest gaat plaatsvinden op het feestterrein in de Hees in
Sevenum, tegenover Hemelse Wijn.
Als start van het feest trekt er een
optocht in Sevenum en in Kronenberg,
die op hetzelfde tijdstip bij elkaar komt
op het feestterrein. Daar vinden de hele
middag activiteiten plaats zoals oude

ambachten, een roofvogelshow, paardenshows, tractordemonstraties en
diverse acts. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de organisatie van dit
Oogstfeest, wordt op maandagavond
19 november een informatiebijeenkomst georganiseerd bij café
Ummenthun. Vanaf 20.00 uur zijn

bezoekers welkom. Tijdens deze bijeenkomst worden de doelstellingen van
800 jaar Horst aan de Maas toegelicht
en informatie gegeven over de organisatie van het Oogstfeest. Daarna is
er de mogelijkheid tot het stellen van
vragen. Mail voor meer informatie naar
rudytegels@hotmail.com

In kerk Meterik

Eerste concert METalleMAN
Het Horster mannenzanggroep METalleMAN houdt op zaterdag 17 november haar eerste optreden in de
parochiekerk Sint Jan in de Meterik. De zanggroep is vorig jaar gestart. De groep bestaat uit 29 leden.
Onder leiding van dirigente
Oksana Baljva is de meerstemmige
gregoriaanse Missa Tertia van
M. Haller ingestudeerd.
METalleMAN zal dit repertoire

ten gehore brengen. De Heilige Mis
begint om 19.00 uur. Naast dit programma, zullen er ook een aantal
andere passende werken ten gehore
gebracht worden.

Het is de eerste keer dat het koor
een openbaar concert geeft.
Als primeur wordt het
Caeciliafeest aansluitend aan het
optreden gehouden.

Diverse werkstukken

Expositie Atelier De Stal
Cursisten van Atelier De Stal in Sevenum exposeren hun werk op zondag 2 december. De expositie vindt
plaats in de kas van de familie Oomen aan de Vinkepas 11 in Sevenum.
De tentoonstelling omvat schilderijen van cursisten van Aniet Janssen,
werkstukken van Het Breicollectief en

kerstobjecten van Monique Kersten.
De expositie is geopend van 11.00 van
17.00 uur. Bij Atelier De Stal zijn ook

de werkstukken te zien die voor de
kerst worden gemaakt. Kijk voor meer
informatie op www.atelier-destal.nl

Stem op jouw favoriete club!
Stichting

Stichting

“Onze
Beestenboel”

“Burenhulp”
Venlo-Zuid

Venlo
Jeugdbeweging

“St. Hubertus”
Blerick

Stichting

“Klein
Gebaar”

“FUNtastic
Gymnastic”

Venlo

Venlo

Wie gun jij extra financiële steun?
Stemmen kan van 16 t/m 25 november via www.trefcenter.nl
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

Sportclub
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Tweemaal prijs voor
vogelvereniging
Ons Genoegen
Door: Vogelvereniging Ons Genoegen Horst
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst won op zaterdag 27 en
zondag 28 oktober zilver en brons. Aan de internationale vogelshow
van vogelvereniging “Meijels Pracht” te Meijel namen tien leden van
de Horsterse vereniging deel.
Er waren zo’n 132 inzenders uit
Limburg, Noord-Brabant, België,
Duitsland. 1.764 vogels waren ingeschreven en de vogelshow is daarmee een van de grootste shows in de
regio. Van Ons Genoegen kwamen
H. Wijnhoven, L.M.H. Vullings,
M. Verstraaten, Fr. Schattevoet en
P. Renders met in totaal negentien

KNZB regio Zuid

Figurenwedstrijd
synchroonzwemmen Horst
Door: zwemvereniging HZPC afdeling synchroonzwemmen
Terwijl er op zondag 11 november overal in Limburg de 11e van de 11e werd gevierd, kwamen die middag
zo’n 300 mensen vanuit heel Limburg en Brabant naar zwembad De Berkel in Horst voor de tweede figurenwedstrijd synchroonzwemmen van KNZB regio Zuid.

kampioenen, één maal zilver en één
keer brons naar huis. In het verenigingsklassement, hierin worden de
punten van zes inzenders met elk de
zes hoogst gekwalificeerde vogels bij
elkaar opgeteld, wordt Ons Genoegen
tweede met totaal 556 punten.
Twee punten minder dan de winnaar
V.V. Leudal uit Neer.

Dames Hovoc
winnen met 4-0
van Eindhoven
Door: volleybalvereniging Hovoc
Zaterdag 10 november hebben de Horsterse volleybaldames in de
Derde divisie Hajraa DS1 uit Eindhoven verslagen. De vrouwen wonnen
van de Eindhovense club met 0-4.
De dames hadden afgelopen
week hard getraind om de eigen
foutenlast omlaag te krijgen. Dit
was namelijk de grootste puntendonor voor de tegenstander.
Een sterke serverende Fenne
Lommen zette de toon bij de start
van de eerste set. Hovoc was aanvallend sterk en liet Hajraa niet aan
spelen toekomen en won overtuigend de eerste set met 25-14.
Voor Hovoc was het in de
tweede set lastig om hun eigen
niveau te houden. Hajraa greep
haar kans en wist tot 18 punten
voor te blijven voordat Hovoc er
voorbij ging. Met verder degelijk
spel werd de winst gegrepen
(25-22).
Weer helemaal op scherp gezet
wist Hovoc in de derde set Hajraa

met verschillende service series
ongevaarlijk te maken. Hajraa bleef
eenvoudig achter en Hovoc pakte
de 3-0 in setstand (25-18). Een
lichte gemakzucht leek er bij de
dames van Hovoc erin te sluipen
en Hajraa was geenszins van plan
met lege handen naar huis terug
te keren. Verbeten werd er tegen
een 17-20 achterstand aangekeken.
Het Hajraa’s publiek rook setwinst
en moedigde de dames op het veld
vol enthousiasme toe. Coach Bob
Soberjé paste een dubbele wissel
toe die goed uitpakte. Met 20-20
ging de stand gelijk op waarbij pas
bij de 22 gelijkstand Hovoc verder
uitbouwde en met 25-22 een 4-0
overwinning behaalde. Met vijf
punten winst is de plaats in de subtop verder uitgebreid.

Aan deze wedstrijd deden ook
vijftien synchroonzwemsters van HZPC
mee, in de categorieën Age 1 en 2,
Junioren en Senioren. Nadat alle deelneemsters, coaches, juryleden, overige vrijwilligers en publiek aanwezig
waren, begon de wedstrijd om 14.00
uur in een toch wel overvol zwem-

bad. Alle synchroonzwemsters zwommen elk vier figuren verdeeld over vijf
panels en veertig juryleden.
Aan het eind van de wedstrijd,
rond 17.00 uur, werden twee zwemsters van HZPC beloond met een
Age 2 diploma: Linda Driessen en
Anna Kroon. Bij de junioren behaalde

Laura Otten een limiet en kwamen
Femke Westheim en Amber Duijndam
net iets te kort voor een diploma in
deze categorie. Dat laatste gold ook
voor Nienke Hegger bij de Age 2.
Eva Driessen behaalde bij de Age 1
een mooie 5e plaats en daarmee ook
een limiet.

Gouden fluit

Jac Kleuskens gestopt
als scheidsrechter HCH
Door: Hockeyclub Horst
Jac Kleuskens floot zondag 11 november zijn laatste competitiewedstrijd bij Hockeyclub Horst. Hij werd
daarvoor door de club in het zonnetje gezet.

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

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

Jac heeft tijdens zijn carrière meer
dan duizend competitiewedstrijden mogen leiden. Zowel op zaterdag bij de jeugd als op zondag bij
de senioren. Verder was hij de vaste
scheidsrechter op donderdag bij de

‘veterinnen’. Naast dat alles waren er
de vele toernooien waarbij Jac zijn fluit
spreekwoordelijk liet spreken. De wedstrijd van Horst Dames 2 tegen HCAS
Dames 2 uit Asten was zijn laatste
optreden. Vijf minuten voor het einde

van de wedstrijd kreeg Jac de rode
kaart gepresenteerd waardoor hij het
veld moest verlaten. Na afloop mocht
hij de felicitaties in ontvangst nemen
en kreeg onder andere een gouden
fluit aangeboden.
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 18 november 2018
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
T 0478 54 14 93
19 t/m 22 november 2018
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
T 0478 82 02 21

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Kinderworkshop textiel in
Museum De Kantfabriek
Museum De Kantfabriek in Horst houdt op woensdag 28 november een kinderworkshop ‘Buiten de lijntjes’.
Kinderen gaan aan de slag met textielkunst.

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

In het museum is een wisselexpositie te zien van textielkunstenaars.
De kinderen gaan hier ook mee aan
de slag. In de cursus wordt er een
kaart gemaakt met daarop een foto

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

kind en is inclusief met materiaal,
een drankje en een versnapering.
Ouders kunnen de kinderen vóór
14.00 uur brengen en om 16.00 uur
weer ophalen.

Melderslo

OPEN
DAG

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

ZONDAG

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

25
NOV
11.00 - 16.00 UUR

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

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

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.ROC-TERAA.NL/OPEN-DAG
27985

112

Brand, ongeval of misdrijf

of plaatje uit een glossy tijdschrift.
De kaarten en plaatjes liggen klaar,
dus de deelnemers hoeven zelf geen
spullen mee te nemen.
De workshop kost vijf euro per

Meerlo

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 25

 /rocteraa  /rocteraaonline  /roc-ter-aa  /rocteraa
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Agenda t/m 22 november
vr
16
11

za
17
11

Najaarswijnproeverij

Otherwise 10 jaar

Liedjesmatinee

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Drankenhandel-Slijterij Weijs
Locatie: Zalencentrum De Leste Geulde Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Blok 10 Horst

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: C.V. D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Receptiefeest

Megapark Fest

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: C.V. D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Boekenmarkt

From USA

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

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

zo
18
11

Heagelsumse Dôrpskwis
Tijd: 17.00 uur
Organisatie: C.V. D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

ma
19
11
di
20
11
wo
21
11

Rommelmarkt
Tijd: 09.30-15.30 uur
Organisatie: Carbootsale Horst
Locatie: Mèrthal Horst

Bijeenkomst Oogstfeest
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Horst aan de Maas 800
Locatie: café Ummenthun Kronenberg

Kerstshow
Tijd: 19.30-22.30 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Locatie: De Wingerd Sevenum

Vollemaanwandeling
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theehuis De Roode Vennen Broekhuizen

Optreden METalleMan

Slachtdag

Info-avond SamenLoop

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Parochie St. Jan Meterik

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: SamenLoop voor Hoop
Locatie: De Lange Horst

Reünie OJC Niks

Intocht Sinterklaas

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 13.45 uur
Locatie: Grasveld aan Gerard Smuldersstraat
America

6x11 Fiësaovend

Intocht Sinterklaas

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: GMV de Plaggenhouwers
Locatie: MFC ’t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 15.00 uur
Locatie: De Markt Lottum

een autorijbewijs (meer)?

do
22
11

Uitreiking Ondernemersprijs
Horst aan de Maas
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Ondernemersprijs Horst aan de Maas
Locatie: De Mèrthal Horst

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

Blijf mobiel met een LIGIER of MICROCAR!
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opendag
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Gratis wintercheck en een kopje snert.
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de NIEUWE
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van 9 tot 16u
van 9 tot 16u

van 9 tot 16u

Blijspel van Tovri
Toneelvereniging Tovri uit Meterik brengt op zaterdag 1, zondag 2 en vrijdag 7 december het blijspel
‘Gewoon te gek’ op de planken. De voorstellingen vinden telkens om 20.15 uur plaats in MFC De Meulewiek.

van 9 tot 16u
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DIAGNOSE
SPECIALIST
Crist Coppens
Ben
Ben jij…
jij…
Technisch
Technisch sterk
sterk en
en een
een ervaren
ervaren storingzoeker?
storingzoeker?
En
heb
jij
een
passie
voor
En heb jij een passie voor autotechniek
autotechniek waaronder
waaronder de
de moderne
moderne
techniek?
techniek?
Dan zijn
zijn wij
wij op
op zoek
zoek naar
naar jou!
jou!
Dan

r de GRATIS wintercheck en snert bij uw dealer
WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

DIAGNOSE SPECIALIST
Alleen dinsdag 20 november 2018

Varkenspoulet

Hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

VACATURE

077 398 37 94

Wat
Wat ga
ga je
je doen?
doen?

www.coppens.keurslager.nl
UW MOBILITEITSPARTNER BLITTERSWIJCK
UW MOBILITEITSPARTNER BLITTERSWIJCK

De toneelvereniging brengt jaarlijks een avondvullend programma.
Vorig seizoen was er een culinaire
avond met eenakters. Dit jaar is gekozen voor een groot stuk, bestaande
uit drie bedrijven. Voor de productie
van 2018 heeft Tovri gekozen voor
regisseur Marinho Peters. ‘Gewoon
te gek’ gaat over een viertal mensen
die, na een jarenlang verblijf in een

psychiatrische kliniek, toe zijn aan de
overstap naar de normale maatschappij. Ze komen terecht in een gewone
straat, in een gewoon rijtjeshuis in
Meterik. Daar start hun re-integratieprogramma onder leiding van
een sociotherapeut. Zij proberen een
eigen plekje te vinden en maken kennis met de buren, die ook pas net in
de straat zijn komen wonen. Het pro-

ject van de vier bewoners wordt
gefinancierd door de gemeente.
De politiek bekijkt de zaak echter
met argusogen en vraagt zich af of
het gemeenschapsgeld goed wordt
besteed. ‘Gewoon te gek’ wordt
gespeeld door acht personen in een
nieuw decor, gemaakt door de eigen
bouwploeg. Kijk voor meer informatie
op www.tovri.nl

27
NOVEM

BER 2

018 | H

A D M8

00

EMAIL

Straffen
door de Eeuwen
heen, van kerker naar een huidige gevangenis.
In 2019 te zien binnen Huys ter Horst en
PI Ter Peel. Wilt U daarover meer weten?
Ik vertel er dan graag over.

: INFO

@HOR

STAAN

DEMA

AS800

.N L

WWW

.HORSTA

Theo Huberts,
PI Ter Peel en vrijwilliger
kasteel Ter Horst

ANDEM

AAS80

0.NL

Amfitheater in de maak
Samenwerking van opleiding en transportbedrijven

Gevangenis & HadM800

Schermutseling
in Kronenberg

eigenlijk wel hoe dat nu gebeurt?
In 2019 vertelt een expositie
daarover op Kasteel Huis ter Horst
en in PI ter Peel, de gevangenis in
Wat een gevangenis met ‘800’ Evertsoord. Er wordt een expositie
te maken heeft? Alles!
i.s.m. het Gevangenismuseum in
Veenhuizen ingericht.
Door de eeuwen heen ontwikkelde
zich een rechtspraak die ons, of
2019 op de plaatsen brengen waar het ge- althans de meesten onder ons,
wenst is. De eerste ontwerpen zijn klaar en op het rechte pad hield. Maar hóe
werden afgelopen week door de studenten werd er gestraft? En weten we
van de opleiding getoond voor een eerste
kritische blik.

Op de campus van Bouwmensen Gildeopleidingen in Horst wordt een
mobiel amfitheater gebouwd als plek
voor allerlei ontmoetingen in de gemeente: concerten, voordrachten,
kindervoorstellingen, spreekbeurten
Een markant stukje geschiedenis uit 1830 en theater, allemaal in de buitenlucht. Reserveren
Hebt u een idee voor spannende ‘ontmoewordt onder de naam ‘Gehucht aan de Grens’
nagespeeld als de zuidelijke Nederlanden in Een groep transportbedrijven gaat dit mo- tingen’ op niet voor de hand liggende plekopstand komen en Belgische patriotten zich gelijk maken door het mobiele theater in ken, informeer gerust: 06-13623959.
neerlaten bij Kronenberg aan de rand van de
Peel.

Schrijversplatform

Aan de andere kant van de Peel liggen de troepen
van de noordelijke Nederlanden, de Hollanders.
Ondanks de spanning van wat de tegenstander zal
gaan doen, is het verblijf van de Belgische soldaten
‘In de grote zaal van het congresgebouw Schroom niet. Laat het ons weten.
in Kronenberg grotendeels vreedzaam. Plots duikt
heerst een oorverdovend lawaai door het Stuur een mailtje naar info@horstaaneen Hollandse patrouille op en het komt tot een
geschuif met stoelen en het geroezemoes van demaas800.nl
schermutseling...
het aanwezige publiek. Een kleine gestalte
stapt het podium op...’
De burger slaat het tafereel vanaf een afstand gade,
nadat een avond eerder de bevolking de huisvesting
Over wie gaat dit? Lees de rest van het vervan de soldaten nog kon bezoeken...
haal op onze website (www.horstaandemaas800.nl) onder de kop ‘Evenementen’ en ‘Nog veel meer’. Titel: ‘Een grote
kleine man’, door Erik van der Eijnden
(foto). Of gebruik de verkorte internetlink http://bit.ly/eengrotekleineman.
Dan komt u meteen bij het verhaal uit.
De tweede aflevering van TV800 staat alweer
op stapel en wordt vanaf zaterdag 17 novem- Wil jij ook op dit schrijversplatform
ber om 17.00 uur op TV Reindonk een aantal een verhaal van jouw hand
dagen ieder uur herhaald.
kwijt?

Vertellers uit Horst aan de Maas

TV 800
vlotte tv!

TV800 bezoekt dan gevangenis Ter Peel in Evertsoord.
Wat daar gebeurt in 2019 staat elders op deze pagina. Onder de noemer ‘8 eeuwen menskracht’ komt
het bedrijf Montair in Kronenberg in beeld. En de quiz
‘Wat weet u van Horst’ is er weer bij! Kijken dus!

Wist u dat?
De langste
horecadag van de
hele gemeente
ieder jaar weer
in Lottum
plaats vindt.
Op de dag van
de grootste
paardenmarkt
van Limburg - afgelopen maandag alweer- zitten

de cafés om zes uur in
de ochtend al vol
en sluiten de
kasteleins
in de
eerste
uren na
middernacht.
Goeie handel,
niet alleen voor
paardeneigenaren...

gehaald te
Melktuiten, klaar om op
n, onbeheerd
worden. Vol vertrouwe
tseisen werden
langs de weg. Kwalitei
vanzelfsprekend.
niet gesteld. Die waren

EEN GREEP UIT WAT KOMEN GAAT...
- EEN VELDSLAG IN KRONENBERG - CAMPING ACHTER DE HEGGA - DONKER HORST - SPORT COLLEGETOUR - MARIA & DE STEENFABRIEKEN VAN TIENRAY - SWOLGENS FILMFESTIVAL - EVERTSOORD 60 JAAR - SCHILDERIJENCOLLECTIE VAN WILLEM VINCENT - - DE KANTFABRIEK HAALT 3X UIT! - OUDSTE HUIS VERHALEN IN DE RAAD - HET LIED VAN HUB EN HAY - LEZINGEN LGOG - HEMELRIT - EN VEEL MEER
- VOLGENDE KEER MEER!

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Combimagnetron met stoomfunctie
5 magnetronstanden

Constructa CC4P86660

Combi stoomoven

€699,-

Superdeals!

HEERLEN

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

€549,-

WWW.SUPERKEUKENS.NL

Boiler van 8 liter
3-in-1 kraan Arco chroom

HK634200FB

Kokend waterkraan

€699,-

SUPERKEUKENS IS
SUPERKEUKENS
IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

Elektrische oven
Kookzones: 5 gas met centrale wok

La Germania AMS95C61LDX

Fornuis 90 cm

€929,-

Een nieuwe trend is kookplaatafzuiging of downdraft-afzuiging. Hierbij is het luchtafvoersysteem geïntegreerd in de
inductiekookplaat. Op deze manier worden kookluchten direct aangezogen en afgevoerd, zodat u geen luchtjes in
uw keuken heeft die u ook in uw eetkamer of woonkamer ruikt. Bij Superkeukens hebben wij de beschikking over de
kookplaatafzuiging van het Italiaanse merk Airforce.

Inductie met kookplaatafzuiging

Airforce geïntegreerd afzuigsysteem

Volledig geïntegreerd
Inverter-motor met 10 jaar garantie

AEG FSE 53605 Z

Zanussi ZIL6470 CB

Inductiezones met powerbooster-functie
Automatische panherkenning

Vaatwasser

Inductiekookplaat

€449,-

compleet met koelkast, oven, vaatwasser, inductiekookplaat met
geïntegreerd afzuigsysteem, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

310 x 218 cm

Migot

€ 6.299,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

