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Santa Fe
viert 70 jaar bevrijding
Vereniging Santa Fe vierde op zondag 23 november 70 jaar bevrijding met een toertocht door Horst aan de Maas. Met historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog
begon de toertocht ’s ochtends in America, om ’s middags te eindigen op het Wilhelminaplein in Horst met een static show. Santa Fe is een vereniging van mensen met
historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Zij toonden onder andere ook attributen en uniforms uit die tijd.

Kerst

KERSTBRUNCH € 35,00

1ste en 2de kerstdag vanaf 10:30 uur

FAMILIE KERSTBUFFET € 35,00
1ste en 2de kerstdag vanaf 17:00 uur

3-GANGEN KEUZEMENU € 39,50

Horst-centrum krijgt hondje
‘Hedde dôrs?/ Goat nár Hôrs/ Doa hebbe z’en hundje/ Dát pist oow int mundje’. Wie na zondag 30 november op
het Lambertusplein in Horst komt, kan als hij dorst heeft daadwerkelijk terecht bij een hondje. Cadeautje van het
Centrummanagement Horst-centrum, ter gelegenheid van de renovatie van het plein.

keuze uit 4 voor-, hoofd-, en nagerechten)

Horst-Noord

KERSTDINER MET LIVE MUZIEK v.a. € 42,50
1ste en 2de kerstdag vanaf 18:30 uur

A73

Afrit 10

Bel voor een kleurenfolder
Tienrayseweg 2 HORST 077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl

0.99

www.ahhorst.nl

5.58

4.00

AH Hand- of
Pepsi, Sisi en 7UP perssinaasappelen
1.5 literflessen, alle varianten

2 netten à 2 kilo

aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur

Zoals het een echt hondje betaamt,
heft hij zijn pootje op om, in dit geval,
water te geven. En er komt ook water
uit zijn bek. Het standbeeld van het
hondje krijgt zijn plek ter hoogte van
de slagerswinkel en maakt deel uit
van de gehele opknapbeurt van het
Lambertusplein. “Op diverse plekken in
de gemeente willen we watertappunten gaan plaatsen. Er is er al eentje in
Tienray en nu dus ook in Horst”, aldus
wethouder Paul Driessen. Eyecatcher
op het Lambertusplein wordt volgens
de wethouder echter de grote fontein.
“Deze is er in samenwerking met drie
Horster ondernemers en in samenspraak met de centrumondernemers

gekomen. De fontein wordt aangelicht
en ondersteund door muziek. Welke is
nog niet helemaal zeker, maar er zullen

ook zeker Horster muziekstukken bij
zijn”, aldus de wethouder.
Lees verder op pagina 03
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KORTING

Vrijdag 28 november
17.00 - 22.00u

Leurs by Night
Workshops
demonstratie
live muziek
en nog veel meer!

Gra tis
entree

op het gehele
assortiment*

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Meer info en voorwaarden:
www.leurs.nl

*
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Sevenums meisje aan
ontvoering ontsnapt
Een 17-jarig meisje uit Maasbree is vrijdag 21 november rond 09.30 uur ontsnapt aan een ontvoering. Ze werd op
de Goenjeweg in Sevenum van haar fiets getrokken en door een onbekende man en vrouw in de kofferbak van een
auto gestopt en meegenomen. Drie kilometer verder, op de Romerweg, wist ze via de achterbank van de auto te
ontsnappen. Het meisje is met verwondingen opgevangen door een getuige. De politie onderzoekt de zaak.
Het meisje is, nadat ze via de
achterbank van het voertuig wist te
ontsnappen, meteen bij een vrou-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente, behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray

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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Anne Gubbels, Fabienne ten Horn,
Eva Janssen, Cleo Schatorjé,
Rosanne Vromen, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
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.kempencommunicatie.nl

welijke getuige de auto ingestapt en
samen met de getuige weggereden.
De auto van de verdachten is vervolgens ook doorgereden. Het meisje
raakte gewond aan haar gezicht doordat ze vermoedelijk door een van de
verdachten is geslagen. Zij is naar het
ziekenhuis gebracht voor controle.
Van de verdachten ontbreekt nog
ieder spoor. De man, met een stevig
postuur, droeg een bivakmuts en had
mogelijk een vuurwapen bij zich. De
vrouw had lang, bruin haar en droeg een
zonnebril. De politie heeft vrijdag in de
omgeving uitgekeken naar de verdachten, die zijn gevlucht in een oudere, donkere Renault Megane Scénic. Over het
kenteken van de auto of de nationaliteit
van de verdachten is niets bekend.
De politie neemt de zaak erg
serieus en heeft vrijdag ter plaatse
sporenonderzoek gedaan. Daarnaast
zoekt ze getuigen van deze poging tot

ontvoering. De getuige waarbij het
meisje later in de auto is gestapt, is al
verhoord. Ook onderzoekt de politie
of er een link is tussen de ontvoering
van het meisje uit Maasbree en eerdere ontvoeringen in Nijmegen. Daar
werden op vrijdagen 24 en 31 oktober
en op zaterdag 1 november twee
meisjes en een jongen korte tijd ontvoerd. Net als het meisje in Sevenum
werden zij ook in een auto of een busje
getrokken en meegenomen. Opvallend
is dat de slachtoffers in Nijmegen en
Sevenum ongeveer even oud zijn.
Inmiddels hebben verschillende
getuigen zich gemeld bij de politie
en daar worden nu gesprekken mee
gehouden. Nieuwe getuigen kunnen zich ook nog steeds melden.
Tips kunnen worden doorgegeven
via 0900 8844. Anonieme tips k unnen
worden doorgegeven via Meld
Misdaad Anoniem 0800 7000.

Autoruiten ingeslagen
Een nog onbekende dader heeft maandag 24 november tussen 15.30 en
16.30 uur bij diverse auto’s op een parkeerplaats in de bossen bij America
ruiten vernield. Uit ten minste één auto zijn ook spullen gestolen.
Dat bevestigt politie Limburg-Noord desgevraagd.
De auto’s stonden geparkeerd
op een parkeerplaats aan de
Lorbaan in America, bij de Schadijkse
Bossen. Een voorbijganger merkte
de vernieling op en maakte er

melding van bij de politie. Eén van de
slachtoffers heeft inmiddels aangifte
gedaan van diefstal. Of er uit de
andere auto’s ook spullen gestolen
zijn, is nog niet bekend.

Snelheidscontrole
Tienrayseweg
Politie Horst heeft maandag 24 november een snelheidscontrole
gehouden op de Tienrayseweg in Horst. De hoogst gemeten snelheid was
110 kilometer per uur.
Op de Tienrayseweg geldt een
maximum snelheid van 80 kilometer
per uur. Op onregelmatige
tijden controleert de politie hier
de snelheid. Zo ook maandag
24 november. Een woordvoerder
van de politie laat desgevraagd

weten dat 5 tot 6 procent van
de automobilisten die tijdens de
controle over de Tienrayseweg
kwam, te hard reed. Deze mensen
kunnen dan ook binnenkort een
boete wegens te hard rijden in de
brievenbus verwachten.

Zaak Klevar
bij Raad van State
Gemeente Horst aan de Maas trad maandag 24 november bij de Raad
van State aan in de zaak rondom de mogelijke vestiging van een intensieve veehouderij aan de Kleefsedijk in Sevenum. De gemeente weigert
hier medewerking aan te verlenen. Rechtbank Limburg koos in februari de
kant van de initiatiefnemer, waarop de gemeente in hoger beroep ging.
Omdat het nu geldige bestemmingsplan in het gebied van de
Kleefsedijk geen nieuwe intensieve
veehouderij toestaat, vroeg de
varkenshouder uit Sevenum het
gemeentebestuur dit plan te wijzigen.
Volgens de varkenshouderij zou dat
mogen op basis van provinciale plannen. De gemeente vindt echter dat
de vestiging niet in lijn is met haar
eigen beleid en wijst op ‘locatiespecifieke factoren’, waarom vestiging niet
mogelijk is. Rechtbank Limburg gaf
de initiatiefnemer in februari gelijk,
omdat ze vond dat de gemeente haar
standpunt niet voldoende had gemotiveerd. De gemeente ging maandag

in hoger beroep bij de Raad van State.
Eerder dit jaar kreeg de gemeente
van diezelfde Raad van State gelijk
in een soortgelijke zaak rondom een
varkenshouderij aan de Kleefsedijk.
Wethouder Vostermans zag dat toen
als goed teken voor de uitkomst van
deze zaak.
Ook Restaurant De Turfhoeve
komt in hoger beroep. Volgens haar
had het gemeentebestuur ook nog
andere redenen om een varkens
houderij op deze plaats te weigeren,
zoals de mogelijke neerslag van
ammoniak in de omgeving. Uitspraak
in de zaak wordt over een aantal
weken verwacht.

Locatie station Grubbenvorst-Greenport

Bewoners mogen alternatieve
plekken aandragen
Provincie Limburg heeft in samenspraak met gemeente Horst aan de Maas, drie locaties op het oog voor het toekomstige station in Grubbenvorst.
Inwoners mogen echter ook alternatieven aandragen. Dat bleek onlangs tijdens een informatiebijeenkomst van de dorpsraad Grubbenvorst.
De Californischeweg, Burgemeester
van Kempenstraat en de Sint Jansweg.
Deze drie locaties komen in aanmerking
als plek voor het toekomstige station
Grubbenvorst. Hebben inwoners van het
dorp echter een alternatief, dan kunnen
zij dat aandragen. Dat zei Gaston Graaf,
projectleider Maaslijn van provincie
Limburg, tijdens de informatiebijeenkomst die vorige week in gemeenschapshuis ’t Haeren werd gehouden.
De locaties die in aanmerking komen
voor het station worden op een aantal
criteria beoordeeld. Gaston Graaf: “Zo
moet het station goed ingepast worden
in de omgeving en bereikbaar zijn, dus
niet ergens in een weiland liggen. We
kijken naar effecten voor milieu en
natuur. En ook wat een eventueel station voor de omwonenden betekent.”
Verscheidende dorpsbewoners uitten
tijdens de bijeenkomst hun bezorgdheid
over de effecten van een station in hun
buurt. “Komt er ook nog een overleg
met de aanwonenden van het spoor,
voordat de definitieve keuze wordt
gemaakt?”, vroeg één van de aanwezi-

gen zich af. “Zodra we meer duidelijkheid hebben over de locaties, gaan we
in overleg met de direct omwonenden”,
liet Graaf daarop weten.

auto kunnen parkeren om vandaar
uit verder te reizen met de trein. Als

voorbeeld noemde Graaf het station in
Vierlingsbeek.

Dagelijks 1.300
reizigers verwacht
Als alles volgens planning verloopt
kan er vanaf 2020 gebruikt gemaakt
worden van het station, dat nu nog
de werktitel Grubbenvorst-Greenport
heeft. Naar schatting zullen dan
dagelijks 1.300 in- en uitstappers
gebruik gaan maken van de halte.
Momenteel loopt het haalbaarheidsonderzoek naar de locaties, dat maart
volgend jaar afgerond moet zijn. De
aanleg van het station maakt deel uit
van de verbetering van de Maaslijn,
zodat er een betere verbinding komt
tussen Eindhoven en Düsseldorf, Aken
en Brussel. Het toekomstige station in
Grubbenvorst komt dicht bij Greenport
Venlo te liggen. Bedoeling is dat het
straks ook een park and ride-voorziening wordt, waar mensen dus hun

3-gangen à la carte menu
aan de Maas
Duo-ontspanningsmassage
arrangement voor twee

€ 36,00

€17,50
120,00

€60,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Horst-centrum krijgt hondje

Heerlijke Chocolade letters
De pomp die eerst op het
Lambertusplein stond, wordt verplaatst
naar het Wilhelminaplein. De pomp die
daar al stond, wordt ook verplaatst. Het
is nog niet bekend waar naar toe.
Het Lambertusplein lag er de
afgelopen jaren een beetje triest
bij. Echt aantrekkelijk was het
niet meer, beamen Driessen en
Jan Nabben, voorzitter van het
Centrummanagement. In 2006 werd
gestart met het opknappen van het
Horster centrum, te beginnen met
het Wilhelminaplein en de bouw
van de Librije. Nabben: “Elk plein
heeft zijn eigen smoel gekregen. Het
Wilhelminaplein is het horecaplein, het
Lambertusplein een belevingsplein.”
“We hopen volgend jaar meer
duidelijkheid te hebben over wat er
met ’t Gasthoês gaat gebeuren. Dan
weten we ook hoe het Gasthoêsplein
er uit gaat zien. Het wordt in elk
geval een voetgangersvriendelijke

omgeving”, zegt Driessen.
Horst aan de Maas is gebaat
met een goed centrum in de hoofdkern, zeggen de twee. Wethouder
Driessen bestrijdt dat de gelden van
de gemeente alleen voor projecten
in Horst worden gebruikt. “Kijk eens
naar de centra van Grubbenvorst en
Sevenum. En ook in de andere kernen
is de afgelopen jaren veel gebeurd.
Wist je overigens dat elk uur dat een
toerist langer in het centrum van Horst
is, 10 tot 15 euro oplevert? De regio is
jaloers op ons centrum zoals het er nu
bij ligt,” zegt Driessen.

Er is bijna geen
leegstand
“In een half jaar tijd hebben we er
zo’n 150 parkeerplaatsen bijgekregen”,
vult Nabben hem aan. “Er is bijna geen
leegstand en als straks Kloosterhof
en ’t Gasthoês zijn opgepakt is er

een mooie verbinding tussen het
Wilhelminaplein en het Gasthoêsplein.”
De twee zijn ervan overtuigd
dat door de opknapbeurt het
Lambertusplein weer gaat leven.
“De reuring komt straks vanzelf”,
meent Driessen. Om dat te stimuleren
wordt vanaf volgend jaar maart elke
zaterdag een boerenmarkt op het plein
gehouden. “Op die markt zijn alleen
maar versproducten uit Horst aan de
Maas verkrijgbaar”, legt Nabben uit.
Voor de jeugd komen er diverse speeltoestellen te staan, zoals voetbaldoeltjes en een basketbalnet.
Zondag 30 november wordt ter
gelegenheid van de opening nog
eenmaal door Anja Hoeijmakers het
liedje over het Horster hondje, dat fungeerde in de revue van 2012, gezongen. Wethouder Paul Driessen stelt de
fontein in werking en de kleindochter
van Jan Nabben mag als eerste water
tappen bij het hondje.

Zondag 30 november 13.00 uur

Feestelijke heropening
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Vogelgriep

Vogelshow en -markt
afgelast door vervoersverbod

Buitengewoon compleet!

Kiest u voor kwaliteit?

Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst heeft de internationale vogelshow, die van vrijdag 21 tot
z ondag 23 november zou duren, afgelast vanwege het landelijk geldende vervoersverbod op pluimvee. Ook de
vogelmarkt van de Gevleugelde Vrienden uit Wanssum en omgeving, die op zondag 23 november zou plaats
vinden, werd afgelast, vanwege de vogelgriep.
Voorzitter Gijs van Helden van
vogelvereniging Ons Genoegen uit
Horst laat weten dat de afgelasting
de vogelvereniging uit Horst enkele
duizenden euro’s gaat kosten.
De vereniging organiseert maar één
keer per jaar een internationale
vogelshow en is al ruim een jaar
bezig met de voorbereidingen daarvan. “We hebben het geluk dat we
een oude vereniging zijn en dat we
altijd zuinig zijn geweest. Hierdoor
kost het ons niet de kop, maar er
zijn wel allerlei kosten gemaakt.”
Het enige onderdeel dat wel door
is gegaan, is de keuring van de
vogels op donderdag 20 november,
voorafgaande aan het evenement.
“De keurmeesters hebben de vogels

nog beoordeeld, dus de vogels zijn
gekeurd, maar dat is ook alles wat
er van deze editie is overgebleven”,
vertelt Van Helden.
Minder groot, maar daarom niet
minder vervelend, is het verlies bij
vogelvereniging de Gevleugelde
Vrienden uit Wanssum en omgeving.
Daar wordt de schade geschat op
100 tot 150 euro. “We balen ervan,
maar een keer een markt niet door
laten gaan, is geen ramp. De markt
is voor onze vereniging een bron van
inkomsten. We houden tien keer per
jaar zo’n markt, dus als de andere
edities wel door kunnen gaan, hebben
we geen problemen. Het wordt wel
een probleem als er twee jaar op rij
markten afgelast moeten worden, zoals

in 1993”, herinnert Jan Wijnhoven,
de voorzitter van De Gevleugelde
Vrienden zich nog. Nu concentreert
de vereniging zich gewoon op de
volgende editie. “We beginnen nu
gewoon aan de organisatie van de
volgende markt.”
Tot en met zondag 23 november
gold een landelijk vervoersverbod
op pluimvee. Dit is inmiddels aan
gepast naar een vervoersbeperking.
In Limburg is nog geen vogelgriep
waargenomen. Gemeente Horst
aan de Maas geeft aan dat de
genoemde maatregelen gelden voor
zowel de 32 pluimveebedrijven in
de gemeente, als voor mensen die
hobbymatig kippen of pluimvee
houden.

dealer van

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

Ongelukje?

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Aangifte doen

Meer fietsendiefstallen
in Horst aan de Maas
Op sociale media zoals Facebook en Twitter duiken de laatste weken
meer berichten op van mensen die een fietsendiefstal melden dan
normaal. De politie van Horst aan de Maas bevestigt dat het aantal
fietsendiefstallen in de gemeente is gestegen.
Zowel inwoners van Horst aan
de Maas als de politie plaatsten de
afgelopen tijd verschillende berichten
op sociale media over fietsendiefstal.
Zo mist een vrouw uit Horst sinds
donderdag 20 november haar Batavus
Staccato, die in Horst gestolen is en
bericht de politie over twee jongens
die in omgeving Berkelsbroek in
Horst gezien zijn terwijl ze met een
gestolen fiets aan het slepen waren.
Een woordvoerster van de
politie laat weten: “De laatste twee
maanden zien wij een stijging in het
aantal fietsendiefstallen. Dit merken

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 20 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

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

Op het oude kerkhof in het centrum van Horst werd op zondag 23 november het gerestaureerde verzamelgraf ter
nagedachtenis aan de slachtoffers van de bombardementen op 12 en 13 oktober 1944 onthuld. Het verzamelgraf is
de afgelopen weken geheel gerestaureerd en opnieuw ingericht door vrijwilligers van Stichting Oud Kerkhof Horst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

we in alle kernen van Horst aan de
Maas en zowel in het centrum van
de dorpen als in de buitengebieden.”
De oorzaak van deze toename is niet
bekend.
De politie laat weten dat het
belangrijk is dat mensen aangifte
doen als hun fiets is gestolen. “Zo
kan de fietsendief ook echt vervolgd
worden, als deze wordt opgepakt”,
aldus de woordvoerster. “Daarnaast
kunnen burgers de politie helpen
door het te melden als ze getuige zijn
van diefstal of als ze op een andere
manier een verdachte situatie zien.”

Problemen met
uw kunstgebit?

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

Onthulling gerestaureerd
oorlogsgraf Horst

Autobedrijf

Fer van Lin

De ontvangstruimte van Museum
De Kantfabriek zit deze zondagmiddag
vol met mensen die de onthulling van
het graf bij willen wonen. Veel van hen
zijn nabestaanden van de slachtoffers, maar ook de dorpsraad van Horst,
vrijwilligers van Stichting Oud Kerkhof
Horst en leden van de Horster schutterij
zijn aanwezig. Het Comité Herdenking 4
mei Horst organiseerde deze gelegenheid, waarbij het totaal vernieuwde
verzamelgraf teruggegeven wordt aan
de gemeenschap.
In het graf liggen de slachtoffers
van het bombardement van Horst,
dat vlak voor de bevrijding plaatsvond. Zeventig jaar na deze bevrijding
werd het graf opgeknapt en voorzien
van een betonnen muurtje. Chrit
Hoeijmakers van Stichting Oud Kerkhof

Horst: “Vroeger lag er een buxushaag
om de graven heen, maar dat was niet
meer mooi. Wij hebben het graf een
nieuwe ommuring gegeven, zodat het
er nu weer prachtig bij ligt. De grafstenen hebben we weer rechtgezet en
ook zijn er twee altaartjes met teksten
bij de graven geplaatst. Nu kunnen de
mensen lezen wat het monument betekent en wat er hier gebeurd is.”
Aangekomen bij het oud kerkhof,
houdt Hans Steenmetz van Comité
Herdenking 4 mei Horst een korte
toespraak. Hij vertelt over het bombardement van Horst en de gevolgen daarvan. “Zeventig jaar en één dag geleden
werd Horst bevrijd. Maar dit monument
en graf herinneren ons er ook aan dat
er veel mensen zijn geweest die daar
een grote prijs voor hebben moeten

betalen.” De twee altaartjes worden
onthuld door Paula Maassen, de zus
van Rosa Maassen die tijdens het
bombardement omkwam, en Henk van
Putten, die tijdens de oorlog in Horst
ondergedoken zat. Om nog eens goed
stil te staan bij de gebeurtenissen en
om de slachtoffers te herdenken wordt
een minuut stilte gehouden.
Mevrouw Joosten uit Horst is
vandaag ook een kijkje komen nemen
bij de onthulling. Ze kan zich de
oorlog en het bombardement nog
goed herinneren. “Veel namen die op
dit graf staan, ken ik. Een van hen is
bijvoorbeeld mijn vroegere buurman. Ik
vind het een heel fijn idee dat er nog
steeds zoveel aandacht besteed wordt
aan de slachtoffers van de oorlog. En
het graf ligt er nu prachtig bij.”

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

BEKRO
B.V.
Installatietechniek
Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

155/65R14 v.a. E 49.00
175/65R14 v.a. E 53.00
185/65R15 v.a. E 60.00
195/65R15 v.a. E 60.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 79.00

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,
balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Vier generaties
Zoey Driessen werd op 9 augustus geboren en maakte zo de vier generaties in haar familie compleet.
Mama Petra Driessen-Arts (32) uit Meterik, oma Margriet Arts-Hesen (59) uit Hegelsom en superoma Annie
Hesen-Mulder (85) uit Horst zijn supertrots. Petra: “Zoey heeft al twee oudere broers, Fender en Jesse, dus
het is erg leuk om er nu een meisje bij te hebben!”
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Enquête Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Ouderen willen h
 uisartsenspreekuur
Onder de 75-plussers in Broekhuizen en Broekhuizenvorst bestaat grote behoefte aan een huisartsenspreekuur
in het dorp. Dat blijkt uit een onderzoek dat onder inwoners van 55 jaar en ouder uit de beide dorpen is gehouden.
Afgelopen zomer werd er onder
de 55-plussers van beide kernen een
enquête verspreid. De enquête was een
initiatief van de dorpsraad, de plaatselijke KBO, De Zonnebloem, Synthese

en Woonzorgvoorziening Naesenhof,
samengevoegd in Initiatiefgroep
Welzijn en Zorg. Doel van het onderzoek was om er achter te komen aan
welke activiteiten op het gebied van

zorg en welzijn behoefte is. In totaal
werden er 670 formulieren naar
425 adressen verstuurd. De respons
was 36,1 procent al denkt de initiatiefgroep dat er diverse formulieren door

Lintje voor Jos Vousten
Jos Vousten uit Broekhuizen heeft zaterdagavond 22 november een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit
handen van burgemeester Kees van Rooij. Vousten werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

meerdere mensen gezamenlijk zijn
ingevuld.
Naast een huisartsenspreekuur,
waarvan 41,5 procent aangeeft er
behoefte aan te hebben, is er vraag
naar een hulp- en klussendienst en
een dagvoorziening. Van deze laatst
zou ruim 15 procent gebruik gaan

maken. Voornaamste reden hiervoor is
gezelligheid en onderling contact. De
initiatiefgroep denkt dat de gemeenschappelijke ruimte in de Naesenhof
geschikt is voor dit soort activiteiten. Of
er ook daadwerkelijk concrete plannen
uit het onderzoek komen ligt aan de
dorpsraad, aldus de initiatiefgroep.

Damesmode • Ondergoed (‘beeren’) • Sokken
Om u nog beter van dienst te zijn op onze damesafdeling
hebben wij besloten om met de herenmode te stoppen.

PAK UW VOORDEEL
WANT ALLE HERENMODE GAAT NU WEG
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

DUS WEES ER SNEL BIJ WANT OP=OP
Graag tot ziens bij Lico Fashion!

Pastoor Vullinghsstraat 21, Sevenum
Tel. 077 - 467 05 20
www.licofashion.nl

Lekker! Van onze eigen bakker

Zwitserse roomvlaai
9.99

Brood- en
Banketbakkerij

www.plushorst.nl

Lucassen

De 45-jarige Vousten is lid
van diverse verenigingen. Zo is
hij bestuurslid van de personeels
vereniging van Oerlemans Foods
Nederland BV, waar hij werkzaam is.
Daarnaast is hij onder meer vrijwilliger
bij Stichting Funpop, penningmeester

bij Fanfare St. Nicolaas Broekhuizen,
voorzitter van Stichting HaFaBra
Broekhuizen en Broekhuizenvorst en
bestuurslid van carnavalsvereniging De
Krey. Hij is daarnaast penningmeester
bij Stichting Het Brouwershuis, lid
van de kermiscommissie Broekhuizen

en vrijwilliger bij Blaaskapel Gister Ging
Ut Baeter.
Jos Vousten kreeg de onderscheiding tijdens het Bevrijdingsconcert van
Fanfare St. Nicolaas uit Broekhuizen en
Fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen in
BMV De Schakel.

7.99

geldig van 24 november t/m 29 november 2014

Sieraden • Horloges • Sjaals • Tassen • Riemen

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

Zorgcentrum La Providence is een breed georiënteerd
zorgcentrum dat zorg biedt aan ruim 100 cliënten in een
woonzorg appartement, verpleeghuis, revalidatiehotel
en dagverzorging en levert thuiszorg, fysiotherapie,
ergotherapie en logopedie voor de mensen in
Grubbenvorst en omgeving.

La Providence is voor haar afdeling Horeca op zoek naar
meerdere op toerbeurt inzetbare

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS:
GASTVROUW / GASTHEER
La Providence biedt vrijwilligers een nieuwe en afwisselende
functie. Een prettige en professionele werkomgeving.
Met de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen, ervaring
op te doen en zinvol werk te verrichten.
Ook heeft La Providence een vrijwilligersbeleid.
Interesse?
Bekijk de uitgebreide vacature op www.laprovidence.nl
Kom jij ons team versterken? We heten je alvast van harte
welkom!

Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
T 077 - 355 56 66

HEERLIJK

HALLO in de grotten van Gaeta
Midden september zijn Monique, Ruud, Sophie, Niels en René Cornelissen uit Melderslo, Bart Peeters uit
Horst en Melanie Jakobs uit Melderslo samen afgereisd naar de provincie Latina in midden Italië. Bij hun
bezoek aan de grotten van Gaeta vonden ze nog de tijd om met z’n allen enthousiast HALLO Horst aan de
Maas te lezen.

GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Als je ouder wordt
en niet meer weet wie je bent
als je mensen ziet
maar ze niet meer herkent
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven
dan hopen wij
dat je nu de rust is gegeven

Anna Maria (Mia) Wijnhoven-Driessen
echtgenote van

WIJ GAAN
SAMENWONEN
Hay Botden en
Leontien Basten

de heer Geert van Kempen en
de heer Eric Teuwsen

Jozef Wijnhoven †

bij ons in dienst zijn getreden.

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 92 jaar.

Derhalve bieden wij hun op vrijdag 28 november a.s.
een receptie aan.

Sevenum, Annemie †
Kronenberg, Nelly en Will
Jeroen en Eva
Spanje, Herman en Thanh
Mike, Dave
Venray, Nellie en André Verheyen-Driessen
Rogier
Sevenum, 18 november 2014
Correspondentieadres: Kempkesstraat 22, 5976 PE Kronenberg
De crematieplechtigheid werd gehouden op zaterdag 22 november
2014 in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle verzorging die ons mam en
oma in Schoutstraat 8B te Sevenum mocht ontvangen

Na een leven met veel dierbare herinneringen
is onze lieve moeder, schoonmoeder en oma
op 85 jarige leeftijd overleden

An Harts - van der Weerden
weduwe van

Wim Harts
16 februari 1929 - 24 november 2014

Paul en Hilda
Mylène

De uitvaartdienst wordt gehouden zaterdag 29 november
om 11.00 uur in de parochiekerk St. Jan Evangelist in de Meterik.
Daarna wordt mam te ruste gelegd bij pap en Theo
op de begraafplaats, Deken Creemerstraat in Horst.

Een ieder die zich betrokken voelt, is van harte welkom.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Opheffingsuitverkoop Florale
Vormgevers Loevestraat 37 Horst.
Koopjes: glas-keramiek-schilderij-kerstartikelen- vrijdag 21 nov t/m woe
24 dec 13.30 - 17.30 uur, koopzondag
30 nov en 21 dec 12.00 - 17.00 uur.

Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, internet, antivirus, beveiliging. Bel
mij gerust op 06 14 51 11 20.

U heeft dan de gelegenheid om hen te feliciteren bij
Feesterij Froxx, Venrayseweg 116 in Horst
van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Te huur grote kantoor-/praktijkruimte in Swolgen. 120 m2 entree,
4 kantoren, toilet en een klein keukentje via trap naar 90m2 archiefruimte,
12 eigen parkeerplaatsen, 450 euro
p.m. Tel. 06 50 42 84 99.

Directie van John Deere Fabriek Horst B.V.
Bloem&zo Melderslo Kerstshow!
27+28+ 29 november! Workshops/
sfeervolle houten kerstboompjes!

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Verloren maandag 17-11 op het
Wilhelminaplein of op de parkeerplaats Albert Heijn een sleutelbos met
blauwe sleutelhanger en een klem
eraan. Bel 06 13 03 48 80.

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

Te koop 1 kaartje Herberg de Troost
donderdag 18 december.
Tel. 06 11 17 95 89.
Kom je ook bij ons naar de peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal.
Op maandag of woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie
www.hosema.nl of bel 077 398 27 97
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te koop openhaardhout (appel)
O. Kersten, De Hees 69, 5976 NH
Kronenberg. Tel. 077 467 15 87.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Heeft u een druk gezin en de zorg
over het huishouden van uw ouders?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Wilmie en Marco
Elma en Pieter

Maricollenweg 69
5971 AT Grubbenvorst

Op 1 december 1989 is het 25 jaar geleden
dat onze medewerkers

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Kerstshow 29 en 30 November
Kom genieten van de kerstsfeer bij
Bloemsierkunst Anneke in Meerlo.
www.bloemsierkunstanneke.nl
Wij weten het antwoord!
Vraag je je ook vaker af waar de buurvrouw die leuke jurk heeft gekocht?
Of waar die goede vriendin nu die
mooie design tas heeft gekocht? Second
Life Exclusive! Hoofdstraat 23 Horst.
Vrij 10-20 zat 11-17.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 30 nov. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
Te koop kleine pakjes hooi.
Th. Everts. Dorperdijk 8,
5975 PV Sevenum. 06 25 53 30 43.

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Te koop mooi hoekcomputer meubel
145x156x73 cm met 8 laden en
2 deuren voor mat. opslag.
Prijs in overleg, tel. 06 22 87 39 13.
A3aans Fietsshop Horst. Reparatie,
onderhoud, verkoop fietsen en onderdelen. Bel voor een afspraak
06 30 43 19 16 www.a3aansfietsshop.nl
Miniatuur Bloem- en Grafwerk.
Alternatief sinterklaascadeau?
Nu decoraties te koop (natuurlijke
materialen, snij- en zijden bloemen)
tegen betaalbare prijzen. Geopend
van 28 nov. t/m 18 dec. Voor de
kerstworkshop zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Tel. 077 398 51 08.
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. shudder/hark/maaier/ploeg/
kipper/weisleep/mesttank/tractor enz.
vee/paardentrailer 06 19 07 69 59.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Winterkleren. Zes bollen wol en
een oma graag LOESJE................ ‘t
Schippertje de winkel voor creatief
en eigentijds breien en handwerken,
Schoolstraat 6 Horst.
Verloren op woensdag 19-11 tussen
Sevenum en Horst: grijze druppelvormige elektronische sleutel van
Anytime Sevenum. Gevonden: 06 22 95
61 53 of in de brievenbus van Anytime.
Te huur in Grubbenvorst 2- en 3kamerappartement in woonboerderij
met eigen ingang. Tel. 06 22 25 43 89.

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Dag en nacht bereikbaar

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

-AKTIE

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

2 +1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL ACTIE DUURT T/M 11 DECEMBER 2014

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Geboren

Els
17 november 2014
Dochter van
Erik en Loes Verdellen-Janssen
Pastoor Debijestraat 17
5963 AE Hegelsom

Weerbaarheidstraining. Méér zelfvertrouwen voor uw kind door goede
oefeningen in een klein groepje! In
januari starten weer twee weerbaarheidstrainingen in Horst: 6-9 en 10-13 jr.
Kijk op www.zelfverzekerdkind.nl

Sinterklaas bezoekt
de gemeente
Sinterklaas heeft afgelopen tijd al een heel aantal dorpen in onze gemeente bezocht. Ook komend weekend
gaat hij nog op pad om handjes te schudden, pepernoten uit te delen en tekeningen cadeau te krijgen.
HALLO Horst aan de Maas heeft
van een paar van die intochten foto’s
weten te maken. Want niet overal
ging het zonder slag of stoot. Zo waren
de Zwarte Pieten in Tienray hun cape
kwijt (zie foto). Gelukkig kwam een
oplettende postbezorger deze nog net
op tijd voor het grote Sinterklaasfeest
brengen.
In Swolgen werd de intocht tijdelijk
uitgesteld, omdat Sinterklaas met
zijn pieten opgesloten zat in de kerk.
De brandweer kwam ter plaatse om
hen te redden, maar dat bleek niet
meer nodig: een Zwarte Piet had de
sleutel in zijn zak. Toen Sinterklaas
eenmaal vrij was, kon het feest weer
beginnen.
Kijk voor foto’s van de intochten
van Melderslo, Swolgen en Tienray
op onze website.

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

Verzorging. Voor een lekkere massage
bel Nicolle 06 37 00 56 12.
Te koop mooi bruin leren bankstel,
2x 1-zits, 1x 3-zits. Tel. 077 398 38 93.
Garage sale a.s. zaterdag 29 nov.
van 10 tot 14 uur. Van Douverenstraat
24 Horst.
Te koop stoffen donkerbruine
2½-zitsbank en 2 fauteuils.
Tel. 06 47 38 16 79.
Zoek de Spaanse zon op!
Mooie accommodatie aan de Spaanse
Costa Blanca onder Alicante! € 35,00
per dag alle seizoenen. Meer info en
foto’s: www.casarutten.com
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
‘t Winkeltje, Herstraat 44.
Sint en Piet hebben zich verstopt in
‘t Winkeltje en gaan aardig tekeer
met de voorraad! Hij fluisterde in mijn
oor: “3 halen = 2 betalen, daar gaan
wij voor!” Aanbieding tot 5-12-2014.
Zondag open.
Huishoudelijke hulp gevraagd bij
weduwe in Horst, 3 uur per 2 weken.
Tel. 077 398 22 06.
Valise Atelier & Natuur.
Workshops kerst, de hele maand
december. Versiering voor binnen of
buiten. Kijk voor de mogelijkheden op
onze site. Daar staan ook enkele voorbeelden. www.valise.nl en op facebook.
Tel. 06 12 69 79 35.
Te koop: Vrijstaande woning.
Bekijk op YouTube: Michelslaan 34
Hegelsom. Voor info T. 06-51 09 09 22.
Te koop kerstbomen “Omorika” in
pot, € 8,00. Bemmelstraat 15, Horst.
Gevonden mobiele telefoon
Gevonden woensdag 19 november
Siemens mobiele telefoon op de hoek
Pelslap / Het Veldje. Tel: 077 398 70 86.
Oud horst in het nieuws
Te koop: Complete serie boeken Oud
horst in het Nieuws (deel 1 t/m 9)
In nieuwstaat! Tevens nog enkele losse
delen te koop. T. 06 46 22 61 49.
Gevonden zwarte rugzak. Op het
bankje tegenover Bakkerij Derix in
Horst. Voor meer info 06 21 64 82 20.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

SINTERKLAASACTIE

Op zoek naar pepernoten
Op de lange tocht van Spanje naar Nederland waren er hoge golven op de zee. Daardoor vielen in het
grote ruim van de pakjesboot de zakken met pepernoten om. De noten rolden in alle gaten en hoeken van de
boot. Ook kwamen er pepernoten in de HALLO terecht. Maar hoeveel zijn dat er?
Arme Zwarte Piet. Hij moet
ervoor zorgen dat voor 5 december
alle pepernoten gevonden zijn. Help
hem een handje en zoek de peper-

noten in deze uitgave van HALLO
Horst aan de Maas en de uitgaves
van 13 en 20 november. Tel alle
pepernoten bij elkaar op en maak

de volgende slagzin op een originele
manier af: HALLO en Horst aan de
Maas …. Met jouw inzending maak je
kans op mooie prijzen.

De prijzen die je dit jaar kunt winnen:

1e prijs waardebon voor ½ jaar gratis sport
& ontspanning t.w.v. 300 euro
beschikbaar gesteld door Anco lifestyle centre

2e prijs Bladblazer t.w.v. 79,95 euro
beschikbaar gesteld door Boerenbond Swolgen

3e prijs 3
 -gangen keuzemenu voor 2 pers. t.w.v. 50 euro
beschikbaar gesteld door Parkhotel Horst
Noteer het totaal van alle pepernoten uit de drie uitgaves en de afgemaakte slagzin op de deelnemersbon
die in de editie van 13 november zat en lever deze uiterlijk 28 november 12.00 uur in bij de inleverpunten,
bij Kempen Communicatie op Handelstraat 17 in Horst, of via actie@hallohorstaandemaas.nl onder vermelding
van Sinterklaasprijsvraag. De uitslag wordt op donderdag 4 december bekendgemaakt in HALLO Horst aan de
Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Een kijkje
op de
stoomboot
Een van onze verslaggevers
mocht dit jaar een kijkje
nemen op de stoomboot van
Sinterklaas. Het schip waar de
Sint en zijn pieten elk jaar
mee naar Nederland varen,
lijkt op televisie al heel groot,
maar is in het echt nog heel
heel veel groter.
Jammer genoeg is
Sinterklaas er niet voor de
rondleiding, maar er zijn
genoeg vrolijke pieten die onze
verslaggever op het dek staan
toe te zwaaien. De boot is van
top tot teen bedekt met
vlaggetjes, cadeautjes, zakken
vol pepernoten én Zwarte
pieten. “Hallo, leuk dat je er
bent”, roept een van de pieten
onze verslaggever toe.
“Kom mee, dan laat ik je zien
wat er benedendeks allemaal te
beleven valt.”
We lopen via een trap met
een gouden leuning naar
beneden. Daar aangekomen
lijkt het schip nog drie keer
groter dan van buiten. Een
enorme ruimte is helemaal
volgepropt met grote juten
zakken, er kan geen pepernootje meer bij. Even verderop
is een hele ruimte vol cadeautjes in alle vormen, kleuren en
maten. Hier en daar is een
naamstickertje te lezen: Anna,
Juultje, Bob… “Jaaa, die laatste,
daar moeten we nog even naar
kijken hoor. We moeten wel
zeker weten dat ook Bob dit
jaar lief is geweest”, lacht piet
met een knipoog.
Daarnaast zijn er in de boot
nog heel veel slaapkamers met
stapelbedden, een groot bad
waar badeendjes vrolijk in
ronddobberen en een enorme
kamer met een kledingkast vol
kleurrijke pietenpakken. Het
ene is nog flitsender dan het
andere. “Veel pieten zijn
ongeveer even groot, dus we
ruilen wel eens met onze
kleren. Zo hebben wij ook weer
eens een fris ander kleurtje
aan”, zegt Piet.
Via nog een trapje naar
beneden komen we op de
onderste verdieping van het
schip. Hier oefenen pieten hun
lenigheid in een grote gymzaal
met rekstokken, ringen,
trampolines en nepcadeautjes.
“En dat is soms best lastig
hoor”, lacht piet. “Vooral als de
golven flink hoog zijn!”
Het is alweer tijd om te
gaan. Maar voordat onze
verslaggever weer aan vaste
wal stapt, spiekt ze nog even
om het hoekje van het kantoortje van Sinterklaas. En zag ze
dat nou goed? Ze dacht toch
echt dat ze een stukje rode
tabberd om het hoekje
zag gaan.
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Landelijke wedstrijd
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Sterren voor
bakkerij Broekmans
Bakkerij Broekmans, met onder meer vestigingen in Horst en Grubbenvorst, was zaterdag 15 november een van
de winnaars van de landelijke wedstrijd ‘Bakker met Ster 2014-2015’. Broekmans nam vier sterren mee naar huis.

Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl

Kerstmenu 2014
Paneel 130x80cm

Wij verwelkomen u graag tijdens de Kerstdagen in ons restaurant ShuSui.
Geniet samen met uw familie en/of vrienden van het
all you can eat concept tijdens Kerst(avond).
U kunt uw eigen menu naar wens samenstellen
uit meer dan 100 verschillende Japanse & Oosterse gerechtjes,
voor één prijs (exclusief drinken).
Geen vis liefhebber? Er is ook ruime keuze
aan verschillende soorten vleesgerechten, salades, vleesspiesjes
en vegetarische gerechten.

Kerstdiner € 24,50
Kinderen 3 tot en met 10 jaar € 12,50
Inclusief een welkomstdrankje
Wij raden aan om tijdig te reserveren, dit om teleurstellingen te voorkomen.
Het team van ShuSui viert graag samen met u de feestdagen!
Reserveren of wenst u meer informatie? Wij zijn telefonisch bereikbaar via
telefoonnummer 0478 – 852 277 of per mail info@restaurant-shusui.nl

Lounge Restaurant ShuSui Julianasingel 33, NL-5802 AT Venray Tel: 0478 85 22 77
Website: www.restaurant-shusui.nl Email: info@restaurant-shusui.nl

Wij zijn op zoek naar een gedreven aanstormend talent als

Medewerker Financieel
Complexe Producten
Binnendienst
m/v
Het betreft een baan voor 40 uur per week.

Als Medewerker Financieel Complexe Producten ben je
•actief
op de binnendienst en ben je het aanspreekpunt
op kantoor voor Financieel Complexe Producten.

verantwoordelijk voor het beheren van
• Je bent
hypotheek, bancaire en leven dossiers.
contacten met klanten en
• Je onderhoudt
verzekeringsmaatschappijen.

Je houdt je bezig met het opstellen van offertes en
•bewaakt
de dossier voortgang en polis verwerking.
Zie voor meer informatie onze website.

Energiestraat 2a, 5961 PT Horst • Postbus 6062, 5960 AB Horst
T: 077-398 30 10 • E: info@aghorst.nl • I: www.aghorst.nl

De sterren werden uitgedeeld bij
het Nederlands Bakkerij Centrum in
Wageningen. De ondernemers werden
beoordeeld op kwaliteit, service, organisatie en klantgerichtheid.
Bakkerij Broekmans ging naar
huis met vier sterren. Bij de feestelijke
uitreiking reikte viervoudig Olympisch
kampioen Leontien van Moorsel de
sterren uit aan de winnende bak-

kers. Voor bakkerij Broekmans waren
de sterrenwinnaars de vestigingen
Panningen, Grubbenvorst, Tegelen
en Venlo. De deelnemende bakkers,
banketbakkers en patissiers namen
deel aan twee ronden: de nominatieronde en de finaleronde. Een vakjury,
mysteryshoppers, winkelbeoordelaars,
productbeoordelaars, een retailjury, een
ondernemingsjury en de eigen klanten

beoordeelden de bakkers uitgebreid in
die twee ronden.
Frank Janssen, manager marketing
en voorlichting van het Nederlands
Bakkerij Centrum: “Het is geweldig om
te zien hoe Bakkerij Broekmans zichzelf
jaar op jaar weet te verbeteren. Bakker
met Ster maakt bakkers steeds beter
en daar mag iedereen trots op zijn.
Vier sterren is een hele prestatie!”

Commissie: meer onderzoek
milieueffecten Toverland
De Commissie m.e.r. (Milieueffectrapportage) wil dat gemeente Horst aan de Maas en attractiepark Toverland
hun uitbreidingsplannen verder onderbouwen. De commissie oordeelt dat het plan op milieugebied nog niet
genoeg is toegelicht.
De Commissie m.e.r. adviseert
om het milieueffectenrapport voor de
plannen van attractiepark Toverland
in Sevenum om uit te breiden, beter
te onderbouwen. Het park wil de
komende tien jaar flink groeien: in
2023 wil het minimaal één miljoen
bezoekers trekken. De invloed van die
uitbreiding en het toenemend aantal
bezoekers op de omgeving werd voor
de nieuwe vergunning onderzocht.

De commissie vindt het rapport
echter nog niet volledig. “De beschrijving van de effecten van de maximale
invulling van het bestemmingsplan
in het rapport komt niet overeen met
die in het ontwerpbestemmingsplan”,
aldus de Commissie m.e.r. “Daarnaast
zijn de ontwikkelingen op de lange
termijn nog onduidelijk.” De commissie
wil ook weten wat de effecten van het
toenemende verkeer op de nabijgele-

gen natuurgebieden Deurnsche Peel
en Mariapeel zijn. Ook vindt zij dat de
effecten van evenementen op het terrein nog niet genoeg beschreven zijn.
De gemeente geeft aan dat
Toverland de nieuwe gegevens
inmiddels aanlevert, zodat verder
gegaan kan worden met de procedure.
Zij hoopt het attractiepark eind 2015
meer duidelijkheid te kunnen bieden
over de plannen.

Nieuwe tentoonstelling
in galerie Judy Straten
Galerie Judy Straten stelt van zondag 30 november tot en met zondag 25 januari volgend jaar In Store 2 tentoon.
De tentoonstelling opent zondag 30 november om 15.00 uur in Horst. In Store 2 is de opvolger van de vorige
expositie In Store, die onder andere te zien was in de galerie in Horst en in Amsterdam.
De expositie bestaat uit werken
van nationale en internationale
kunstenaars, ontwerpers en
kledingdesigners van de galerie. Naast
de vaste groep kunstenaars zijn er ook
producten van nieuwe gezichten te
bewonderen.
In Store 2 is een reactie op

de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen en het bestaansrecht
van galerieën en conceptstores. Volgens
galeriehoudster Judy Straten moet een
hedendaagse galerie verder gaan dan
enkel het aanbod van kunst.
Deelnemende kunstenaars en
ontwerpers zijn onder anderen Ka-Lai

Chan, Clementine Oomes, Marianne
Lammersen, Santalvm by Juliette
Wermenbol, Afriek, Roya Hesam,
Danielle Frenken, Cristina Martins, Sjaak
Korsten, Joy van Erven, Neva Balnikova,
Alejandro Ceron, Lenneke van der Goot,
Vlinder en Vogel, Patrick Ceyssens en
Sigi Perée.
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‘Nog ideeën genoeg voor Toverland’
Best gewaardeerde attractiepark van Nederland, het leukste bedrijfsuitje, awards voor achtbaan Troy en de
Magische Vallei: dit is slechts een greep uit de prijzen die attractiepark Toverland in Sevenum dit jaar in de wacht
sleepte. Voor komend jaar staat een flinke uitbreiding op de planning en daar blijft het niet bij als het aan directeur
Caroline Kortooms ligt. Wat is nu het geheim van Toverland?

Wie verwacht dat de directeur
van dit attractiepark in een chique
kantoor leiding geeft, komt bedrogen
uit. Caroline Kortooms kijkt vanuit haar
raam in een prefab-gebouw uit op de
parkeerplaats van haar medewerkers.

Plannen om ooit nog eens kantoorpand
te bouwen, zijn er wel, maar die staan
niet bovenaan het lijstje. “Stilstand is
achteruitgang, luidt het gezegde. En
dat geldt zeker in deze branche. We zijn
eigenlijk ‘veroordeeld’ om continu te

investeren”, legt Caroline Kortooms uit.
Niet dat dat voor haar een probleem
is. “We hebben nog ideeën genoeg.
Daarbij laten we ons inspireren door
andere parken, maar ook door steden of
films. Natuurlijk, er gaan ook wel eens

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Letselschade 2.0
Door: Henri Pelckmans
Ook op het gebied van de afwikkeling van letselschades staat de tijd
niet stil. Nog niet eens zo gek lang geleden kwamen de kosten voor
professionele hulp bij het afwikkelen van een letselschadezaak nog
gewoon voor rekening van het slachtoffer.
Advocaatkosten
Het slachtoffer mocht kiezen:
of je huurt geen belangenbehartiger in en je probeert zelf de zaak te
regelen met een grote en professionele verzekeraar die een ander
financieel belang heeft, of je huurt
wel iemand in, maar je bent dan een
deel van je schadevergoeding kwijt
omdat je je belangenbehartiger zelf
moet betalen. Die tijd ligt gelukkig
achter ons. Nu moet de tegenpartij
ook de kosten van een professionele
belangenbehartiger, zoals een letselschadeadvocaat, betalen.
Proceskosten
Een volgende hobbel voor het
slachtoffer waren de kosten van een
procedure. Als je het niet eens kunt
worden met de verzekeraar, kan je je
zaak voorleggen aan de onafhankelijke rechter. De kosten van die procedure moest je echter (grotendeels)
zelf dragen, ook al kreeg je gelijk.
Voor veel mensen een reden om
dan toch maar akkoord te gaan met

we dat face to face. Op die manier
kan in alle rust het verloop van de
letselschadezaak worden besproken
en kan de cliënt in alle vrijheid alle
vragen stellen die hij beantwoord
wil hebben. Kan een cliënt niet naar
kantoor komen voor overleg? Geen
probleem, wij komen gewoon naar
u toe! Het gaat er immers om dat
het slachtoffer weet wat er speelt
en zelf keuzes kan maken. Het is
Persoonlijk contact
immers zijn zaak, en niet die van zijn
Valt er nu nog wat te verbeteren?
belangenbehartiger. Het slachtoffer
Natuurlijk! Veel belangenbehartigers
zien de slachtoffers die ze bijstaan niet echt centraal.
Onze letselschadeadvocaten
of nauwelijks. Het slachtoffer moet zelf
komen naar je toe. Met recht: een
zijn schade bijhouden en eens in de
zoveel tijd naar zijn belangenbehartiger ‘huis-advocaat’!
sturen. Soms krijgt het slachtoffer een
kopie van de correspondentie die over
hem wordt gevoerd, maar zelfs dat niet
altijd!
De letselschadeadvocaten van Van
der Putt Advocaten werken anders. Wij
zien onze cliënten regelmatig, ook zonPatersstraat 15-17, 5801 AT Venray
der dat er een vertegenwoordiger van
T 0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
de verzekeraar bij zit. Als er belangrijke
pelckmans@putt.nl
zaken te bespreken zijn, dan doen
een voorstel waar ze het eigenlijk niet
mee eens waren. Ook dat probleem is
nu opgelost. De wetgever heeft een
speciale letselschadeprocedure in het
leven geroepen die relatief kort duurt
en waarvan de kosten in principe
ook betaald moeten worden door de
aansprakelijke partij, zelfs al krijgt het
slachtoffer ongelijk.

plannen niet door. Maar als alles door
zou gaan wat we willen, dan waren we
inmiddels drie keer zo groot.”

Volwassen attractiepark
Toverland startte in 2001 als een
overdekte speeltuin. Een niche en
concurrerend voor de parken die in
de winter de deuren moesten sluiten.
Dertien jaar later is daar echter geen
sprake meer van, met attracties als de
achtbanen Troy en Dwervelwind en
wildwaterbaan Djengu River. “We zijn
inmiddels een volwassen attractiepark,
zowel in meters als aanbod. We opereren inderdaad niet meer in een niche,
maar zijn nog steeds uniek. We hebben
een heel eigen signatuur, je kunt ons
bijvoorbeeld niet vergelijken met
een Efteling. Ons thema is toveren en
daarmee zoeken wij het avontuur. We
blijven continu in beweging. Zo staan
er voor 2018 en 2020 uitbreidingen
gepland. Wat er precies gaat gebeuren,
kan ik nog niet zeggen.”
Plannen genoeg dus. Hoe ziet
Kortooms het park in 2026, als het
25 jaar bestaat? “Dan zijn we twee
keer zo oud als nu en hopelijk twee
keer zo groot, met twee keer zoveel
bezoekers. Maar we gaan wel voor
een verantwoorde groei. Ik ben er niet
bang voor dat we dat familiegevoel
dan niet kunnen behouden. We zijn
in dertien jaar gegroeid naar vijfhonderd medewerkers. Dat betekent dat

er keuzes gemaakt moeten worden.
Ik ben geen heilige, maar ik zeg wat ik
doe en ik doe wat ik zeg. Ik geloof in
transparante communicatie, ook als er
iets misgaat.”
Kortooms roemt haar medewerkers.
“Zij maken het verschil. Ons succes
wordt gevormd door integer leiderschap. Wij zorgen dat de medewerkers
zich kunnen focussen op hun taak,
zonder gedoe eromheen. We bieden ze
veiligheid. Niet alleen de fysieke veiligheid, maar ook emotionele. We hebben
duidelijke kaders waar iedereen zich
aan houdt. De ideale medewerker is
iemand die eigenaarschap voelt voor
Toverland, die zijn verantwoordelijkheid
neemt. Dat betekent niet dat het hier
een kleffe boel is, we zijn meestal een
gezellige familie en héél soms niet.
Onze medewerkers in combinatie met
het park zoals het nu is, maakt dat we
prijzen winnen.”
Om allemaal die plannen te kunnen realiseren, zijn er middelen nodig.
In oktober maakte Toverland bekend
dat ze obligaties ging uitgeven, waarbij
de inleg minimaal 100.000 euro is.
“In deze tijd heb je andere middelen nodig om de financiering rond te
krijgen. Driekwart van de obligaties
is inmiddels verkocht. Daar ben ik
natuurlijk blij mee, maar ik had er ook
vertrouwen in. We weten ons te onderscheiden en zijn een merk geworden.”
(Foto: Attractiepark Toverland)

Sevewaeg stijgt
in café top 100
Drie cafés uit Horst aan de Maas staan ook dit jaar weer in de Café Top
100 van Misset Horeca. Café Het Centrum uit Horst, café De Sevewaeg uit
Sevenum en Herberg De Morgenstond uit Griendtsveen zijn al jaren terug te
vinden op deze lijst.
Café Het Centrum krijgt de hoogste
notering van de drie cafés uit Horst
aan de Maas. Zij staan op een 22e plek
op de lijst. De jury prijst hen vooral
vanwege de humor en passie die
eigenaren Jan en Monique Joosten in
hun zaak stoppen, de keuze van bieren
en de bierkennis. In 2013 bereikte
Het Centrum nog een zesde plek op de
lijst. Vorig jaar eindigden ze als elfde.
Herberg De Morgenstond komt
vlak achter Het Centrum op een 24e
plaats. Eigenaar Gerold van der Vrande
wordt geprezen als ondernemer.
Daarnaast ziet de jury De Morgenstond
als “het kloppende sociale hart van

Griendtsveen”, maar ook als een aantrekkelijke plek voor toeristen. Eerder
bereikte De Morgenstond een veertiende (2013) en vijftiende plek (2014).
Op plek 81 is De Sevewaeg uit
Sevenum te vinden. Dat café stond
voorgaande jaren nog op plek 83 en 84
en is volgens de jury een paar plaatsen gestegen vanwege haar goede
prestaties. Met name de vriendelijke
bediening gooit hoge oren bij de jury,
net als het grote terras.
Misset Horeca is een instelling voor
vakinformatie voor de hotel-, restaurant- en cafébranche en brengt jaarlijks
een Café Top 100 uit.

Schaatsbaan op
De Schatberg
Op recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum komt tijdens de kerst
vakantie een schaatsbaan. De ijsbaan is vanaf dinsdag 23 december tot en
met zondag 4 januari geopend. Het is de eerste keer dat er op De Schatberg
een schaatsbaan komt.
De kunststof ijsbaan is overdekt
en 300 vierkante meter groot. Jong en
oud kunnen hun schaatskunsten laten
zien. Rondom de ijsbaan wordt een
horecagedeelte ingericht. Op zaterdag
27 en dinsdag 30 december worden er
discoavonden georganiseerd waarbij

de schaatsbaan langer geopend is. De
schaatsbaan is ook te gebruiken voor
grote groepen of voor kinderfeestjes.
De entree is inclusief schaatshuur op
basis van beschikbaarheid. Het is ook
toegestaan om te schaatsen op eigen
schaatsen, met uitzondering van noren.
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Lakei Boomkwekerijen wint Hulpmiddelen
Ondernemersprijs 2014
uitleenpunt
De neven Hans van de Laak en Emiel Keiren van Lakei Boomkwekerijen uit Lottum hebben de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2014 gewonnen. Zij ontvingen de prijs donderdag 20 november uit handen van burgemeester
Kees van Rooij.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

bij La Providence
Bij het hulpmiddelenuitleenpunt in gezondheidscentrum
La Providence in Grubbenvorst is een interactief scherm geplaatst. Hier
kunnen mensen uit Grubbenvorst en omgeving terecht voor de uitleen
van (kortdurende) hulpmiddelen en advies en het huren van
hulpmiddelen.

Het interactief hulpmiddelen
uitleenpunt is een samenwerking
tussen La Providence en Kersten
Revalidatietechniek.
Bij deze zuil kan men informatie
over hulpmiddelen bekijken. Ook
is hier terug te vinden via welke

Lakei Boomkwekerijen werd in
2003 opgericht toen de neven Hans
van de Laak en Emiel Keiren besloten
hun krachten én bedrijven te bundelen. “Het bedrijf is sinds de start
verdriedubbeld. Al bij de oprichting is
dé strategische keuze gemaakt om de
focus te leggen op twee specialistische
en complexe teelten (…) Deze keuze
is een cruciale keuze gebleken nu de
praktijk laat zien dat juist een product
waar langdurige specialistische kennis
aan toegevoegd is, economisch succesvol is”, sprak de nieuwe juryvoorzitter
Chris Buijink tijdens de bekendmaking
van de winnaar.

Volgens de jury hebben Keiren en
Van de Laak een robuuste, stabiele en
perfect georganiseerde onderneming
neergezet “die, ook in economisch
lastige tijden binnen de sector, bestand
is gebleken tegen onvoorspelbare
invloeden uit de externe omgeving.”
Tijdens de avond werden de
genomineerde bedrijven gepresenteerd
in een film en geïnterviewd door presentatrice Simone van Trier. Ook Francis
Schroembges van Francis Poetry in Hair
and Beauty en de broers Mark en Erik
Verdellen van TVI Computers in Horst
waren genomineerd voor de prijs.
Keiren en Van de Laak gingen er naast

de Ondernemersprijs ook met de
publieksprijs vandoor, die op basis van
stemmen van het aanwezig publiek
werd vergeven. Deze donderdag
werd ook de Jo Janssenprijs uitgereikt
aan Ron Tielen en John van Helden
van Faunatics BV voor hun concept
The Bird Family. De eerste ICH Junior
Ondernemersprijs werd uitgereikt
door ICH-voorzitter Tom Roefs en ging
naar een groepje leerlingen van het
Citaverde College voor hun minionderneming ´Mooi Biologisch´.
De elfde editie van de Ondernemers
prijs werd bezocht door ruim 650 mensen en was daarmee uitverkocht.

financieringsvorm deze kunnen
worden aangeschaft. Daarbij worden
de diensten van de La Providence
uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan
hulp bij het huishouden, thuiszorg,
logopedie, fysiotherapie en
ergotherapie.

Wij werken voor jóu!

AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als
werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We
proberen je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in
je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de va-

catures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Informatieavond voor
hardloopsters

Teeltchef – Vac.nr. 104672

Vrouwen die graag hardlopen kunnen op woensdag 3 december terecht bij een informatieavond in het
LoopCentrum in Horst. Deze avond wordt georganiseerd door het LoopCentrum in samenwerking met VieCuri Vitaal
en Vividus en begint om 19.30 uur.

Bedrijfsleider/assistent-teeltchef – Vac. nr.104671

Hardlopen wordt steeds
populairder onder vrouwen. Elke loper
dient er rekening mee te houden
dat we met hardlopen krachten
te verwerken krijgen die kunnen
variëren van één tot vijf keer het
lichaamsgewicht bij elke stap. Deze
belasting kan bij lopers tot blessures

leiden. Denk hierbij aan klachten van
bijvoorbeeld de voet, enkel, knie,
achillespees, kuit en hamstring.
Vrouwen blijken over het algemeen
eerder geblesseerd te raken dan
mannen. Ook komen ze mogelijk in
aanraking met klachten die te maken
hebben met (bekken)instabiliteit,

blaasproblematiek, de invloed van
hormonen of zwangerschap of een
bevalling.
De sprekers van deze avond zijn
sportarts Drs. Marleen de Koning,
sportchiropractrice Jose Verstraeten en
fysiotherapeute Kim Peters. Aanmelden
via www.hetloopcentrum.nl

Weer voedselbankactie
bij Camps optiek

Je stuurt zelfstandig de tomatenteelt aan en plant oogstwerkzaamheden, gewassenbescherming en biologische bestrijding. Je registreert en analyseert teeltgegevens en onderneemt hierop actie.
Daarnaast stel je het klimaat in en je ontwikkelt de strategie.
Je geeft leiding aan personeel door ze te controleren, corrigeren en
motiveren. Je maakt personeelsplanningen, zorgt voor een efficiënte
uitvoering van werkzaamheden en vervangt de teeltchef bij afwezigheid. Je vindt het dus geen probleem ook zelf de handen uit de
mouwen te steken.

Meewerkend voorman kas – Vac.nr. 104644

Je stuurt medewerkers in de kas aan en controleert en motiveert ze.
Daarnaast werk je zelf ook actief mee. Nieuwe medewerkers werk
je in en je bent actief in verbeteren van processen. Je hebt een afgeronde opleiding niveau 4 richting tuinbouw en leidinggevende
capaciteiten.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Bij Camps optiek in Horst wordt tot en met zaterdag 20 december de Voedselbank gesteund. Verschillende
monturen gaan dan letterlijk voor een appel en een ei over de toonbank. In december worden alle verzamelde
appels en eieren aangeboden aan de Voedselbank.
Edwin Lenssen van Camps optiek
geeft aan waarom de actie wederom
wordt gehouden. “Vorig jaar was deze
actie een groot succes. Mensen kwamen
met complete winkelkarretjes en tassen

spullen brengen om de Voedselbank te
steunen.” Voedselbank Limburg-Noord
deelt in Venray en Horst wekelijks pakketten uit aan gezinnen die moeilijk
rond kunnen komen. Lenssen: “Je staat

er zelden bij stil, maar ook in je eigen
omgeving komt het dus voor. Het geeft
met de dure decembermaand voor de
deur een goed gevoel dat je als ondernemer een kleine bijdrage kunt doen.”

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl
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HORST, Hoofdstraat 25

Kijk snel verder
voor nog meer
aanbiedingen!!

Veel TV’s
nu extra in prijs
verlaagd!!

102 CM FULL HD LED
SMART TV + 100 HZ

SAMSUNG

KORTING TOT 60%

VAN 9.30 - 18.00 UUR

27 28 29
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DONDERDAG
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VERKOOP
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NAVIGATIE
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TOMTOM

DRAADLOZE
ALLES-IN-ÉÉN
PRINTER

EPSON

3D BLURAY HOME
CINEMA SET

LG

Watt

500

375

449

Wasautomaten
Wasdrogers
Tablets
MP3-spelers
Audio-sets
Home cinema systemen

DRAADLOZE
SPEAKER

149
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KOEL/VRIES

A
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Bluetooth
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345

SCHEERAPPARAAT

PHILIPS
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A
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op de motor

GARANTIE

10 JAAR

15.6 INCH NOTEBOOK

ASUS

299

HORST, Hoofdstraat 25

SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN!! DE WINKEL STAAT BOORDEVOL KOOPJES!!

Koel/vries combinaties
Vriezers
Koelkasten
Vaatwassers
Combi-magnetrons
Inbouw vaatwassers

799

548
BESTE
KOOP!

WARMTEPOMPDROGER

WHIRLPOOL

A

VOLAUTOMATISCHE
ESPRESSOMACHINE

SAECO

15
bar

395

SENSEO CREMA

PHILIPS

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT
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A

BESTE KOOP!
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BESTE KOOP!

147

249

GB
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149

NERGENS GOEDKOPER!

1799

1444
122 CM CURVED
3D SMART LED TV

SAMSUNG
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8 INCH TABLET

ACER

GB
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SOUNDBAR SPEAKER-SET

PHILIPS

Bluetooth
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8
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Wij maken plaats voor nieuwe
modellen. Alles met garantie
en vertrouwde service.
OP = OP!
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EXTRA GOEDKOOP!!

82 CM FULL HD
LED TV

SAMSUNG

399

Hz

500

m261114

deskundig

RESTANTENVERKOOP
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en zo 13

27
11

GEPLUKT Hay Arts

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Margriet (59) dan ook tussen de
Hegelsomse jongeren kennen.

Altijd familieman
gebleven
Samen met Margriet heeft hij
twee kinderen gekregen, namelijk
Karin (34) en Petra (32). Inmiddels
zijn zij op zichzelf gaan wonen, maar
een familieman is Hay altijd gebleven.
“Ik heb zelfs al vijf kleinkinderen.
En op iedere verjaardag probeer
ik erbij te zijn”, vertelt hij trots.
Het organisatietalent heeft het eigenlijk
altijd druk, maar, zegt hij: “Als je maar
wilt, is het een kwestie van tijd maken
en dat lukt mij nu als zelfstandig
ondernemer prima. Er is altijd wel
een gaatje vrij in m’n agenda.”

Lintje voor zijn
verdiensten

Het verenigingsleven van Hegelsom loopt als een rode draad door zijn leven. Hij is een actieve en betrokken
dorpeling, die zich graag inzet voor de dorpsraad. Hij loopt meestal voorop en noemt zichzelf een echte kartrekker
in de positieve zin van het woord. Hay Arts (63) wordt deze week geplukt.
Hay werd geboren in Hegelsom.
Zijn vader was ambtenaar en in zijn
vrije tijd onderhield hij een grote
stuk land. Hay was een van de acht
kinderen, die voor en na school op het
land van zijn vader moesten werken.
“Ik heb vroeger al hard leren werken.
Oma woonde bij ons in. M’n vader
wist toen al van aanpakken. Hij had
kijk op de zaken, want hij wist precies
hoe hij de meeste rendement uit

dat stuk land moest halen.” De wil
om overal mee aan te pakken en te
organiseren heeft Hay dus van geen
vreemde. Al op 16-jarige leeftijd
begon hij met vrijwilligerswerk binnen
de gemeenschap van Hegelsom. Dat
leidde er toe dat hij op zijn zeventiende
als voorzitter van Jong Nederland werd
benoemd. Toen hij een bestuursfunctie
had, was zijn vrouw leidster van
de jongeren. Hay leerde zijn vrouw

PUZZEL

Sudoku

Hay wil altijd overal zijn steentje
aan bijdragen en heeft in 2008 nog een
lintje gekregen voor zijn verdiensten
voor de gemeenschap. “Mijn grootste
passie is de betrokkenheid met
Hegelsom. Ik ben bij de dorpsraad,
heb de volleybalvereniging
meehelpen opzetten, ben bij de
carnavalsvereniging actief en heb jaren
bij Jong Nederland gezeten. Nu ben ik
ongeveer twee avonden in de week
bezig met de dorpspolitiek. Het kost

1

9

75%
BIJ

Steenstraat 14, Horst | 077 397 01 31 | www.deschoesterschoenmode.nl
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Van zijn betrokkenheid in het
verenigingsleven heeft hij in zijn
zakelijke bestaan veel voordeel.
“Ik heb bij verschillende verenigingen
functies als voorzitter, secretaris of
penningmeester bekleed, waardoor ik
fouten heb kunnen maken, die ik nu
in de bedrijfswereld niet meer maak,
want fouten in het zakenleven zijn veel
erger. Het managen van verschillende
zaken zit in mijn bloed of wat dan ook,
maar ik regel nu ook het liefst alles
zelf, vooral als dat uiteindelijk tot een
goed resultaat leidt.”
Hay denkt er voorlopig nog niet
over na om te stoppen met al zijn
vrijwillige taken. “Ik doe het nog veel
te graag”, besluit hij.

schoenmode

5
6

Het managen zit in
mijn bloed

KORTINGEN
TOT

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

2

veel tijd, maar ik weet ook altijd wat er
speelt in Hegelsom”, lacht hij.
Hij noemt Hegelsom het mooiste
dorp van Horst aan de Maas. “Het is
nog een echte woongemeenschap.
Hegelsom ligt dichtbij de grote kernen
Horst en Sevenum en je hoeft er
niet doorheen als je er niet hoeft te
zijn. We hebben een eigen station,
we zijn bezig met een project voor
starterswoningen en we slagen er
als dorp in om de jeugd in het dorp
te houden. Dat is ontzettend mooi,
zo’n hechte gemeenschap.”

Oplossing vorige week:
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DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Varkenspoulet v/h scharrelvarken 500 gram € 4,25
Hamworst met truffel
100 gram € 1,65
Satéschnitzel
4 voor € 5,00
Sausijze- en worstebroodjes 4 voor € 5,00
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Station Grubbenvorst is goed idee

‘Meerwaarde lijkt me beperkt’
Provincie Limburg heeft, in samenspraak met gemeente Horst aan de Maas, drie locaties op het oog voor het toekomstige station in
Grubbenvorst. Iets minder dan de helft van het aantal inwoners in Horst aan de Maas, 46 procent, vindt de komst van het station een goede
ontwikkeling. Een kleine groep, 13 procent, vraagt zich echter af of een extra station in de regio wel nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

of Lottum. Anderen denken juist dat
De drie locaties waar mogelijk het
een frequente busverbinding tussen
station komt, zijn nabij het spoor aan
station Blerick en Horst-Sevenum
de Californischeweg, Burgemeester
via Greenport-Venlo meer zin heeft.
van Kempenstraat en de Sint Jansweg.
“Een extra
Volgens
‘Er zijn al genoeg stations’
station
18 procent van
biedt geen
de inwoners
‘Is overbodig’
toegevoegde
komt de
waarde. Ik
Californischeweg
‘Het kan wel handig zijn’
denk dat
daar het beste
tijdens spitsuren een zeer frequente
voor in aanmerking. Het overgrote
busverbinding tussen de stations
deel, 63 procent, heeft echter geen
Horst-Sevenum en Blerick waarbij het
idee waar het station moet komen.
hele gebied Greenport wordt ontsloten
Alternatieve locaties worden er ook
een grotere meerwaarde heeft”, is de
gegeven, zoals in de buurt van Tienray

Oneens
13%

mening van één
van hen. Anderen
denken dat een
extra station
geen zin heeft.
Ze vragen
zich af of er
überhaupt wel
behoefte aan is.
“Ik heb het idee
dat het niet echt
iets toevoegt. Horst
en Blerick zijn dichtbij. De
kosten voor een station zijn hoog”,
vindt iemand. Een ander voegt toe:

Neutraal
44%

“Volgens mij kan
de gemeente
dit geld wel in
belangrijkere
projecten
stoppen.”
Een ruime
meerderheid,
55 procent,
geeft dan ook
aan geen gebruik
te gaan maken van
het toekomstige station
in Grubbenvorst. Het merendeel
zegt dat andere stations, zoals Horst-

Eens
46%

Sevenum, Oostrum en Blerick, makkelijker te bereiken zijn. Iets minder
dan een kwart, 22 procent, denkt in de
toekomst wel via Grubbenvorst te gaan
reizen. “Het kan misschien wel handig
zijn. Ik woon in Melderslo, dus dit is
dan dichterbij dan Venray of Venlo”,
merkt iemand op.
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

Vanaf zaterdag 6 december
zijn wij iedere zaterdag van
9.30 t/m 12.30 uur geopend.

O
GRATIS HOUTW
06-22605746

Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl

●

RMINSPECTIE

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Innovatieve Tekenaar/Constructeur

Sales Engineer Masterbatch Additives

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Tekenaar Inventor
‘Goeie mensen, ze bestaan echt’
Al meer dan 20 jaar is Avance specialist in
werving en selectie naar vaste banen in de
vakgebieden techniek, finance en sales.
Spreekt één van deze functies je aan, of weet jij
iemand? Ben je op zoek naar de volgende stap
in je carrière? Neem dan contact met ons op.

www.avance.jobs
T 077 352 22 22

Leidinggevend Monteur E/Wtb

Techniek Consultants
Lanny Roest - T 06 51 00 04 20
l.roest@avance.jobs
Commercieel Medewerker Binnendienst

Bonny Smedts - T 06 57 99 90 56
b.smedts@avance.jobs

Werkgever?
Bent u werkgever en zoekt u ‘goeie
mensen’? Neem dan gerust contact
met ons op voor een vrijblijvende
kennismaking.
Consultant Techniek

Hoofdconstructeur

Ook zoeken wij:
Software engineer/PLC programmeur
Technical Support Engineer
Project Engineer
Project Leader
International Sales Engineer

27
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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. 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

Reactie op ‘Het dilemma van ’t Gasthoês: kiezen of delen? uit de HALLO van 20-11-2014

Gasthoês niet verbouwen, maar nieuwbouwen
Geachte B&W, raadsleden en fracties van gemeente Horst aan de Maas,
Eerder schreef ik al een stukje over ‘t Gasthoês dat het niet lonend is
om zo’n oud en slecht onderhouden gebouw voor meer dan 8 miljoen euro
te renoveren. Je blijft een oud gebouw houden van meer dan 80 jaar oud
en waar elk jaar met oplopende onderhoudskosten van ruim 350.000 euro
van de gemeenschap bij moet.
Wees wijs en ga eens kijken in
de wijk ‘t Brukske in Venray. Daar
bouwen ze momenteel een nieuw
MFC met alles erop en eraan voor

12 miljoen euro met dien verstanden
dat er een hypermodern gebouw staat
dat zeker weer 80 jaar mee kan. Die 4
miljoen euro extra zullen de inwoners

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

van Horst aan de Maas er liever voor
over hebben dan 8 miljoen euro in
een eeuwige voortdurende bouwput
met kelders en zeven lagen op en af.
Daarin en daarbij is ook alles aanwezig
wat wij in Horst willen. Ook zijn er alle
voorzieningen aanwezig die mooi aansluiten voor Hof te Berkel zodat deze
mensen ook van een nieuwe moderne
accommodatie gebruik kunnen maken.

En dat kan mooi gelijkvloers zonder
drempels, goten, trappen, hellingen,
op- en afstapjes, kelders en zolders.
Neem met B&W en het gemeentebestuur van Horst aan de Maas een
verstandig en wijs besluit voor de toekomst. Zeker voor de jeugd, want die
willen we nu toch al niet opschepen
met een zogenaamd nieuw bouwval.
Johan van Huet, Lottum

HOUTHANDEL

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl
ONDERHOUD AAN CARAVANS EN CAMPERS
SCHADEHERSTEL AAN CARAVANS EN CAMPERS
MONTAGE VAN ALLE DENKBARE ACCESSOIRES

www.tielencampers.nl
Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40

www.haardstede.nl

Bespreking Poll week 46

Verplicht weer maatschappelijke stages op scholen
Een overgrote meerderheid, 83 procent, vindt dat maatschappelijke
stages weer verplicht moeten worden op middelbare scholen. De overheid
heeft afgelopen zomer besloten dat maatschappelijke stages voor
middelbare scholieren niet langer verplicht zijn. De jaren daarvoor moesten
de jongeren minimaal dertig uur in een jaar besteden aan vrijwilligerswerk.
Dat is nu niet langer het geval. ‘Maatschappelijke stages zijn juist goed voor
de jeugd, leren ze van alles over onze maatschappij en contact met anderen

is juist goed’, reageert Mariel uit Melderslo op onze website. De overige
17 procent vindt dat je middelbare scholieren niet moet dwingen
vrijwilligerswerk te doen. De jongeren kunnen er zomaar een afkeer aan
vrijwilligerswerk van krijgen. Een bijdrage aan de maatschappij doen, dat
moet in je zitten of komt op latere leeftijd wel. Jongeren van een jaar of
dertien, veertien, hebben daar doorgaans nog geen interesse in. Dus moet
je hen niet dwingen.

Gezamenlijk energie besparen is handiger
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In America kunnen inwoners binnenkort gezamenlijk energie gaan
besparen. De dorpsraad start samen met Buurkracht een project dat mensen
gaat helpen bij besparingsmaatregelen. Wie wil kan zich daar met de buurt bij
aansluiten. Gezamenlijk wordt dan gekeken hoe in de buurt energie bespaard
kan worden. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen of spouwmuren te
isoleren. Ook kan in samenspraak één leverancier in de arm worden genomen.
Handig, zo kun je met elkaar overleggen en samen bekijken wat het meest
energiebesparend is. Dan hoeft niet door iedereen afzonderlijk informatie

opgevraagd te worden. Bovendien, samen sta je sterker als je bijvoorbeeld
korting wilt afdingen.
Aan de andere kant kun je je afvragen of iedereen niet beter voor zichzelf
kan uitzoeken waar en hoe hij energie kan besparen. En loop je zo ook niet het
risico dat mensen zich ‘verplicht’ gaan voelen zich aan te sluiten bij de rest van
de buurt? Als iedereen mee doet, dan kom je er bijna niet onderuit. Misschien
heeft iemand simpelweg het geld niet om zonnepanelen te installeren.
Gezamenlijk energie besparen is handiger. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 47) > Honden mogen overal loslopen > eens 11% oneens 89%

Lieve
Sinterklaas,
Ik zag u afgelopen weekend
toen u met uw vriendjes
aankwam in ons dorp. U zag
mij niet, maar dat kwam omdat
mijn grote buurjongen altijd
net iets voor mij gaat staan
met zijn vieze blauwe jas.
Misschien heeft u nog net het
rode pluimpje van mijn zelf
geknutselde pietenhoed
gezien?
Omdat ik teveel pepernoten
in mijn handen en mond had
om u een handje te komen
geven en met u te praten,
schrijf ik deze brief. Hopelijk
vindt u het niet erg dat ie in
mijn een beetje versleten
schoentje zit. U ziet vast wel
ergere dingen, toch?
Ik wilde dit jaar op mijn
verlanglijstje graag iets extra’s
zetten voor mijn zusje. Mijn
zusje was pas jarig, maar ze
kreeg niet eens een grote taart.
Wel cupcakes, die waren ook
lekker, maar lijken niet echt op
die taarten die je op televisie
ziet. Ik hoop dat u haar daarom
wat extra’s kunt geven, maar
mamma zei dat ze niet zeker
wist of u ons huis wel kon
vinden dit jaar. Daarom stuur ik
u voor de zekerheid nog maar
een keer ons adres.
Groetjes van mij
Dag Sinterklaas,
Ik weet dat u al naar Spanje
terug bent, maar ik hoop dat u
deze brief toch nog krijgt. Ik
wilde u bedanken voor de
cadeautjes! Wat fijn dat u toch
nog weet waar wij wonen!
Gisteravond werd er zomaar op
de deur geklopt en stond er
een zak met cadeautjes.
Mamma was ook heel
verbaasd, maar de mevrouw
die naast de zak stond, zei dat
Zwarte Piet net was
weggerend. Wat leuk, nu heeft
mijn zusje tóch nog een extra
cadeautje, ze kreeg een pop én
een fluit. En nu heb ik net zo’n
toffe trein als mijn
klasgenootje, met precies
hetzelfde deukje.
Liefs, mij
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
27 november 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentebestuurders uit Noord- en Midden-Limburg hebben op donderdag 20 november in Toverland
de samenwerking met partners in de jeugdhulp bekrachtigd. Met deze ondertekening geven de
samenwerkende gemeenten een belangrijk signaal af richting de zorg voor kinderen en jeugd in
Noord- en Midden-Limburg.

Kalendergids 2015 in
een nieuw jasje
Begin december valt bij alle inwoners van
Horst aan de Maas de kalendergids voor
2015 in de bus. Daarin staat de gebruikelijke
informatie over verenigingen en bedrijven in
Horst aan de Maas. En net als voorgaande
jaren is een deel van de gids gereserveerd
voor een fraaie kalender. Die ziet er dit keer
wat anders uit dan in voorgaande jaren.

Verspreiding verlaat
Ondanks eerdere berichten kunnen we, door
technische problemen, pas 1 december beginnen met de verspreiding. De gemeentegids
2015 met kalender wordt in week 49, 50 en
51 (1 t/m 20 december) gratis huis-aan-huis
verspreid in Horst aan de Maas. Wij wensen u
er veel plezier mee!

Werk in uitvoering

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Griendtsveenseweg in America
• Ysselsteynseweg in Griendtsveen
• Oude Peeldijk / Americaanseweg in America
• Molengatweg / Molenveldweg in Horst

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking
op het volgende.
America
Midden-Peelweg 6-8
Putweg 26
Broekhuizen
Genenberg 21 a
Grubbenvorst
Lottumseweg 3
Californischeweg 2
Horst
Gebr. van Doornelaan
30 t/m 52
Westerholtstraat
ongenummerd
Haagweg 2
Lindweg 2d

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Bezoldigingsregeling
gemeente Horst aan de Maas
Werktijdenregeling
gemeente Horst aan de Maas
Wijziging Verordening
behandeling bezwaarschriften
en klachten
Kronenberg
Heuvelsestraat 14
De Wilg 7
Meerlo
Tienrayseweg 22
Tienrayseweg 35

Hoofdstraat 13 a
Meterik
Americaanseweg 107
Crommentuijnstraat 32
St. Jansstraat 37
Bosstraat ongenummerd/
Hazenkampweg 19
Sevenum
Klassenweg ongenummerd
Berghemweg 2
Hoogbroek 26
Beatrixstraat kavel 3
Tienray
Swolgenseweg 36

Ondersteuning en zorg in 2015
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners
van Horst aan de Maas die: een beperking hebben; een beroep doen op jeugdzorg; ondersteuning bij werk & inkomen nodig hebben. Vanuit de gemeente houden wij u op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen en wat die voor u betekenen. Op deze plek lichten we elke
week kort een onderwerp toe. Deze week: het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De nieuwe WMO
Het vraagverhelderingsgesprek
Verslag over de bijeenkomsten
van de gebiedsteams
Veranderingen in de Jeugdzorg
Centrum Jeug en Gezin
Participatiewet
Team Werk & inkomen
Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Sociale werkvoorzieningen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin nu
Horst aan de Maas heeft op dit moment, samen met de gemeente Venray, een Centrum
Jeugd en Gezin (CJG). Dit is een netwerk
van verschillende professionele organisaties
met expertise op het gebied van opvoeden en
opgroeien. In het CJG werken deze consulenten samen vanuit MEE, Synthese en de GGD
(consultatiebureau / jeugdgezondheidszorg).
Jongeren, ouders en professionals kunnen
bij het CJG terecht voor informatie en advies,
themabijeenkomsten en ondersteuning bij
opvoeden en opgroeien.
Hoe gaat het vanaf 2015?
U kunt dan met alle vragen over uw gezin
terecht bij de gebiedsteams van de gemeente.
Het gebiedsteam bestaat uit professionele
zorgverleners met diverse expertises. Eén
professional uit het gebiedsteam treedt op als
gezinscoach. De gezinscoach is het aanspreekpunt voor het gezin en regisseert alle

vragen, hulp en ondersteuning rondom het
gezin. Ook schakelt de coach andere deskundigen in als dat nodig is. Vanwege de komst
van de gebiedsteams hebben we besloten het
Centrum voor Jeugd en Gezin niet in stand
te houden. Het is voor inwoners niet helder
als er naast het gebiedsteam nog een ander
gemeentelijk loket (zoals het CJG) zou blijven
bestaan. Daarom voegen we de functies van
het CJG onder de nieuwe manier van werken
met gebiedsteams. Het CJG hoeft daarmee
niet meer in stand gehouden te worden.
Ouders hebben contact met de jeugdgezondheidszorg zoals het consultatiebureau en de
schoolarts / GGD en kunnen bij vragen over
opvoeden en opgroeien hierover met hen
contact opnemen. De gebiedsteams nemen
de taak van de jeugdgezondheidszorg dus
niet over. Wel zullen jeugdgezondheidszorg
en gebiedsteam met elkaar afstemmen als dat
nodig is.
Wilt u meer informatie?
U kunt daarvoor terecht op onze website:
www.horstaandemaas.nl. Daar treft u een lijst
aan met veel gestelde vragen en antwoorden.
Mocht u daar niet de informatie aantreffen die
u zoekt, dan kunt u contact opnemen met de
gemeente via 077 - 477 97 77, maandag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Volgende week vertellen we u meer over de
Participatiewet.

Collectieve zorgverzekering
voor chronisch zieken en
mensen met een beperking
De gemeente Horst aan de Maas biedt in 2015
samen met zorgverzekeraar VGZ een nieuwe
collectieve zorgverzekering aan. Deze is
speciaal bedoeld voor mensen met een laag
inkomen die vanwege een chronische ziekte,
handicap of beperking veel extra zorgkosten
hebben.
Deze nieuwe verzekering komt in de plaats van
een twee landelijke regelingen: de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

(Wtcg) en de compensatie voor het eigen risico
van de zorgverzekering (CER). Deze regelingen
zijn in 2014 komen te vervallen.
De gemeente Horst aan de Maas biedt als
compensatie daarvoor een collectieve zorgverzekering. Zo zorgen we ervoor dat iedereen kan
blijven meedoen in Horst aan de Maas.
Meer informatie vindt u op de website van de
gemeente www.horstaandemaas.nl

Commissie
Samenleving

Commissie
Ruimte

Openbare bijeenkomst op dinsdag
2 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.

Openbare bijeenkomst op woensdag 3 december
2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas. De vergadering wordt live in audio uitgezonden via
de website. Gezien de omvang van de agenda
is er een mogelijke uitloop naar 4 december.

Het onderwerp is “Veiligheidsregio Limburg
Noord”. Verder worden de voorstellen van de
raadsvergadering van 16 december besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in
aanmerking:
• Voorstel tot het vaststellen van de
Verordeningen Participatiewet.
• Voorstel tot het vaststellen van het Actieplan
Duurzaamheid 2014-2018 (dit plan wordt ook
in de commissie Ruimte aan de orde gesteld).
• Voorstel tot het instemmen met aanpassingen
Sportaccommodatie De Kruisweide te
Sevenum.
• Voorstel tot het instemmen met de meerkosten
voor renovatie Sportaccommodatie
De Kruisweide in Sevenum.
• Voorstel tot het vaststellen van de
geactualiseerde Archiefverordening
Horst aan de Maas 2014.

• Voorstel tot het vaststellen van de
beheersverordening algemene begraafplaats
Grubbenvorst 2015.
• Voorstel tot het vaststellen van diverse
belastingen-legesverordeningen 2015.
• Voorstel tot het vaststellen van de
verordeningen reinigingsheffingen en OZB
2015.
• Voorstel tot het vaststellen van de verordening
kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2015.
Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !

Onderwerpen zijn ”Evaluatie structuurvisie” en
“Bestemmingsplan Klaver 11”. Voorts worden
de voorstellen van de raadsvergadering van
16 december 2014 besproken. Voor deze
commissie komen daarvoor in aanmerking:
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Heijnestraat ongenummerd
Hegelsom.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Hombergerweg
ongenummerd Lottum.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Plattelandswoning Tienray.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Klaver 11.
• Voorstel tot het vaststellen van de
Correctieve herziening van het
Paraplubestemmingsplan Arbeidsmigranten.

MONTUREN*
VOOR EEN
APPEL EN
EEN EI!

• Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie
Kaderstelling Raad inzake het bestemmingsplan Buitengebied (opstart en krediet).
• Voorstel tot het instemmen met de Bestuursopdracht Evaluatie Stimuleringsmiddelen
Woningbouw.
• Voorstel tot het vaststellen van het Actieplan
Duurzaamheid (dit plan wordt ook in de
commissie Samenleving aan de orde gesteld).
Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl. Wilt u weten
hoe raadsleden zich een mening vormen en
wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

U BETAALT
ALLEEN VOOR
DE GLAZEN
DUS
GRATIS

OP EEN SPECIAAL GESELECTEERDE COLLECTIE! MET UITZONDERING VAN DE NIEUWE COLLECTIE EN NIET I.C.M. ANDERE ACTIES.
ACTIE GELDIG TOT EN MET 20 DECEMBER 2014. ALLE APPELS EN EIEREN DONEREN WIJ AAN DE VOEDSELBANK!

*

Vestiging Venray
Grotestraat 48
tel. (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2 // tel. (077) 820 02 62
Kijk ook eens op www.campsoptiek.nl

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
tel. (0485) 57 18 12
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RAADSFEITEN
EDITIE 27 NOVEMBER 2014

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Themabijeenkomst 't Gasthoês
Een goedgevulde raadszaal met een sterk gemotiveerd publiek en raadsleden, en een interessant onderwerp, dat waren de ingrediënten van een geslaagde themabijeenkomst over de
toekomst van 't Gasthoês in Horst op 11 november jongstleden.
Vertegenwoordigers van ondermeer het Horster
mannenkoor, de bibliotheek maar ook inwoners van Horst aan de Maas gaven hun visie
op de toekomst van 't Gasthoês. Aan de hand
van stellingen bracht voorzitter Kees van Rooij
de discussie op gang, waarbij de raadsleden
konden reageren op de -vaak verrassendeargumenten, die de deelnemers naar voren
brachten.
Uitgangspunten van de avond waren onder meer
om vast te stellen of 't Gasthoês de aangewezen
plek is om er een multifunctioneel centrum te
realiseren, welke groepen mensen er gebruik
van zouden kunnen maken, welke aanpassingen
daardoor nodig zijn en of er wellicht een eigen
concept aan gekoppeld kan worden. De verschillende vertegenwoordigers, zoals verenigingen
die reeds gebruik maken van de faciliteiten van
het huidige Gasthoês, potentiële huurders, maar
ook concurrenten konden hun zegje doen.
Opvallend was de mededeling dat het aantal
mensen, dat nu reeds gebruik blijkt te maken
van het gebouw bij gelegenheid de honderden
ook kan lopen; veel meer dan enkele raadsleden konden bevroeden. Verder meldden onder
anderen vrijwilligster mevrouw Ten Brink, vertegenwoordigers van verenigingen voor ouderen

en medewerkers van het naburige Hof te Berkel
dat er vanuit de ouderen veel behoefte is aan een
ontmoetings- en activiteitencentrum en eetgelegenheid op loopafstand. Binnen het nieuwe
concept zou hiervoor volgens hen ruimte gemaakt
kunnen worden.
Namens de horecagelegenheden rond het
Wilhelminaplein uitte Erik Janssen van cafe de
Lange zijn zorgen over mogelijke concurrentie,
vooral wanneer grotere evenementen in het
nieuwe Gasthoês plaats gaan vinden. Hij pleitte
ervoor dat de exploitanten in het Gasthoês dan
niet alleen de lusten, maar ook de lasten moeten
dragen.
Waar nog een ﬂink discussiepunt blijkt te liggen
is het al of niet verplaatsen van de bibliotheek
van de huidige locatie naar een ruimte binnen het
nieuwe concept. Mevrouw Van Leth zei daar geen
brood in te zien en kreeg daarbij de steun van
raadslid Gubbels. Vanuit het publiek klonk echter
duidelijk de behoefte voor een dergelijke voorziening in het Gasthoês.
Ook vanuit de muziekwereld kwamen suggesties. Bram Jacobs van Muzikantine hoopt dat zijn
club een plek krijgt binnen het nieuwe concept,
waardoor bijvoorbeeld kruisbestuiving met andere
muziekgroepen als de harmonie of het Horster

Bij de bijeenkomst over ’t Gasthoês op 11 november waren alle plaatsen in de raadzaal bezet.

Mannenkoor plaats zou kunnen vinden. Op de
vraag of er voor het nieuwe Gasthoês een eigen
concept moest worden ontwikkeld a la Herberg
de Troost klonken uiteenlopende antwoorden.
Sommigen waren bang dat andere functies
binnen het multifunctionele centrum ondergesneeuwd zouden raken.
Een deel van het publiek en een aantal raadsleden gaf aan geen heil te zien in een regionaal
cultureel centrum, dat de concurrentie moet
aangaan met vergelijkbare instanties in Noord
Limburg. Regelmatig viel de term ‚ Horster
Maat’, waarmee werd aangegeven, dat de
activiteiten binnen het centrum vooral gericht

moeten zijn op inwoners van Horst aan de
Maas. Raadslid Van der Weegen gaf aan dat die
activiteiten niet ten koste van verenigingen in de
kernen mogen gaan.
De raadsinformatie-avond leverde vooralsnog
veel interessante invalshoeken en zienswijzen
op, waarmee het College terdege rekening gaat
houden bij het opstellen van de nota over de
ontwikkeling van een multifunctioneel centrum in
Horst. Het Gasthoês lijkt daarbij vooralsnog de
meest geschikte lokatie. Dat niet iedereen een
verbouwing afdoende vond, bleek uit de opmerking vanuit het publiek om het hele gebouw maar
af te breken.

Raadsvergadering 18 november 2014

Een korte vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 18 november, met slechts 11 agendapunten. Toch is er voldoende aanleiding voor pittige discussies, waarbij voorzitter Kees van Rooij
regelmatig moet ingrijpen.
Agendapunt 5 behelst het vaststellen van het
voorstel tot het verlenen van de Budgetsubsidies
2015. De heer Coppus is als eerste aan het
woord en dient namens SP een amendement in. Zijn partij vindt dat de vermindering
van subsidie voor Het Nest en Stichting BCO
(Begeleidingscentrum Onderwijsadvies) niet
verantwoord zijn. Het zou ertoe kunnen leiden
dat een peuterspeelzaal in Griendtsveen moet
verdwijnen, waardoor volgens hem de leefbaarheid in deze kern erop achteruit gaat. Wat betreft
de vermindering van subsidie voor Stichting BCO
geeft hij aan dat Jeugdzorg in 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt en op deze
manier geen maatwerk meer kan worden geleverd. Hij stelt voor binnen de begroting te blijven
door gelden uit andere budgetten te halen. Indien
het amendement wordt aangenomen stelt hij dat
SP instemt met het voorstel.
Mevrouw Wijnhoven (CDA) benadrukt dat reeds
is ingestemd met de budgetbedragen, Zij vraagt
zich af of de budgetsubsidies ook worden meegenomen bij de herijking van andere subsidies.
Met betrekking tot de subsidie voor BiblioNu
vraagt zij het College eens goed te kijken naar
de huisvestingskosten. De heer Coppus haakt
hierop in met de vraag of zij daarmee een verhuizing van de bibliotheek impliceert. Met betrekking
tot Het Nest geeft zij aan dat deze de mogelijkheden naar samenwerking met het basisonderwijs
moet zoeken. Als mocht blijken dat er inderdaad
peuterspeelzalen moeten sluiten, kan Het Nest
zich volgens haar alsnog tot de raad wenden.
De heer Kerstjens (Essentie) vraagt de wethouder of de subsidie aan De Kantfabriek enerzijds
is gebaseerd op het instandhouden van het pand
als Rijksmonument en anderzijds als startondersteuning. Volgens hoort de subsidie voor
een Rijksmonument niet bij de gemeente thuis.

Bovendien zou De Kantfabriek bij een bezoekersaantal van de inmiddels behaalde 10.000 of
meer geen subsidie meer krijgen.
De heer Van der Weegen (PvdA) noemt ook
het belang van leefbaarheid in de dorpen bij
toekenning van subsidies. Hij is echter tegen het
amendement, omdat de subsidiebedragen al
eerder zijn vastgesteld. De heer Coppus reageert
met de vraag, waarover nu dan een besluit wordt
genomen en stelt voor dan maar verder te gaan
met het volgende agendapunt. De heer Van
der Weegen zegt geen deuk in de begroting te
willen schieten en ook niet te willen verschuilen
achter de bedragen. Hij vindt dat er door subsidie
ontvangers meer out-of-the-box moet worden
gedacht , bijvoorbeeld door betere onderlinge
samenwerking of meer gebruik te maken van
multifunctionele accomodaties.
De heer Gubbels (D66) zegt dat vandaag alleen
wordt bekrachtigd, wat reeds eerder is bepaald
en het lastig is om nu nog wijzigingen aan te
brengen. Toch heeft ook hij moeite met de verlaging van subsidie op het peuterspeelzaalwerk.
Ook is hij niet blij dat Stichting BCO minder geld
krijgt waardoor het aantal contacten per school
in onze gemeente teruggaat van ooit veertig
stuks, naar nu drie personen. Een goede basis
kan volgens hem een vangnet voor toekomstige
problemen zijn, zeker nu Jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt. D66
steunt het amendement van de SP.
Wethouder van Rensch zegt in zijn reactie het
belang van peuterspeelzalen als onderdeel van
de leefbaarheid in de kernen te onderschrijven.
Hij vraagt de partijen niet in te stemmen met het
amendement. Volgens hem zijn er duidelijke
afspraken over de budgetten gemaakt en zijn
de betrokken organisaties op de hoogte. Wat
betreft stichting BCO zegt hij dat het budget nu

dekkend is en ziet hij geen reden tot verhogen,
vooral nu bij omliggende gemeenten de subsidie
is gehalveerd of zelfs helemaal geschrapt.
Met betrekking tot De Kantfabriek, in antwoord
op de vraag van de heer Kerstjens antwoordt
wethouder Van Rensch dat de Stichting
Oudheidskamer subsidie ontving en door de
Kantfabriek is overgenomen. Hij benadrukt het
streven van de Kantfabriek om op termijn zelfvoorzienend te zijn.
In de tweede ronde merkt de heer Coppus op
dat het budget voor Het Nest nu echt nodig is
en de raad het niet erop aan moet laten komen.
De bezuiniging wel doorvoeren is volgens hem
problematisch met name voor Griendtsveen. De
heer Van der Weegen noemt de bezuiniging een
prikkel voort Het Nest om zelf naar oplossingen
te zoeken. De heer Coppus reageert fel op deze

opmerking door te vragen of de raad het College
ook minder budget wil geven om te prikkelen?
Met betrekking tot het amendement meldt de
heer Kerstjens dat de SP nu meer subsidie
wenst dan vorig jaar is toegekend. De heer
Coppus meldt dat Het Nest zegt daar ook niet
mee rond te kunnen komen. Volgens de heer
Kerstjens klopt het niet wat de heer Coppus
zegt. Mevrouw Hermans vult aan dat de problemen rond Het Nest in Griendtsveen betrekking
heeft op het aantal kinderen. Zij meldt dat er
een lokale actie is geweest om meer kinderen
in Het Nest onder te brengen en dat deze actie
geslaagd was.
Het amendement van de SP wordt verworpen.
Daarom stemt de SP niet in met het voorstel.
D66 stemt alsnog in, waarna de voorzitter vast
stelt dat het voorstel is aangenomen.

Op 21 november had de raad zijn jaarlijkse themadag. Dit keer was Zorg het onderwerp. De raad was ondermeer op bezoek bij Hof te Berkel en is hier in gesprek met dhr. Aveskamp, regiodirecteur van de Zorggroep.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Top van de wereld
Momenteel wordt onze pluimveesector flink geraakt door de vogelgriep. Iets wat velen bezig houdt. Ook mij houd het bezig, daarom ben ik
ook blij om nu de ruimte te krijgen om hier iets over te zeggen. Er zijn veel
zorgen over de vraag hoe en waarom dit kan gebeuren.
In onze gemeente liggen ruim
dertig pluimveebedrijven, waar
ondernemers dagelijks zorgen hebben
over het zwaard van Damocles dat
boven hun hoofd hangt. Ik weet, uit
eigen ervaring, dat er met man en
macht gewerkt wordt door diverse
belangenbehartigers en het ministe-

rie om dit drama tot een minimum te
beperken. Achter dit drama schuilen
vele hardwerkende gezinnen en vele
toeleveranciers die machteloos staan.
De maatregelen gaan momenteel erg
ver. Men wil in Nederland de pluimveepopulatie verdunnen door geen nieuwe
kuikens meer geboren te laten worden.

In feite wordt de sector letterlijk stilgezet. Begrijpelijke maatregelen maar
wel keihard.
De onzekerheid voor de bedrijven
groeit en de continuïteit komt in het
geding. Toch blijven velen positief,
omdat ze de overtuiging hebben dat ze
het goed doen en naar eer en geweten
gezond vlees en eieren produceren.
Nederland draait mee in de top van de
wereld als het gaat over voedselveiligheid, dierwelzijn en milieu.
Ondanks deze kostprijsverhogende

feiten, is de Nederlandse agrarische sector keer op keer in staat om
tegenslagen te overwinnen. Dat vraagt
ondernemerschap, daadkracht en lef.
Wij als CDA blijven ons inzetten voor
de agrarische sector. Een sector die een
eerlijke boterham verdient. Jaco Geurts,
landbouwwoordvoerder voor het CDA
in de Tweede Kamer, heeft hierover
een initiatiefnota ingediend. Met hem
onderhouden wij nauw contact.
De Nederlandse agrarische bedrijven draaien, vanuit vele oogpunten

gezien, mee in de top van de wereld.
Het is daarom niet te snappen dat er
vandaag de dag partijen zijn die de
ruimte krijgen om te pesten. Dat pesten gaat niets opleveren, want elke
dier in Nederland minder, worden
elders twee of drie dieren meer.
Het CDA zal daarom alle agrarische
ondernemers bijstaan en in het
bijzonder momenteel alle pluimveebedrijven.
Alex Janssen,
CDA Horst aan de Maas

Hou peuterspeelzalen in de hele gemeente open
Tijdens de raadsvergadering, vorige week, werd gesproken over de
subsidie voor de peuterspeelzalen en de begeleiding van kinderen met
leer- en gedragsproblemen op de basisscholen.
Het voorstel van het college was
om te bezuinigen op de onderwijs
begeleiding en geen gehoor te geven
aan de oproep van de peuterspeel

zalen om de subsidie te verhogen om
alle peuterspeelzalen open te houden.
Tegen de zin van de SP.
Als er geen extra geld voor de

peuterspeelzalen komt, dan dreigt de
peuterspeelzaal in Griendtsveen te
verdwijnen. Ook andere peuterspeel
zalen komen hierdoor in gevaar.
Ook het bezuinigen op de onderwijsbegeleiding is een slecht idee.
De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en het is juist

belangrijk om kinderen met leer- of
gedragsmoeilijkheden op school te
begeleiden. De begeleiding grotendeels
wegbezuinigen en het risico lopen dat
deze kinderen later in de problemen
komen is oliedom.
Tijdens de raadsvergadering presenteerde de SP een voorstel om de

bezuinigingen ongedaan te maken
en in plaats daarvan te bezuinigen op
de communicatie van de gemeente
en de inhuur van externe deskundigen. Helaas steunde alleen D66 dit
voorstel.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

inzet deze vrijwilligers zich inzetten,
noodzakelijk bovendien.
Vervolgens brachten wij een bezoek
aan Omroep Reindonk. Ook hier weer
enthousiasme van een organisatie waar
ruim honderd vrijwilligers hun hobby
bedrijven. Bovendien koppelen ze dat
aan service voor ons als inwoner, door
het lokale en regionale nieuws te brengen. Met beperkte middelen en veel
creativiteit maar zeker ook professionalisme staat er een organisatie waar we
best trots op mogen zijn.

Tenslotte bezochten we de
Mutsaersstichting. Hier kunnen kinderen, jongeren en gezinnen uit onze
gemeente terecht voor professionele
hulp. Vanaf 1 januari is de gemeente
verantwoordelijk voor de jeugdzorg,
dus dit werkbezoek sloot daar uitstekend op aan. Met al deze indrukken
kan ik mijn werk als raadslid weer
beter oppakken. Dat is een forse
opgave, maar ook een mooie opgave.
Bram Hendrix,
fractievoorzitter Essentie

Voorrecht van een raadslid
Als gemeenteraadslid kom je geregeld op plekken waar je normaal
gesproken niet zo snel naar toe zou gaan. Vrijdag was ik met de hele
gemeenteraad op werkbezoek. We bezochten locaties waar de gemeente
een grote relatie mee heeft, maar ook waar je persoonlijk mee te maken
kunt krijgen.
Allereerst werd een bezoek
gebracht aan Hof te Berkel. Als je
hier voorbij komt, zie je dat er hard
wordt gewerkt. Nadat Elzenhorst en
de Hoge Horst zijn gesloopt, staan er
inmiddels nieuwe gebouwen. Maar
dat is ‘de buitenkant’, belangrijker is

wat er zich binnen de muren afspeelt.
Ik mocht in de ochtend aanschuiven bij
een woongroep waar dementerende
ouderen wonen. Dementie wordt een
steeds groter probleem, simpelweg
omdat we steeds ouder worden. Boven
de 80 jaar krijgt zo’n 25 procent van de

mensen te maken met dementie. Dat
zijn enorme aantallen. Daarom is het
ontzettend belangrijk dat de zorg goed
is geregeld in Nederland en Horst aan
de Maas. Maar ook dat er mensen zijn
die in hun vrije tijd deze mensen willen
helpen. Zoals een mevrouw die in de
woongroep waar ik was, handen en
nagels van de bewoonsters verzorgde.
De mevrouw wiens handen werden
gemasseerd, straalde helemaal. “Die
handen hebben hard gewerkt vroeger”,
zei ze. Prachtig om te zien met hoeveel

Activiteiten
Lekkernij Proeverij
Biermodeshow
Bierbrouwdemo
Masterclassspeciaalbier

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
VOOR IEDERE KAAS KLANT:
MASTBROEK
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE
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DE NIEUWE COLLECTIE

OVERTREKKEN | LAKENS |

HOESLAKE

Ns, HOEslAKENs
Er is wEEr VOlOp FlANEl, lAKE
EN DEKbEDOVErTrEKKEN!

Winkelwaarde € 2,50

GRATIS!
Max. 1 per klant

Toos en Rob
Wagenaar

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

poeliersbedrijf
Ze zijn er weer

✃

Theo van Eeuwijk

De HKC weekkalender

tamme konijnenachterbouten

7 stuks € 10,00 per stuk € 1,50
Tegen inlevering van

j

deze bon 1 gratis erbi

Alleen geldig op dinsdag 2 december 2014
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zondag
30 november

sinterklaas
Koopzondag
12.00 - 17.00 uur

Sinterklaaskoopzondag
Horst-centrum
AGENDA

Horst Centrum

3 december 2014 t/m
zondag 4 januari 2015

IJSBAAN HORST

Sinterklaas is in het land en kwam zaterdag 22 november ook aan in
Horst-centrum. Tijdens de Sinterklaaskoopzondag op 30 november kunnen
ouders van 12.00 tot 17.00 uur de winkels verkennen, terwijl kinderen
spelen met de pieten en zelfs op bezoek mogen bij de Goedheiligman
in het Huis van Sinterklaas.
Sinterklaas en zijn zwarte pieten hebben tijdens
hun aankomst in Horst-centrum knutselplaten
uitgedeeld aan alle kinderen. Hiermee kunnen
ze naar hartenlust kleuren, schilderen, knippen
en plakken. De versierde schoen die de kinderen
met de knutselplaat kunnen maken, mogen ze
op de Sinterklaaskoopzondag bij Sinterklaas
zelf afgeven.

Met Sinterklaas op de foto

21 december

kerststal
koopzondag

levende kerststal, Kerstman,
kerstmuziek en glühwein

Sint Nicolaas is speciaal voor de koopzondag naar
het centrum van Horst gekomen om de kinderen
een voor een op bezoek te krijgen. Hij hee in
Horst een eigen kantoor, het Huis van Sinterklaas,
in het voormalige pand van Bonikki aan het Sint
Lambertusplein. Hier ontvangt de Sint de kinderen
die hun schoen komen afgeven. Zij kunnen even
met hem praten en mogen zelfs met hem op de
foto. Die foto krijgen ze meteen mee naar huis.

Ook krijgen de kinderen een lekkere traktatie van
de goedheiligman en zijn vriendjes.

Een centrum vol zwarte pieten
Niet alleen in het Huis van Sinterklaas, maar in het
hele centrum is het feest. Door de winkelstraten
lopen pieten hun kunsten te vertonen. Zo loopt het
Pietenorkest door de winkelstraat. Zij spelen de voor
iedereen herkenbare Sinterklaasliedjes om de sfeer
te verhogen. Ook de pieten op stelten trekken heel
wat bekijks. Daarnaast zijn goochel-pieten op hun
eenwielers meegekomen en laat een aantal pieten
zien hoe goed zij zijn met jongleren en ballonnen
vouwen. Natuurlijk vergeten ze hun belangrijkste
werkje niet: lekkers uitdelen aan de kinderen!
Op dinsdag 2 december, net voor pakjesavond,
bezoekt Sinterklaas ook de weekmarkt van Horst.
Op dinsdag 23 december komt de Kerstman het
centrum met een bezoekje verblijden.
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Acties en aanbiedingen van deelnemers:
Zondag 30 november

VOOR EEN GOED SCHOENEN VOETADVIES!

gratis glas prosecco bij
elk wild-hoofdgerecht
Hoofdstraat 14

Sint en Piet, vergeet
Slijterij Weijs niet

50% korting op entree
BeErpreuvenement
Bij inlevering van deze advertentie

www.slijterijweijs.nl

Herstraat 58

Profiteer van onze
speciale kortingen
tot wel 50%

Start SALE
Steenstraat 2

voor € 89.-

Kerkstraat 7c

luxe lingerie, nachtkleding,
dusters, geschenkbonnen

Kerkstraat 20a

20% korting

Aanstaande zondag
30 november geopend
van 12.00 -17.00 uur

USB-BATTERIJ PACK
PHILIPS

€ 19.00

ijstaarten voor kerst

Wilhelminaplein 5b

uit voorraad
Geldig t/m 24 december 2014

Sint Lambertusplein 11

Tot en met 6 december ontvangt u een

Camps-optiek goodie-bag
bij elke aankoop!

bij besteding vanaf € 50,Alleen op zondag 30 november a.s.

Kerkstraat 30

15% korting op cadeau
artikelen in de winkel

op zoek naar een origineel cadeau?
alles mooi voor u ingepakt, voor dames en heren

tot 35% korting!

Chocolade
en ijs voor sint

extra breed, roestvrij staal

van € 126.Alleen op zondag 30 november. Op is op.

Wilhelminaplein 13

De Sint is ook gul bij Dwarz kidzmode

Strijktafel Brabantia

VAN € 34.95 NU

Wilhelminaplein 10

Herstraat 1c

Sint Lambertusplein 2

WIJ BEGRIJPEN HAAR en hem

Nu leuke attentie
bij een behandeling
Kerkstraat 17

om het haar weer stofvrij te krijgen

Kerkstraat 2a

Alleen dinsdag 2 december
Coenders Horst
Kerkstraat 11

kilo gehakt half-om-half
halve prijs

Kortingen
tot 75%

Sint Lambertusplein 5

Steenstraat 14

Buitengewoon compleet!
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PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

Sterren
voor onze
winkels...
en dat
viert u
met ons
mee!

Leerlingen maken houtril
Leerlingen van basisschool De Krullevaar in Sevenum gingen dinsdag 25 november samen aan de slag
met leden van de Groengroep Sevenum. De kinderen gingen het Blakterbeekpark houtrillen. In een houtril,
ook wel wal genoemd, wordt snoei- en dunningshout verwerkt. Een houtril kan onder meer worden gebruikt
als afscheiding van bijvoorbeeld een erf. Bovendien zijn het geliefde plekjes voor vogels en andere dieren
als egels.

Americanen gaan samen
energie besparen
De dorpsraad America start met een project om bewoners in het dorp te stimuleren samen energie te
besparen. Dit doet zij in samenwerking met Buurkracht, een initiatief van Enexis. Op woensdag 10 december is
een informatiebijeenkomst.
Doel van het project is bewoners
in America helpen bij besparingsmaatregelen. Een buurtteam met initiatiefnemers uit America, bestaande
uit Hay Mulders, Marco Hesp, Frank
ten Doeschate, Piet Swinkels en Ruud
Baltussen, is al van start. Ze vertellen tijdens de bijeenkomst over hun

plannen en wat het dorp van hen kan
verwachten. Buurkracht vertelt over
makkelijker samen energie besparen.
Een onafhankelijke energieadviseur
presenteert de resultaten van zijn
onderzoek in het dorp. De bijeenkomst
vindt op woensdag 10 december
vanaf 19.30 uur plaats in Aan de Brug.

Buurkracht is inmiddels in zo’n veertig
buurten actief. “Wij beslissen zelf
welke maatregelen we aanpakken en
als inwoner bepaal je zelf of en aan
welke maatregel je wilt meedoen.
Je bent nergens toe verplicht”, aldus
Marco Hesp. Kijk voor meer informatie
op www.buurkracht.nl/america

Kerstwandeling met
verkleedwedstrijd in Horst
Deze week
1 abrikozen vlaai en
10 van de lekkerste
zachte puntjes
samen voor € 7,50

Landschap Horst aan de Maas organiseert op zaterdag 27 december voor de elfde keer een kerstwandeling door
Kasteelpark Ter Horst in Horst. De stichting roept alle kinderen uit de regio op mee te doen aan de wandeling.
Dit jaar heeft de kerstwandeling geen thema en mag iedereen
zelf kiezen wat hij of zij aantrekt.
De organisatie: “Iedereen mag zijn
fantasie de vrije loop laten gaan. Denk
aan verkleden, schminken, lampjes

op batterijen, enzovoort. Niets is te
gek.” De kinderen die zich het mooiste,
leukste of origineelst verkleden, winnen
prijzen. De traditionele kerstwandeling
van Landschap Horst aan de Maas loopt
langs een lint van kaarsjes, fakkels, vuur-

korven, glühwein en muziek. Er wordt
een route van ongeveer 3 kilometer
uitgezet in het verder geheel donkere
Kasteelpark Ter Horst. Alle wandelaars
kunnen zich traditiegetrouw laten
fotograferen bij de liefdesboom.

Wereldlichtjesdag Sevenum
In Sevenum wordt op zondag 14 december wereldlichtjesdag gevierd. Op die dag wordt stilgestaan bij alle
kinderen die zijn overleden. De bijeenkomst begint om 18.30 uur bij het Pastoor Vullinghsplein in Sevenum.

www.bakkerijbroekmans.nl

Ieder jaar op de tweede zondag
in december wordt wereldlichtjesdag
georganiseerd om stil te staan bij
overleden kinderen. Al die kinderen
worden geëerd en herinnerd door
een kaarsje te branden en te luisteren
naar muziek, troostende woorden en
gedichten. Ook het speciaal voor deze
dag geschreven lied Precious Child

wordt ten gehore gebracht door Joep
van Wegberg en Marloes Nogarede.
De bijeenkomst voor
wereldlichtjesdag in Sevenum is
bedoeld voor iedereen die zich bij
dit thema betrokken voelt. Op het
Pastoor Vullinghsplein kan bij het
begin van de bijeenkomst de naam
doorgegeven worden van degene die

tijdens de bijeenkomst herdacht gaat
worden, maar dit is niet verplicht.
Om 18.45 uur start een korte tocht
naar de blokhut van de scouting,
waar buiten stilgestaan wordt bij de
gemiste kinderen.
Voor meer informatie,
kijk op www.facebook.com/
WereldlichtjesdagSevenum
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Sporting ST pakt punt
tegen SV Lottum
Door: Bram Willems, Sporting ST
In de klasse 5F kwamen het eerste elftal van Sporting ST uit Swolgen en Tienray en SV Lottum niet verder dan
een gelijkspel. Na een gezapige eerste helft en een tweede met beduidend meer strijd stond er zondag 23 november uiteindelijk een 2-2 op het scorebord.
De eerste 45 minuten hadden net
zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden. Scheidsrechter Engelen
hield het spel kort, wat het voetbal
niet ten goede kwam. Lottum bracht
de grootste dreiging. De lange ballen
van doelman Arjan Cleven bereikten
de voorwaartsen meermaals. Enkele
malen verschenen spitsen voor doelman Bram Willems, maar de Lottumers
grepen de kansen niet. Michel Kleeven
stond een doelpoging van de oranjehemden ook meermaals goed in de
weg. Sporting mocht van geluk spreken
dat het met rust 0-0 was.
In de tweede helft golfde het spel
van de ene naar de andere kant en ook
Sporting kreeg nu enkele kansen. Na

een klein uur spelen zette Pim Smits
door op het middenveld. Hij zette Bas
van Aken aan het werk die een uitstekende steekpass op Sander Thijsen gaf.
Thijsen speelde breed op Thijs Gerrits,
die 1-0 scoorde. Twee minuten later
scoorde Dennis Rutten voor Lottum de
gelijkmaker.

Het spel ging
op en neer
Scheidsrechter Engelen liet enkele
malen zien dat hij ook op het veld stond,
tot ergernis van vele supporters en
spelers. In de 73e minuut kreeg Lottum
op de rand van het strafschopgebied
een vrije trap. Dennis Rutten krulde de

bal prachtig binnen, 1-2. Ook Lottum kon
niet lang genieten van de voorsprong,
De aanval van Sporting leverde snel 2-2
op. Jorn Beurskens kapte en draaide en
scoorde knap in de korte hoek.
Hierna bleef het spel op en neer
gaan en waren er kansen voor beide
ploegen. De laatste kans was voor de
thuisploeg. Een vrije trap werd hoog
ingebracht waarna doelman Cleven
moest lossen. Jorn Beurskens was er
als de kippen bij maar Cleven herstelde
zijn fout razendsnel. Lottum stond toen
al met tien man, omdat een overtreding van hun middenvelder werd
bestraft met rood. Uiteindelijk moesten
beide clubs zich dus tevreden stellen
met ieder een punt.

Horster hockeyers
winnen overtuigend
Door: Hockey Club Horst
Hockey Club Horst speelde zondag 23 november tegen het als achtste
geplaatste Liempde. Voor Horst was deze wedstrijd een mogelijkheid om
punten te pakken, ook vanwege het feit dat Liempde de laatste vijf
wedstrijden niet meer had gewonnen.
De Horster hockeyheren lieten
vanaf de eerste minuut middels
gretig spel zien, dat ze wilden
winnen. Binnen een kwartier stond
dan ook de 1-0 op het scorebord.
Horst bleef goed combineren
waardoor ze zichzelf beloonden
met een 2-0 voorsprong. Na deze
voorsprong zag Liempde toch kans
om een tegendoelpunt uit het niets
te scoren, 2-1. Horst was een beetje
van slag en Liempde zag hierdoor
kans de gelijkmaker te scoren, 2-2.
De verbazing was voelbaar: het zal
toch niet gebeuren om vandaag
te verliezen. Alles kan namelijk bij
deze stand. Met nog drie minuten
op de klok voor rust, forceerde Horst

een strafcorner. Deze werd goed
benut, wat resulteerde in een 3-2
voorsprong net voor rust.
Dat dit een belangrijke treffer
was, bleek bij de start van de
tweede helft. Het publiek kon aan
alles merken dat Horst in de drive
zat om de voorsprong verder uit te
bouwen. Horst bleef drukken en wist
enorm veel kansen af te dwingen.
Drie doelpunten wist Horst te scoren
uit de vele uitgespeelde kansen.
Dit betekent een einduitslag van 5-2,
waarmee ze verdiend wonnen.
Horst heeft de ingeslagen
weg kunnen volhouden en gaat
vol vertrouwen de laatste twee
wedstrijden voor de winterstop in.

GFC’33 blijft onbeslist
Door: Gerard Schatorjé, GFC’33
In een doelpuntrijke wedstrijd tegen RKVV Haelen is het eerste elftal van GFC ’33 in Grubbenvorst op een
gelijkspel blijven steken. Op papier leken de kansen voor GFC groot. Trainer Grad Xhofleer waarschuwde zijn
manschappen, want uit wedstrijdanalyses kwam naar voren dat Haelen een strijdbare ploeg is, compact spelend
met technisch vaardige spelers.
De wedstrijd ontbrandde in 19e
minuut toen scheidsrechter Keijzers de
thuisclub een penalty toekende na een
overtreding van centrumverdediger
Danny Straten. Deze werd onberispelijk
ingeschoten, 1-0. Bijna vanaf de aftrap
maakte Straten zijn fout goed door
met een pass over 30 meter Etienne
Verhofstad te bedienen, die op zijn
beurt de bal breed speelde. Ivo Wijnen
tikte de 1-1 binnen. GFC bleef de aanval
zoeken. In de 30e minuut trok de keeper van Haelen aan de noodrem door
Sebastiaan Theelen in het strafschopgebied naar de grond te werken, maar
tot verbijstering van veel aanwezigen
werd er geen prent getrokken. De

penalty was wel weer goed besteed
aan Wouter van Denzen, 1-2.
In de 41e minuut kwam de 2-2 op
het scorebord nadat GFC de bal niet
rigoureus wegwerkte. Op slag van rust
liet buitenspeler Jop Hermkes de verdiende voorsprong aantekenen.
Waar GFC in de eerste helft
de bovenliggende partij was, was
Haelen in de tweede helft de sterkste.
Het opportunistisch spel van de thuisclub resulteerde in een doelpunt in de
bovenhoek, 3-3. In de 70e minuut liet
John Schatorjé de 3-4 aantekenen maar
de scheidsrechter keurde dit doelpunt
af na een overtreding van een GFCaanvaller. Het laatste kwartier was voor

Haelen, GFC werd verder teruggeduwd.
Een schot van de Haelense aanvoerder
belandde op de paal.
In de 83e minuut liet de thuisclub
de 4-3 aantekenen, maar het
vlagsignaal van de GFC-lijnman Jan
Geurts werd op waarde getaxeerd en
het doelpunt werd afgekeurd. In de
resterende speeltijd kon Haelen het
veldoverwicht niet meer bekronen.
Eindstand 3-3.
“Een terechte uitslag”, aldus trainer
Grad Xhofleer. “Onbegrijpelijk dat dit
Haelen niet hoger staat geklasseerd.
Mijn team wil ik een compliment geven
voor de veerkracht die het in enkele
fases van de wedstrijd heeft getoond.”

Ongeslagen Hovoc-heren
blijven winnen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc heeft al haar tot toe negen gespeelde wedstrijden
gewonnen. Daarmee staan de Horster mannen met vier punten voorsprong op kop in de eerste klasse.
Zaterdag 22 november werd Oikos HS1 met 1-3 verslagen, terwijl de Horster damesformatie het voor thuispubliek
met 1-3 moest afleggen tegen Venray.
In de aanloop naar het volleybalseizoen 2014/2015 troffen Horst
en Venray elkaar al eens, dus Hovoccoach Henk Berkhout wist de sterke
en zwakke punten van ActiveRooy DS1
aan zijn dames mee te geven. Hovoc
DS1 begon met goed en verzorgd spel,
hetgeen tot de eerste twintig punten
een gelijk opgaande wedstrijd opleverde. Toch ging de eerste set (21-25)
naar de Venrayse dames. In set twee
bleef Hovoc als team sterk spelen en
nam het een voorsprong. Toch was het
wederom ActiveRooy dat de set won
(24-26).
Ondanks de 0-2 achterstand in sets
waren de Horster dames erop gebrand

te laten zien wat ze in huis hadden en
werd Venray onder druk gezet, met een
dikke setwinst tot gevolg, 25-12. Alle
inspanningen van Hovoc in de vierde
set ten spijt, werd dat meteen de laatste set. Via 22-25 won ActiveRooy de
set en daarmee met 1-3 de wedstrijd.
Ook de mannen begonnen niet echt
succesvol. “Dramatisch”, vatte coach
Bob Soberjé het verloop in de tweede
set tijdens een time-out ten overstaan
van zijn Hovoc-heren samen. Horst was
de wedstrijd in Roermond ingegaan
met een lichte overwinningsroes van
de afgelopen wedstrijden en dat werd
keihard afgestraft. Met moeite haalde
Hovoc HS1 de eerste set binnen, maar

nog niet overtuigd van het blijven
vechten voor elk punt werd Horst in
de tweede set afgemaakt. Met een
setstand van 25-13 voor Oikos HS1 was
dat een pijnlijke les.
De derde set duizelde het de
Horster heren nog, maar halverwege
vond er een krachtig herstel plaats en
werd na een achterstand de derde set
gewonnen met 21-25. De juiste flow nu
helemaal hervonden, was de laatste
set een kleine revanche van de tweede
set, 13-25 winst voor Hovoc HS1.
De heren hebben vier punten mee
genomen naar Horst en zijn daarmee
één punt verder uitgelopen op de
nummer twee, ADC HS1.

HOF VAN KRONENBERG
LUNCHROOM-PANNENKOEKEN- DAGBESTEDING

INFO@HOFVANKRONENBERG.NL -077-3903826- WWW.HOFVANKRONENBERG.NL
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Wittenhorst laat zich afstraffen
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst heeft zichzelf te grazen
genomen door de aanvangsfase zonder flair en agressie aan te pakken.
De formatie uit het Zuid-Limburgse Meerssen strafte dit genadeloos af.
balbehandeling voor de voeten van
de geheel vrijstaande Richard Hannon.
Hij zag dat doelman John Tissen op het
verkeerde been stond en zo stond het

De supporters stonden nog niet
goed op hun plek of de eerste de
beste aanval werd Wittenhorst fataal.
De bal kwam ineens via een slechte

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

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid tot een
service center voor een wereldwijde klantenkring. Naast
logistieke activiteiten worden er ook diensten geleverd op
het gebied van assemblage en customer service. Het team
van 325 medewerkers reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden continue nieuwe diensten ontwikkeld
waarbij gebruik wordt gemaakt van de moderne technologie.

Aanvoerder Daan Hendriks probeert de voorzet eruit te halen
0-1. Wat een slecht begin. Alle goede
bedoelingen werden aan diggelen
geschoten. Wittenhorst kon maar
niet op stoom komen. Snel hierna
legden de spelers van Meerssen voor
de tweede maal de Wittenhorstachterhoede in de luren. Met niet veel
tegenwind kon de gevaarlijke Danny
Goessens de bal over de doelman
koppen, 0-2. Zo stond Meerssen wel
heel makkelijk op een comfortabele
voorsprong. De hechte defensie van
Wittenhorst kreeg een fikse opdoffer

te verwerken. Wittenhorst probeerde
uit alle macht toch wat terug te doen.
Een vrije trap genomen door Daan
Verlijsdonk leek in de linkerbovenhoek
te verdwijnen, maar keeper Lennart
Quaden kon met een goede redding de
bal uit het doel werken. Deze betere
periode kreeg nog bijna de verdiende
aansluitingstreffer. Bart Spreeuwenberg
kon met een actie voor de doelman
opduiken, maar deze laatste maakte
de bal weer onschadelijk. Weg
mogelijkheid.

Na de pauze kwam een iets feller
Wittenhorst beter in de wedstrijd.
SV Meerssen moest alert blijven voor
de uitbraken van de thuisclub. Het bleef
uiteindelijk toch bij het proberen want
er kon geen vuist gemaakt worden.
Slechts een poging van Marc van Rens
leek doeltreffend, maar ook dit strandde
meer in schoonheid. Toen kwam
SV Meerssen een kwartier voor tijd op
3-0 en was het definitief het einde van
de wedstrijd. De bezoekers konden
gemakkelijk de eindstreep halen.

Voorbereidingen Kasteelloop
De 22e editie van de Kasteelloop in Horst vindt plaats op vrijdag 26 december. De Kasteelloop wordt gehouden
in de Kasteelse Bossen.

Momenteel hebben we

diverse vacatures
Voor het volledige overzicht zie:

www.janssen1877.com

De Kasteelloop-commissie van de
Scheidsrechters vereniging Horst Venray
e.o. is inmiddels volop bezig met de
voorbereiding van deze loopwedstrijd.
De commissiesamenstelling heeft dit

jaar enkele wijzingen ondergaan. Een
nieuw team onder leiding van commissie voorzitter Mart Peeters, een van de
grondleggers van de Kasteelloop, wil
van de komende editie weer een groot

succes maken en het aantal van ruim
zevenhonderd deelnemers van vorig
jaar evenaren of zelfs overtreffen.
Kijk voor meer informatie op
www.kasteelloop.nl

Oxalis wint niet van SVOC
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels

AUTOBEDRIJF

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

Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Het eerste team van korfbalvereniging Oxalis uit Horst aan de Maas ontving SVOC’01 uit Oirlo en Castenray op
zondag 23 november. Het was de eerste keer dat deze ploegen elkaar troffen in de overgangsklasse.
SVOC had haar voorgaande twee
wedstrijden gewonnen. Oxalis daarentegen hoopte de eerste punten te pakken.
Oxalis speelde echter wisselvallig. Een
goede eerste helft werd gevolgd door
een mindere tweede helft. Oxalis startte
in een hoog tempo en creëerde ook
kansen, maar SVOC ging effectiever
met de kansen om. Elise opende met
een afstandsschot de score voor Oxalis.
Daarna liep SVOC uit naar 1-4, maar

Elise wist uit een prima genomen vrije
worp nog een doelpunt te maken. De
ruststand was 2-4 in het voordeel van
SVOC. Na rust kwam Oxalis het beste uit
de startblokken en scoorde Bo meteen
met een fraai afstandsschot 3-4. De
volgende 10 minuten van de tweede
helft ging het gelijk op: SVOC 3-5, Lisette
maakte via een klein kansje 4-5, SVOC
maakte 4-6 en 4-7 en Chantal scoorde
op een fraaie doorloopbal 5-7. Oxalis

was in de laatste fase van de wedstrijd
niet zuiver in de afwerking van de kansen en had het moeilijk in de verdediging: rebound-duels werden verloren
en SVOC wist dat direct af te straffen.
Hierdoor kon het uitlopen naar een 5-11
eindstand. Oxalis hoopt volgende week
tegen ZIGO in Tilburg op een betere
wedstrijd. Beide ploegen hebben nog
geen punten behaald en zullen van de
laatste plaats omhoog willen klimmen.

Overwinning voor Set Up
Door: Stephanie van Dijck, volleybalvereniging Set Up
De D1 van Set Up uit Meerlo speelde zaterdag 22 november tegen Achilles DS3 in Beugen. De week ervoor
behaalde Set Up nog een overwinning op Apollo DS2.

Heerlijk avondje
is gekomen!
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Ook de wedstrijd van zaterdag
werd 4-0 gewonnen. De eerste set
begon goed maar de spelers stonden
versteld van de hoeveelheid ballen die
de tegenstander van de grond raapte.
Daardoor ging het even wat minder
goed, maar daarna werd het weer
opgepakt. De eerste set werd gewonnen met 15-25. Tijdens de tweede set
werd doorgegaan met het goede spel
op het einde van de eerste set. Soms

hadden ze momenten dat het minder
goed ging maar dat werd uiteindelijk
weer goed opgepakt. Deze set werd
gewonnen met 18-25. In de derde
set waren de spelers het goede spel
van de eerste en tweede set kwijt.
Achilles DS2 liep uit met 18-11. Toen
maakte Achilles DS2 een paar fouten
en ging het spel bij Set Up steeds
beter. Er kwam meer rust in de passing,
zo meer worden gevarieerd met de

aanval. Ze waren bijna bij maar toen
kwam er meer onrust en daar maakte
Achilles DS2 gebruik van. Achilles DS2
stond met 23-17 voor en Set Up wilde
de set niet afgeven. Na een goede
servicereeks stond het 23-23 en werd
uiteindelijk gewonnen met 25-27. De
vierde set werd goed gespeeld en hadden de spelers de zwakke punten van
de tegenstander door. Ze wonnen deze
set daarom ook met 12-25.
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Geen hoogstaande wedstrijd

Gemoederen
lopen op bij
Melderslo-Meterik

sport 25

SVEB niet langer puntloos
Door: voetbalvereniging SVEB
Het eerste elftal van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst gaat niet langer puntloos door
het leven. En toch vielen de SVEB-spelers zondagmiddag 23 november na het laatste fluitsignaal in de wedstrijd
tegen Vianen Vooruit verslagen op de grond.

Door: RKSV Melderslo
Het eerste elftal van RKSV Melderslo heeft zondag 23 november in
een niet al te hoogstaande wedstrijd gelukkig gewonnen van RKSV
Meterik. Beide teams waren niet gebaat bij een gelijkspel en de winnaar
zou aansluiting krijgen bij de subtop.
Melderslo kwam beter uit de
startblokken, maar na een minuut of
tien nam Meterik het initiatief over.
Melderslo-keeper Mike Gubbels moest
enkele malen optreden bij doel
pogingen van Meterik. Verder was
het voor rust zeer rommelig met veel
overtredingen, die beide teams een
gele kaart opleverden. Na de thee
probeerde Meterik meer druk te zetten op de achterhoede van Melderslo.
Dit leverde enkel kleine kansen op.
Het grote publiek werd deze middag
niet verwend met hoogstaand voetbal
en ook de scheidsrechter paste zich
moeiteloos aan het niveau van de
spelers aan.
In de 84e minuut werd een
schot van Bart Theeuwen ongelukkig
geblokt en de scheidsrechter bestrafte
dit met een penalty voor Melderslo.

Jeroen Kallen bleef koelbloedig vanaf
de stip en bracht de 1-0 op het score
bord. De gemoederen over de al of
niet terechte strafschop liepen hoog
op, wat trainer Gé Ummenthun van
Meterik op een plaatsverwijdering
kwam te staan.
Met de moed der wanhoop perste
Meterik er nog een slotoffensief
uit. Melderslo wist dit ten koste van
een rode kaart voor Rob Driessen te
voorkomen, tot in blessuretijd, waarin
Meterik alsnog scoorde. Helaas voor
Meterik in buitenspelpositie. Iets wat
na de wedstrijd ook door Meterikse
bronnen werd toegegeven. Na het
laatste fluitsignaal werd er, in de
kantine van Melderslo nog lang gediscussieerd door Melderlo- en Meterikfans of het nu wel of geen terechte
penalty was voor Melderslo.

Open voor alle groepen

Handboogtoernooi
Tienray
In Tienray staat op 12, 13 en 14 december voor de twintigste keer het
handboogdorpstoernooi op het programma. Het toernooi is voor
ongeoefende boogschutters en vindt plaats in de handboog
accommodatie van ’t Trefpunt in Tienray.
Het handboogdorpstoernooi staat
open voor alle groepen die onderling de strijd aan willen gaan met pijl
en boog. Ook van buiten de dorpsgrenzen is iedereen welkom, maar
deelnemers mogen niet lid zijn van
de Nederlandse Handboog Bond.
Er vinden een aantal voorrondes
plaats, waarna de acht beste teams
worden uitgenodigd voor de grote
finale, die plaatsvindt op zondag
14 december om 17.00 uur. De voorrondes gaan ieder over vijf proefpijlen
met aansluitend vijftien wedstrijdpijlen. De finale gaat volgens een knock-

outsysteem, waarbij de kwartfinale,
halve finale en de finale telkens over
vijf wedstrijdpijlen gaan. Net zoals
vorig jaar is er ook weer een open
persoonlijke titel te v erdienen op
zondagmiddag 14 december om
16.00 uur.
Op zondag 30 november en
zondag 7 december kan er van 10.45
tot 12.45 uur geoefend worden door
deelnemers in ’t Trefpunt. Tot en met
7 december kunnen teams van vier
zich inschrijven voor het toernooi.
Kijk voor meer informatie op
www.trefpunttienray.nl

Dean Crompvoets wint dit kopduel (Foto: Thijs Janssen)
Na de 2-3 in de negentigste minuut
was namelijk iedereen overtuigd van
een zege. Vooral in de eerste helft zag
het er niet naar uit dat er uiteindelijk
een 3-3 eindstand op het bord zou
staan. In een van beide kanten matte
eerste helft waren er eigenlijk maar
twee hoogtepuntjes: een doeltreffende kopbal van Roy Daamen in de
26e minuut en de bekeken 1-1 van
Rick Tissen.
SVEB begon sterk in de tweede
helft. Een steekbal van de weer in
de basis startende Dean Crompvoets
zette Joep Beurskens vrij voor het doel.
Die werd vervolgens onreglementair
gevloerd waardoor Joris de Mulder
vanaf elfmeterstip de 1-2 kon binnenschieten.
Ook in het vervolg bleef SVEB

relatief gemakkelijk overeind. Het
zorgde voor frustratie bij de tegenstander. Beste voorbeeld daarvan was de
overtreding van Maarten Broekmans op
de uitstekende invallende Giel Seuren
halverwege de tweede helft. Een
schop enkel en alleen bedoeld om Giel
te raken, Broekmans mocht heel blij
zijn dat hij niet voortijdig moest gaan
douchen.
Balverlies van diezelfde Giel luidde
overigens ook de gelijkmaker in. Voor
Rik Willemsen was het vervolgens een
koud kunstje om de 2-2 in te schieten.
In het vervolg wees alles er op
dat Vianen alsnog met de zege aan
de haal zou gaan. De ploeg startte
een waar offensief. SVEB bleef toch
overeind. Een counter kwam er en
leverde tot woede van de thuisclub

een penalty op. Scheidsrechter Van
Dalen was de gebeten hond en dat
was te begrijpen ook. Want daar waar
SVEB de laatste maanden regelmatig
wat op- en aan te merken had op de
man in het zwart, bleek hij in dit geval
op de hand van SVEB. Een over zijn
eigen benen struikelende Giel Seuren
leverde tot ontsteltenis van Vianen
namelijk een tweede SVEB-penalty
op. Onberispelijk schoot de SVEBaanvoerder de 2-3 binnen en bezorgde
SVEB de drie punten. Althans, dat
dacht iedereen. Een gesmoorde vrije
trap, na een domme overtreding ver in
blessuretijd, werd door de oplettende
Vianen-invaller Joris Coenders snoeihard
binnengeschoten. Het zorgde voor
teleurgestelde gezichten bij SVEB en
woede bij Vianen Vooruit.

Kerstvakantie

Handbaltoernooi
basisschoolleerlingen
Handbalclub Wittenhorst organiseert in samenwerking met Sport aan
de Maas een handbaltoernooi in de kerstvakantie. Het toernooi is
bedoeld voor basisschoolleerlingen uit de hele gemeente en vindt plaats
om 2 januari van 12.00 tot 17.00 uur in sporthal De Berkel in Horst.
Teams die mee willen doen,
moeten bestaan uit tenminste vijf
spelers uit de groepen 5 tot en met 8
van de basisscholen in Horst aan de
Maas. Een team bevat één keeper,
vier veldspelers en eventueel één of
twee wisselspelers en wordt begeleid

door een volwassene. Teams kunnen
meedoen in de categorie groep 5/6
of groep 7/8 en kunnen zich uiterlijk
tot woensdag 17 december aanmelden.
Voor meer informatie, kijk op
www.hcwittenhorst.nl

America bouwt voorsprong uit
Door: AV America
Het eerste elftal van AV America wist na een snelle achterstand vrij vlot orde op zaken te stellen
in de wedstrijd tegen Holthees op zondag 23 november. Toen Holthees met tien man kwam te staan,
was de strijd snel gestreden en maakte America nog voor de rust 4-1. In de tweede helft werd er door
beide partijen nog een keer gescoord waardoor de wedstrijd eindigde in 5-2 voor de thuisploeg.
Doordat de achtervolgers punten lieten liggen, bouwde America haar voorsprong uit aan de kop van
de 6e klasse C. (Foto: Hay Mulders)
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Tieners en gezelligheid in de Horster kerk
Kerken worden steeds minder bezocht, zeker door jongeren. Dat geldt echter niet voor iedere kerk en alle
jongeren. Zo komen in de Sint Lambertuskerk in Horst elke maand tien tot vijftien jongeren bij elkaar voor tienerclub Teens Together van Diaconie Nu. Met speciale activiteiten leren ze bij over het geloof en normen en waarden.

Helemaal boven in de keet van de
kerk zit een groepje jongeren met elkaar
aan tafel. Drie jaar geleden verzonnen
ze samen een naam voor hun tienerclub
en nu is het uitgegroeid tot een hechte
groep. Jongeren, die te oud zijn geworden voor de kinderclub van Diaconie Nu,
kunnen bij tienerclub Teens Together

terecht. Eigenlijk is die bedoeld voor
jongeren van 12 tot 16, maar inmiddels
zitten er al uitschieters naar boven bij.
Nick Verbong (17), Tess van Rens
(13) en René Gubbels (19) uit Horst,
zitten al langer bij de tienerclub en
komen jaarlijks zo’n tien keer bij elkaar.
Aangezien het net Allerheiligen is

geweest, gaan ze vanavond discussiëren over de dood, versieren ze houten
kruisjes, luisteren ze naar de kapelaan
die iets over zijn geboorteland Sri Lanka
vertelt en spreken ze hun intenties uit in
de crypte van de kerk. Dat laatste doen
ze iedere maand opnieuw.
Waar veel van hun leeftijdsgenootjes

Haal het allerbeste
uit jongeren
Kinderen en jongeren worden gelukkiger als ze meer oog krijgen voor wat hun hart sneller doet
kloppen, hun passie, hun talent. Als jongeren zich daarop richten, kunnen ze nog beter worden in waar
ze goed in zijn. Daardoor versterken ze hun gevoel van eigenwaarde en ontwikkelen ze vaardigheden
die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Kinderen en jongeren kunnen dat niet
alleen. Ze hebben steun, sturing en inspiratie nodig van de school, de omgeving en vooral van hun
ouders.
Bij het ontwikkelen van talent
speelt aanleg een belangrijke rol,
maar een stimulerende omgeving
en eigen motivatie zijn minstens
zo belangrijk. Onderzoek heeft
aangetoond dat de hersenen na
de geboorte nog een belangrijke
ontwikkeling doormaken. Als
ouders hun kinderen regelmatig
probleempjes voorleggen (bijvoorbeeld door bij het voorlezen
vragen te stellen), stimuleert
dat de ontwikkeling van zenuwverbindingen die nodig zijn voor
creatief denken en problemen
oplossen.
Zelf nadenken
Belangrijk is dat ouders hun
kinderen uitdagen om zelf na te
denken. Het enthousiasme en de
creativiteit van kinderen kan worden gestimuleerd door ze leuke
ervaringen op te laten doen. Laat
uw kind bijvoorbeeld meehelpen

bij het plakken van een fietsband.
Kinderen ontwikkelen zo ‘natuurkundige inzichten’. Of betrek uw
kind bij het plannen van een uitstapje. Dat prikkelt hun creativiteit
en hun kennis van de wereld.
Eigen motivatie
Kinderen zijn trots op wat ze al
kunnen. En als ouders die prestaties ook nog eens bewonderen,
krijgen kinderen er steeds meer
lol in om het allemaal nóg beter te
doen. Als kinderen graag tekenen,
verhaaltjes verzinnen, voetballen
of raadsels oplossen, zullen ze dat
steeds beter gaan doen. Kinderen
die van hun ouders de kans krijgen
om zich met volle overgave op
hun favoriete bezigheid te storten,
leren zich steeds beter concentreren. En dat is weer noodzakelijk
om doelgericht te kunnen oefenen,
ook een belangrijke succesfactor bij
talentontwikkeling.

Enkele tips op een rijtje:
• Help je kind ontdekken welke
talenten het heeft. Bied daarom
veel verschillende zaken aan.
• Moedig je kind aan en geef
complimentjes. Prijs kinderen
om hun werkinzet, motivatie en
doorzettingsvermogen en nooit
om hoe slim ze zijn.
• Bied sturing en steun. Daarbij
gaat het om onvoorwaardelijke
liefde, maar ook om een geloof
in je kind. Stimuleer en daag uit,
maar let op dat je kind niet op
zijn tenen moet lopen.
• Leer doorzettingsvermogen.
Welke waarden geef je mee?
Mag je kind na drie trainingen
volleybal alweer stoppen of
moet het eerst het hele jaar
afmaken?

Caroline Tebbens,
Coördinator CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

lid zijn van een sportclub of muziekles
volgen, besteden deze jongeren tijd
aan het geloof. En niet zomaar. Zo wil
Nick priester worden. Hij vertelt: “We
leren hier allerlei interessante dingen.
Het heeft niet altijd met het geloof
te maken, maar wel met normen en
waarden en bijvoorbeeld met vriendschap. Iedereen wordt hier geaccepteerd
binnen de groep.” Ook jongeren met
nog niet zoveel ervaring met het geloof
zitten bij Teens Together. “Tess wilde
bijvoorbeeld de communie doen, maar
haar ouders vonden dat ze dan ook iets
met het geloof moest doen”, vertelt
leidster Mariëlle Biermans. “Nu helpt
ze mee in de kerk en komt ze met veel
plezier naar de tienerclub. Het is niet
verplicht iets met het geloof te hebben,
maar wel gezellig.”
Als er iets belangrijk is binnen de
tienerclub, is het dat iedereen zichzelf
kan zijn. Biermans: “Er zitten hier ook
jongeren bij die buiten de kerk niet
zoveel vrienden hebben, maar die

worden hier wel geaccepteerd en hebben een gezellige avond. We hebben
ieder jaar in de zomer een barbecue,
we bezoeken kloosters en kerken en
spelen spellen en kijken films met
elkaar.” Ze vindt het belangrijk dat de
jeugd nog iets van het geloof mee krijgt.
“De meesten hier doen ook activiteiten
als misdienen in de kerk”, legt Biermans
uit.
Mariëlle Biermans, Monique Litjens,
Jolanda Boreas en Danny Alkayat proberen iedere maand weer nieuwe activiteiten te bedenken. De jongeren zochten
bijvoorbeeld samen speelgoed uit voor
kinderen in een asielzoekerscentrum en
hebben daadwerkelijk zo’n een centrum
bezocht. Ook hebben ze gesproken met
een TBS’er en schreven ze brieven naar
een ter dood veroordeelde jongen. “Ook
achter zo’n mensen zit iemand zoals
wij”, probeert Biermans de jongeren te
leren. Teens Together staat altijd open
voor nieuwe leden. Voor meer informatie, mail naar diaconienu@gmail.com

Tiener Vastelaovend Konkoer

Finalisten uit
Horst aan de Maas
De finale van het Tiener Vastelaovend Konkoer, die op zaterdag
24 januari plaatsvindt, kent twee finalisten uit Horst aan de Maas: Jeroen
Baltussen en Sam Domaniecki uit Horst en Luc Verschueren en Eef Mulders
uit Grubbenvorst.
Zaterdag 22 november vond de
voorronde plaats in Doenrade. Daar
deden 24 deelnemers aan mee,
waaronder de twee duo’s uit Horst
en Grubbenvorst. In totaal vijftien
finalisten strijden op 24 januari in
Oirsbeek om de ereplaatsen. Jeroen

en Sam brengen dan hun liedje
Dao Va Kriegde Noeits Genog. Met
dit liedje wonnen ze al eerder de
jeugdliedjesmiddag van Jeugdcarnaval
D’n Dreumel. Luc en Eef zingen
tijdens de finale van het TVK Ut
Fiesabonnement.

De Feestdagen
staan weer voor de deur!
Wij hebben een fantastisch Kerstassortiment samengesteld!
Bekijk onze Kerst lijst op www.verkoeijen.nl
of bezoek onze winkel daar liggen lijsten voor u klaar

Voor Sinterklaas hebben we een speciale actie:
Actie is geldig van 1 t/m 7 december 2014

bij elk besteld gourmetpakket compleet (p.p.)

ontvangt u een saucijzenbroodje t.w.v. € 1.39 gratis!
Gourmetpakket standaard compleet:
€ 13.99 p.p.
met vlees, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.
alleen vlees:
€ 6.79 p.p.
Gourmetpakket luxe compleet:
€ 16.39 p.p.
met vlees, vis, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.
alleen vlees/vis:
€ 9.69 p.p.
Kindergourmet compleet voor
alleen vlees

€
€

6.98 p.p.
3.49 p.p.

visgourmet, vegetarisch en wild is ook mogelijk!
Vanaf nu verkopen wij ook streekproducten en pakketjes!
Natuurlijk bieden wij nog heel veel meer………………………
openingstijden Slagerij

openingstijden Catering

wo t/m vr 8.30 - 18.00 uur | za 8.30 - 16.00 uur
ma en di zijn we wel beschikbaar voor telefonische
bestellingen en het uitleveren van bestellingen.

Dagelijks, tenzij anders vermeld.

Bestel
via de
webshop

Horsterweg 1a | 5809 er Leunen | 0478 64 04 05 | info@verkoeijen.nL | www.verkoeijen.nl

!
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Waar en wanneer voel je je
echt thuis?
In mijn eigen huis voel ik me echt
thuis. Vooral wanneer we met het hele
gezin samen thuis zijn. Mijn broers Job
en Koen wonen niet meer thuis, dus
heel vaak komt dat niet meer voor.
Daarom vind ik het ook zo fijn als we
dan met z’n allen zijn.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag een wereldreis willen
maken. Ik vind het leuk om meer
van de wereld te zien. Als ik ooit een
wereldreis ga maken dan zou ik naar
Azië en Afrika gaan. In Europa ben ik
wel al in verschillende landen geweest,
dus ik zou graag de rest van de wereld
ook zien.
Wat is je favoriete moment in
de week?
Op vrijdagavond voor de televisie met

mijn twee beste vriendinnen Isabelle
en Isa. We kijken dan met z’n drieën
naar echte meidenfilms. Dit doen we
bijna iedere vrijdagavond en dat is
altijd heel erg gezellig!
Waarin verschil jij van anderen?
Ik ben wat ruimdenkender dan
anderen. Dit komt denk ik omdat ik al
op mijn negende jaar vanuit de stad
naar een dorp ben verhuisd, dus ik
heb al meer meegemaakt op dat vlak.
Ik ben vanuit Schiedam naar Swolgen
verhuisd met mijn ouders en mijn
broers, omdat mijn ouders toe waren
aan wat rust. En die is er in een dorp
natuurlijk meer dan in de stad.
Ik kan niet zonder...
Chocolade. Ik vind chocolade gewoon
superlekker en het is echt een verslaving. Melkchocolade is mijn absolute
favoriet! Ik probeer de laatste tijd
wat minder chocolade te eten, maar
vroeger at ik het elke dag wel een
beetje.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een keertje naar New

Kerst
presentatie bij

Siepdak-klusbedrijf

Lieve Campman
14
Swolgen
Dendron College

Alles voor uw dak

Alles voor uw dak

november
zaterdag 29
uur
09.00 - 17.00
ovember
zondag 30 n
uur
12.00 - 17.00
Steenstraat 20 Horst
077 - 3985072

www.witveld.nl

• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl
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aan
Lieve Campman

York City willen. Ik heb dit altijd al een
supergave stad gevonden. Later zou
ik misschien wel in New York willen
wonen, want de stad bevalt met me
toch wat beter dan het dorp. Ik wil
graag modeontwerpster worden en
daarvoor kan ik me in New York natuurlijk heel goed ontwikkelen.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik heel veel in mijn
kamer. Ik verstopte dan spullen in
kastjes en bakjes, zoals sleutels en
de afstandsbediening. Daarna wist
ik natuurlijk niet meer waar ik het
verstopt had, dus dan moesten we het
met z’n allen gaan zoeken. Gelukkig
hebben we wel altijd alles terug
gevonden.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Dat zou zijn aan kleding en uitjes met
vriendinnen. Uitjes met vriendinnen
vind ik altijd heel gezellig. Het liefst
zou ik dan naar een feestje gaan of
naar een lekkere meidenfilm natuurlijk!
En kleding, ja die kun je nooit genoeg
hebben.

In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik had wel in de fifties willen leven,
de muziek en de kleding vind ik erg
leuk. Ze hadden in de fifties vooral
hele kleurrijke kleding, grote rokken en
mooie jurken. Ook kijk ik vaker films
zoals Grease, deze vind ik ook altijd
erg leuk.
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik wil graag gezien worden als iemand
die je kan vertrouwen en waarbij je
altijd terecht kunt. Ik hoop dat de
meeste mensen me zo zien. Maar ik
denk dat de mensen die belangrijk voor
me zijn, me ook wel zo zien.
Wat zou je willen veranderen
aan jezelf?
Ik ben best wel gevoelig en sommige
dingen komen harder binnen dan ze
bedoeld zijn. Ik zou willen dat ik daar
iets minder gevoelig voor was, want
soms moet ik dingen gewoon niet
zo letterlijk en persoonlijk opnemen.
Ik ben de laatste jaren wel al vooruitgegaan, maar dat kan natuurlijk altijd
nog beter.
Wat is het grootste vooroordeel
over jou?
Veel mensen vinden me het stadse
meisje. Vooral hier in Horst aan de
Maas maken ze graag een lolletje
om mijn accent. Maar eigenlijk ben
ik gewoon goed ingeburgerd hier en
totaal niet meer stads.
Aantrekkelijk of intelligent?
Aantrekkelijk, dit is namelijk het
eerste wat je ziet. Maar een persoon
zonder hersenen is natuurlijk ook niet
tof. Dus ik zou eigenlijk gewoon voor
allebei gaan.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsondergang, dit is veel romantischer en heeft een leuke sfeer. Ik ga
wel eens met mijn vader aan het eind
van de middag een stukje lopen met
de honden en dan zie ik in het bos
de zonsondergang.
Chatten of bellen?
Dan zou ik voor bellen gaan. Dit vind
ik veel leuker omdat je dan iemands
stem echt hoort. Wanneer ik iets leuks
te vertellen heb bel ik het vaakst mijn
vriendinnen of mijn moeder.

• Ken je dat gevoel? Het gevoel dat je vastloopt?
Dat je geen grip meer hebt op de hectiek thuis of op je werk?
• Wil je meer zelfvertrouwen ontwikkelen?
• Wil je meer balans tussen moeten en willen?
Soms lukt het niet om hier op eigen kracht uit te komen.
Dan kan hulp van buitenaf in de vorm van coaching uitkomst bieden.
Ook als werkgever is er veel te halen door coaching aan te bieden aan
je medewerker, bijvoorbeeld op het gebied van burn-out preventie.
Wellicht kan ik voor jou iets betekenen.
Je bent van harte welkom in mijn praktijk voor coaching:

Jolanda Vullings Coaching
06 46 18 96 19
www.jolandavullings.nl

Fietsverlichting
De zon verschijnt steeds
later aan de horizon en het
begint eerder te schemeren.
Daar dienen we gebruik van te
maken, moet de politie van
Horst aan de Maas gedacht
hebben. Binnenkort gaan ze
weer boetes uitdelen aan de
bestuurders van fietsen zonder
goede verlichting.
Ik heb ooit een boete
gekregen omdat mijn voorlicht
niet functioneerde. ’s Winters,
naar schatting drie jaar geleden,
had ik het eerste uur Duits.
Die ochtend was het gruwelijk
koud, een slecht voorteken.
Buiten lag een dik pak Tirolwaardige plaksneeuw. Mijn fiets
was bezaaid met ijskristallen en
ik heb hem uit het rek moeten
wrikken omdat hij vastgevroren
zat. Na het gestuntel bleek mijn
koplamp bewusteloos. Als ik
batterijen zou wisselen,
arriveerde ik beslist te laat op
school. Aankarren dan maar.
Ik draaide de bocht om.
Foute boel. Donkerblauwe
uniformen met gele strepen
stonden bekeuringen uit te
delen aan voorbijkomende
scholieren alsof ze Sinterklaas
zelf waren. Ze stonden op een
tactische plek, waar je ze niet
verwacht. Erg smiechterig. Ik
ben niet gelovig, maar op dat
moment bad ik alle gebedjes
die in me opkwamen.
Onopvallend probeerde ik langs
te fietsen. Een agent met een
satanische blik hield me
staande. ‘Ondeugdelijke
verlichting’. Tot diepe
teleurstelling van mijn
toenmalige leraar betrad ik vlak
voor de bel nog het lokaal.
Volgens mij had hij me graag
een preek in het Duits gegeven.
Sindsdien fiets ik een andere
weg naar school en zorg ik dat
indien nodig voor een wit en
achter een rood lampje brandt.
Voor mijn eigen veiligheid
natuurlijk, maar dat witte
led-lampje voorop is stiekem
ook best praktisch. In een
bochtige, afgelegen straat
zonder rijen lantaarnpalen aan
weerskanten zie je geen ene
moer. Zonder koplamp zou ik
rechtstreeks in de greppel
fietsen of mezelf om een beuk
vouwen. Datzelfde gebeurt
overigens ook als een dwaze
automobilist zijn grote
xenonlichten aanlaat.
Rosanne

28

jongeren

27
11

Americaanse speelt Tweede Wereldoorlog na
Kun jij je voorstellen hoe de verpleegsters er tijdens de Tweede Wereldoorlog uitzagen? Manouk van Enckevort
(18) uit America wel. Zij kruipt vaak in de rol van een Britse verpleegster. Haar hobby, het zo echt mogelijk naspelen
van historische gebeurtenissen zoals de Tweede Wereldoorlog op levende geschiedenis-festivals, wordt reenactment
genoemd.

Haar voornaamste doel is mensen
laten zien wat er tijdens de Tweede
Wereldoorlog gebeurde. Vooral tussen
mei en september heeft ze het druk
met haar hobby en gaat ze allerlei historische festivals af. “Kinderen komen
naar me toe en hebben over het algemeen best veel vragen. Dan probeer
ik ze zo goed mogelijk uit te leggen
wat ik als Britse verpleegster tijdens de
oorlog zou hebben gedaan”, vertelt ze
enthousiast.

Tot in detail

Al van kleins af aan was Manouk
geïnteresseerd in verhalen over de
Tweede Wereldoorlog. “Mijn opa is
veteraan en heeft me heel veel

verhalen verteld.” Ze heeft al heel wat
boeken gelezen over de oorlog. Sinds
kort heeft ze zich aangesloten bij een
reenactment club, de DRG 40-45.

L

kwaliteit bij team geert nottelman

“Als Britse verpleegster probeer ik
mensen wat bij te brengen over mijn
rol, want de oorlog mag niet vergeten
worden.”

De meeste festivals die Manouk
bezoekt, vinden plaats in Limburg en
Brabant. Het naspelen van de geschiedenis gaat tot in de details. “Ik probeer
mijn telefoon thuis te laten, doe mijn
behoefte in de bosjes, eet zoals ze dat
vroeger deden en slaap in tenten met
oude veldbedden. Je probeert alles
zo waarheidsgetrouw mogelijk uit te
beelden en daar horen geen moderne
mobieltjes bij. Voor mijn rol wil ik alles
correct doen en ook echt alles weten
over wie ik ben.”
Momenteel leert Manouk voor haar
nieuwe rol, een Duitse verpleegster
van het Duitse Rode Kruis. “Als je een
nieuwe rol wilt aannemen, moet je
het hele scenario kennen. Je moet er
zoveel mogelijk van weten, omdat je
het andere mensen wilt leren. Ik heb
mijn kostuum nu op internet besteld,

dus vanaf het volgende festival kan ik
er ook als Duitse gaan staan. Duitsers
zijn er nog niet zoveel”, zegt ze.
Haar vrienden en familie weten van
Manouks hobby, maar op school weet
eigenlijk niemand het. “Mensen vinden
het af en toe gek, maar eigenlijk is het
gewoon toneel. We noemen onszelf
ook wel acteurs, want ook voor films,
zoals Zwartboek, worden we gevraagd
om mee te spelen. Dat komt omdat
we weten hoe het er vroeger uitzag.
We hebben de kennis om het na te
spelen.”
Haar hobby staat regelmatig onder
druk, omdat het op sommige mensen
wat raar overkomt. Waarom zou je je
nu nog als soldaat verkleden? Manouk
weet echter wel raad met de kritiek.
“Ik doe het niet uit politieke overtuigingen. Het is puur hobby. Ik weet waarvoor ik het doe en dat is om mensen
iets bij te brengen over de oorlog. Of ik
nou Britse of Duitse verpleegster ben,
ze zijn net zo belangrijk”, meent ze.
Met het overbrengen van haar kennis wil Manouk proberen te voorkomen
dat er nog een wereldoorlog komt. “Als
mensen weten hoe slecht het was, dan
gebeurt het denk ik minder snel.” Zou
er toch een Derde Wereldoorlog uitbreken, dan weet Manouk wat ze moet
doen. “Ik zou me vrijwillig aanmelden
of meedoen als er dienstplicht is, met
alle gevolgen van dien”, besluit ze.

Citaverde ontvangt Gezonde
Schoolkantine Schaal
Tijdens de Sterrendag van het Voedingscentrum heeft het Citaverde College de Schoolkantine Schaal 2014
ontvangen voor haar inzet op het gebied van gezonde en gevarieerde voeding op school.

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Geen 18, geen alcoh

Superdeals:

ol

Grolsch of Jupiler

Krat met 24 flesjes à 30cl, 16 flesjes à 45cl
of 24 flesjes à 25cl
Maximaal 4 kratten per klant
11,49 – 12,39

9,49

Hertog ijs mini

Alle soorten, 2 bakjes à 200 ml

2,08
1,04

1 + 1 gratis

Geldig van wo 26 nov t/m di 2 dec 2014

27 en 28 nov
Gratis fotoshoot Poses!

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Hospice Zenit organiseert ook in 2014 weer inloopmiddagen.
De eerstvolgende is op zaterdag 29 november van 13.30-15.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Hebt u belangstelling voor vrijwilligerswerk? Wij zoeken vrijwilligers voor
• De wasgroep (vooral strijken)
• De kookgroep
• Ondersteuning in de zorg, deze vrijwilligers zullen in het voorjaar een opleiding
krijgen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Mensen die er voor voelen en
die flexibel zijn met hun tijd, zijn van harte welkom om zich aan te melden.
Meer informatie?
Kijk op de website www.hospicezenit.nl of neem contact op: 0478 - 55 14 34.

Hoenderstraat 95e Venray

Tel. 0478 - 55 14 34

Dit schooljaar zijn alle bemande
schoolkantines van het Citaverde
College vernieuwd, waaronder ook de
kantine van de vestiging in Horst. Naar
aanleiding van onderzoek dat uitwees
dat bij Limburgse kinderen overgewicht
en obesitas de afgelopen decennia
sterk is toegenomen, wilde het
Citaverde College hier verandering in
brengen en haar verantwoordelijkheid
nemen. De schoolkantines zijn

vernieuwd en het assortiment van de
scholen in Horst, Roermond en Heerlen
is aangepast in samenwerking met
Markies Onderwijscatering en de
Schoolkantine Brigade van het
Voedingscentrum.

Schijf van Vijf
Het assortiment bestaat nu voor
minimaal 75 procent uit gezonde
producten uit de Schijf van Vijf. Op

woensdag 19 november werd deze
verandering in de schoolkantine
beloond. Het Citaverde kreeg uit
handen van presentator Eddy Zoëy de
Schoolkantine Schaal 2014 uitgereikt.
Ook mochten alle achttien scholen
strijden om het beste broodjesidee. De
wedstrijd werd gewonnen door Stijn
Smits en Claudia Tiesen van het
Citaverde College in Horst met hun
zelfgemaakte gezonde wrap.
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Rechtgezet
Het Blaagebal van Jeugdcarnaval D’n Dreumel vindt dit jaar plaats op
maandag 16 februari vanaf 11.11 uur in zaal De Lange. In de editie van
HALLO Horst aan de Maas van donderdag 20 november stond ten onrechte
dat het Blaagebal op 9 januari plaats zou vinden.

Optreden van Proost!
Bij café D’n Tap in Horst speelt op 29 november de feestband Proost!
Het optreden begint om 21.00 uur.
Proost! is een jonge zeskoppige
band dat vind dat muziek en
entertainment hand in hand gaan
en dat interactie, afwisseling en een
zeer breed repertoire ingrediënten

zijn voor een leuke avond. Rock,
pop, Nederlandstalig, disco, soul:
alle muziekgenres komen tijdens
hun optredens aan bod. Zo ook bij
café D’n Tap.

Cambrinus organiseert dubbelconcert
Café Cambrinus in Horst houdt zondag 30 november een dubbel
concert met de band Wolf in Loveland en singer-songwriter
Mark Lotterman. De optredens beginnen om 16.00 uur.
Mark Lotterman is een singersongwriter die als verhalenverteller
te vergelijken is met Tom Waits,
Leonard Cohen en Nick Cave. Zijn
teksten kunnen op verschillende
manieren voor de dag komen. Al op
jonge leeftijd begeleidt Lotterman
de dichter Simon Vinkenoog door het
hele land. Lotterman heeft inmiddels
drie eigen cd’s. Met zijn band stond
hij lange tijd in het voorprogramma
bij bands als Johnny Dowd, Canned
Heat en De Dijk.
Wolf in Loveland is een band,

bestaande uit zeven muzikanten,
met op het repertoire folkpop en
rootsmuziek. De oorspronkelijk stille
liedjes zijn tijdens zijn optredens
uitgegroeid tot meeslepende
uitvoeringen. Wolf In Loveland won al
snel de Grote Prijs van Zuid-Holland.
De jury roemde de ontwapende
presentatie, sterke liedjes en
mooie tweede stemmen met fijne
harmonieën.
De band heeft een cd uitgebracht
op het Excelsior-label. Voor meer
informatie kijk op www.cambrinus.nl

Sevenumse wint talentenprijs
Prix Dominique
Klarinetiste Sophie Schreurs uit Sevenum heeft op zondag 23 november de talentenprijs gewonnen tijdens de
Grande Finale van de Prix Dominique in Venlo.
Sophie speelde tijdens de finale
in Domani Venlo de Fantasistykker
van de Deense componist Gade.
Ze won de talentenprijs en daarmee
vijf individuele lessen aan het
Conservatorium van Maastricht.
De Prix Dominique is een concours
voor amateurbeoefenaars van

klassieke en lichtklassieke muziek
van vijftien jaar of ouder. Aan de
wedstrijd deden zestien deelnemers
mee. De eerste prijs ging naar pianiste
Yingshan Hu uit Maastricht en de
tweede prijs was voor dwarsfluitiste
Julia Oostdam uit Bathmen. Sophie
Schreurs is lid van Koninklijke

Harmonie Unie uit Sevenum en won
al meerdere prijzen. In 2013 won ze
de Meister Rongen-trofee in de derde
tot en met de eerste divisie bij het
Solistenconcours van Horst aan de
Maas. In 2014 won ze deze trofee
opnieuw, maar dit keer als duo samen
met May van den Munckhof.

Hét adres voor...
honden- en kattenliefhebbers
Hét adres voor...
Welkoopisis hét
hét adres
adres voor alles wat met buitenleven te maken heeft en levert
Welkoop
levert
eentotaalassortiment
totaalassortiment op het gebied van hond en kat. Hierbij kun je denken
een
denken aan
aan een
een compleet
compleet
voedingsassortiment en verzorgingsproducten, maar ook aan speeltjes en accessoires.
voedingsassortiment
accessoires.

Museum De Locht

Speculaas bakken
Museum De Locht in Melderslo staat zondagmiddag 30 november in het
teken van Sinterklaas. Er worden speculaasjes gebakken met deeg volgens
geheim recept.
Kinderen mogen de bakkers helpen
bij het bakklaar maken van de
speculaasjes en de pepernoten. Elders
in het museum wordt stroop gemaakt
en is er een optreden van De vrolijke
notenkrakers met een gevarieerd
programma.
Daarnaast bestaat nog de moge
lijkheid twee wisselexposities te

bekijken, namelijk de Klokkenexpositie
van de Limburgse klokkenmaker Jean
Wilmar en de expositie Van Legende tot
Volksgebruik.
Museum De Locht is op woensdag, zaterdag en zondag van 11.00
tot 17.00 uur open. Demonstraties
beginnen om 13.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.museumdelocht.nl

honden- en kattenliefhebbers

Vooradvies
advies op
op maat
maat nodigen we je graag bij ons uit. Tot snel in onze winkel!
Voor
winkel!

Welkoop is hét adres voor alles wat met buitenleven te maken heeft en levert
een totaalassortiment op het gebied van hond en kat. Hierbij kun je denken aan een compleet
voedingsassortiment en verzorgingsproducten, maar ook aan speeltjes en accessoires.
Voor advies op maat nodigen we je graag bij ons uit. Tot snel in onze winkel!

SEVENUM Horsterweg
Horsterweg 68
68 Tel.:
Tel.: 077
077 -- 4672222
4672222

30

cultuur

27
11

Crist Coppens
geldig t/m zaterdag
29 november 2014

3 pepersteaks €6,50

verse rookworst 2e gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

25%
KORTING*

DECULTUURRECENSENT
Nieuwe EP The Anaesthetics

Volwassen Anaesthetics
starten met unieke sound
De alternatieve rockband The Anaesthetics uit Horst aan de Maas heeft een nieuwe EP en presenteert deze op
woensdag 3 december in poppodium Grenswerk in Venlo. HALLO Horst aan de Maas luisterde alvast naar hun nieuwe
nummers en schreef een recensie.
te beschrijven wat hun muziek zo uniek
maakt, maar het is duidelijk dat The
Anaesthetics een heel eigen en sfeervol
geluid hebben.

op winterjacks

Band weet sfeervolle
geluid vol te houden

kom naa
r de winke
l voor nog
veel mee
r aanbied
in

*tenzij anders aangegeven

gen!

KORTINGEN TOT
WEL 70%

Spoorstraat 1, Tienray T. 0478-691271 www.modehuiscruysberg.nl

Maandag 1 december
Cabaret:

“Als je het niet meer weet
of niet meer kan.”
Een toneelstuk in de vorm van sketches en
liedjes waarin acteurs u meenemen in de
belevingswereld van iemand met dementie.
Een avond met een lach en een traan,
confronterend, herkenbaar, pakkend en vrolijk!
Inloop: vanaf 19:00 uur
Aanvang programma: 19:30 uur
Uitloop: tot 21:30 uur
Locatie: ‘Mikado’ - Deken Creemersstraat 56, Horst

Oh, kom er eens kijken...
...naar de mooie cadeaus

De mannen van The Anaesthetics
brengen met hun eerste EP drie stevige
alternatieve rocksongs. Leadzanger
Sam Duijf, gitarist Koen Huijs, bassist
Des Spreeuwenberg en drummer Stijn
Vullings kennen elkaar van de middelbare school. Daar ontdekten ze dat hun
muzieksmaken overeen kwamen en
richtten ze hun eigen band op. Na het
winnen van diverse bandwedstrijden
besloten ze om een EP op te nemen. Ze
zeggen zelf inspiratie te halen uit bands
als Radiohead, The Cure en Pixies, die
net als The Anaesthetics alternatieve

rock ten gehore brengen. De liefde van
de jongens voor dit alternatieve geluid
klinkt duidelijk door in hun eigen nummers, waarin de synthesizer van Huijs
en elektronische geluiden een grote
rol spelen. Niet zomaar een standaard
rockbandje dus, maar een band met
een eigen en vernieuwend geluid.
De EP bestaat uit drie nummers:
Stockholm, Dead Space en 5 Years.
Ieder nummer heeft z’n eigen geluid
en vertelt een eigen verhaal, maar de
typische sound van The Anaesthetics
klinkt door op elke track. Het is moeilijk

Het openingsnummer Stockholm
begint rustig en beheerst. Gaandeweg
wordt het nummer zwaarder en
klinken de voor de band kenmerkende
synthesizers goed door. Het intro van
het tweede nummer Dead Space doet
verrassend genoeg denken aan de
pianonummers van Coldplay, maar
zodra de bas en drums inzetten, komt
het Anaesthetics-gevoel weer helemaal
terug. Dead Space is een aanstekelijk
en toegankelijk nummer, dat perfect
voor een groot publiek op de radio
gedraaid zou kunnen worden. Het
slotnummer van de EP, 5 years, begint
met een catchy gitaardeuntje en heeft
een wat vrolijkere sound dan de eerste
twee nummers. Al met al weet de
band haar sfeervolle geluid over de
hele EP vol te houden. The Anaesthetics
bewijst met deze EP geen dertien-ineen-dozijn-gitaarbandje te zijn, maar
een alternatieve rockband met een
volwassen en eigen sound.
De EP van The Anaesthetics werd
opgenomen in Trypoul Studio in
Neerkant en de mix en mastering werd
verzorgd door Andy Hodge, die onder
andere bekend is van Nouveau Vélo.
Op woensdag 3 december presenteren
The Anaesthetics hun EP in poppodium Grenswerk in Venlo. Ze worden
bijgestaan door een andere lokale
band Thalamus. Deze band uit Horst
aan de Maas opent de muzikale avond
met haar psychedelische dreampop.
Ook Thalamus wist tijdens haar eerste
optredens een bandwedstrijd te winnen en duikt begin januari de studio in.
De releaseparty begint om 20.00 uur.

Filmmaker Ruud Lenssen
vertelt over zijn werk
Kerkstraat 8, Horst • www.horst.wereldwinkels.nl
de cineast over z’n werk

WO

03
RUUD LENSSEN

DEC

20.00

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

Filmmaker Ruud Lenssen vertelt op woensdag 3 december in café Cambrinus in Horst over zijn werk.
Deze lezing begint om 20.00 uur.
Ruud Lenssen vertelt deze avond
over zijn werk als film- en documentairemaker. Hij geeft zijn publiek
inzicht in de achtergronden van zijn
werk, zijn visie die in zijn films doorklinkt en toont daarbij veel materiaal.
Ruud Lenssen (Broekhuizenvorst,
1986) richt zich met zijn films op
maatschappelijk relevante thema’s.
Hoe omvangrijk het thema ook is,

altijd vindt hij wel een persoonlijke
invalshoek om op die manier een probleem te tonen waardoor ook de kijker
persoonlijk betrokken raakt.
In 2010 studeert hij af aan de
Willem de Kooning Academie te
Rotterdam met een bachelor in audiovisuele vormgeving. Hij studeerde
af met de film Kathem & Chris, een
documentaire over de vriendschap

tussen ex-asielzoeker Kathem en de
lokale dorpsbewoner Chris in Tienray.
Op het Nederlands Filmfestival te
Utrecht won deze film de Dioraphte
Stimuleringsprijs voor Beste
Nederlandse Studentenfilm van 2010.
In 2013 maakte Lenssen Verstand op
Nul, over vier mensen met een verstandelijke beperking, die laten zien
dat ook zij ‘gewoon mensen zijn’.
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Heemkundevereniging Sevenum
presenteert Oorlogsbeeld
Opa’s en oma’s, vaders en moeders en kinderen en kleinkinderen kwamen op zaterdag 22 november naar
De Wingerd in Sevenum voor een boekpresentatie van Heemkundevereniging Sevenum. Zij presenteerde haar boek
‘Oorlogsbeeld 1940-1945 Sevenum, Kronenberg, Evertsoord’ op de dag dat zeventig jaar geleden de voormalige
gemeente Sevenum bevrijd werd.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Crommentuijn, het transport naar kamp
Watenstedt heeft beschreven. Ook
vraagt ze waardering van het publiek
voor wat Bert Billekens, Jeu Baeten en
Mart Lenssen voor elkaar hebben gekregen, het publiceren van het fotoboek
met verhalen. “Om alle feiten juist op
te schrijven moet heel wat in archieven
worden gespit”, benadrukt ze.
Dan is het tijd voor een pauze.
Druk kletsend lopen mensen naar de
zaal waar drinken klaar staat, onder
de indruk van de verhalen. Meta (41)
en Guus (38) Verheijen uit Kronenberg
zitten samen met hun kinderen Baer
(6), Lina en Pleun (beiden 5) aan tafel.
De opa van de kinderen heeft ongeveer

een half jaar ondergedoken gezeten.
De kinderen kennen de oorlogsverhalen van opa al langer en zijn vandaag
gekomen voor de foto’s. “Ik wil een
jeep met soldaten zien”, lacht Bear. “En
ik de huizen van vroeger”, zegt Pleun.
Na de pauze en een optreden van
toneelvereniging Setovera, worden
oude filmpjes van de bevrijding in
Sevenum bekeken. Dan komt Koos
van de Ven het podium op. Haar
inmiddelsoverleden man Theo heeft
voor het merendeel van de foto’s in
het fotoboek gezorgd. Zij mag dan ook
het eerste exemplaar van Oorlogsbeeld
ontvangen uit handen van de voorzitter
van heemkundevereniging Sevenum.

Activiteit Parochie
huis Sevenum
In het Parochiehuis in Sevenum staat op dinsdag 2 december het
evangelie Marcus 1:1-8 centraal. Deze avond begint om 20.00 uur.

Het fotoboek Oorlogsbeeld wordt
uitgegeven in de serie Spinninghe. Het
grootste deel van de foto’s in het boek
is gemaakt in de voormalige gemeente
Sevenum en is nooit eerder gepubliceerd. Naast volwassenen zijn er ook
kinderen met hun papa’s en mama’s
meegekomen om te kijken en te
luisteren naar de presentaties. Na een
kort voorwoord namens de heemkun-

devereniging van Sevenum, komen
Manouk van Enckevort en haar vriend
Sander Hoek het podium op. Ze zijn
geheel in historisch uniform gekleed.
Terwijl Van Enckevort uitlegt wat ze
aanheeft en wat de soldaten vroeger
deden, vallen er enkele kindermondjes
open. “Plasten zij zomaar in het bos?”
vraagt een meisje fluisterend aan een
moeder in het publiek. Daarna is het

tijd voor Heidy Geven, die over de
gedeporteerden vertelt. “De Duitsers
pakten in oktober 1944 jongens en
mannen op. Het is een dag die mij
schoonvader niet snel vergeet. Ze
stonden in een treinwagon en plasten
gewoon tegen elkaar aan, omdat er
geen ruimte was”, leest Geven uit haar
boek De Hel van Watenstedt voor. Het is
het verhaal zoals haar schoonvader, Arie

De advent is een tijd van bezinning en inkeer, stelt de organisatie.
Een tijd om verder te kijken naar wat
er in het verschiet ligt en een tijd
om te overdenken waar het werkelijk om gaat in de wereld. Tijdens
de bijeenkomst wordt er gesproken
over wat men in het leven meer kan
doen dan geduldig zijn en waakzaam
blijven. “Geduld oefenen betekent:
leren wachten, luisteren, voelen,
proeven en elk verschijnsel de vrijheid gunnen en geven. Het betekent
ook: het vertrouwen niet verliezen dat

DECEMBER

de waarheid het zal winnen van de
leugen. Waakzaam zijn is: klaar zijn
om te ontvangen, je laten verrassen,
openstaan voor het onverwachte,
woekeren met wat je is toevertrouwd
en openstaan voor wat komt. Zo is
leven de vreugdevolle deelname aan
het wonder van het bestaan”, schrijft
de organisatie.
Op 2 december staan bovenstaande zaken centraal en wordt er
samen met de aanwezigen dieper
ingegaan op het evangelie van
Marcus 1:1-8.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

verrassingen
van donderdag 27/11 t/m woensdag 3/12
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

29 Nov

ZO

30 Nov

ZA

6 Dec

ZO

7 Dec

DI

9 Dec

ZA

13 Dec

ZA
ZO

13 Dec
4 Jan

ZO

14 Dec

ZO

14 Dec

t/m

21 Dec

t/m

4 Jan

PETROL JEANS €69,95:
2 VOOR €100,Koop
LTB JEANS 20% KORTING

t/m

Koop
Koop
2 Koop
December
Kalender
Koop
Koop
Koop
2
Kalender
Krasloten
2 December
December
Kalender
2
Kalender
2 December Kalender
2 December
Kalender
2 December
December
Kalender
Krasloten
Krasloten
Krasloten
do 4 /12 - wo 1 0/12..... Krasloten
Krasloten
Krasloten
do 11 /12 - wo 1 7/12.....
do 18/12 - wo 24/12.....
Nieuwsgierig? Check onze website
topjeansshop
www.topjeansshop.nl en
Niet geldig i.c.m. andere acties/waardebonnen.
Actie artikelen worden niet geruild/retour genomen.

*actie alleen geldig bij Cigo Horst
en loopt tot 31 december 2014

ZA

De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

en maak kans op
en
maak kans op
één van de kadopakketten
één
van
de
kadopakketten
t.w.v.
€50,
€25,
€15
of op
€10
en
maak
kans

en maak kans op

en maak kans op en maak
kans
t.w.v.en
€50, op
€25,kans
€15 op
of €10
Donderdag 4 december
één vanmaak
de kadopakketten
één
van
de
kadopakketten
één van de kadopakketten
één van Kerkstraat
de
kadopakketten
2c€25,
5961€15
GDof
Horst
één
van
de
kadopakketten
t.w.v.
€50,
€10
Koopavond tot 21.00 uur!
t.w.v. €50, €25, €15 of €10
t.w.v. €50, €25, €15t.w.v.
of €10€50,
€25,€50,
€15 €25,
of €10
t.w.v.
€15 of €10

Wilhelminaplein 1 | Horst
077 - 398 16 34

*Deze actie is alleen geldig bij Cigo Horst
*Actie loopt tot 31 december 2014

*Deze actie is alleen geldig bij Cigo Horst
*Actie loopt tot 31 december 2014

*Deze actie is alleen geldig bij Cigo Horst
*Deze
actie
alleen
geldig bij Cigo Horst
*Deze actie is alleen geldig bij Cigo Horst
*Deze actie is alleen
geldig
bij is
Cigo
Horst
*Actieisloopt
tot 31geldig
december
*Deze actie
alleen
bij2014
Cigo Horst
*Actie loopt tot 31 december 2014

*Actie loopt tot 31 december 2014
*Actie loopt tot 31 december 2014
*Actie loopt tot 31 december 2014
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Sigarenbandjesbeurs
za 29 november
09.00-15.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Videomarathon
za 29 november 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Broekhuizenvorst
Prinsenbal

za 29 november 20.30 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Grubbenvorst

Herdenking 70 jaar
bevrijding

za 29 november 13.00-17.00 uur
Organisatie:
Oranje Comité en Historisch Kring
Grubbenvorst-Lottum
Locatie:
OLV ten Hemelopneming-kerk

27
11

Tentoonstelling 70 jaar
bevrijding
zo 30 november 13.00-17.00 uur
Organisatie:
Oranje Comité en Historisch Kring
Grubbenvorst-Lottum
Locatie:
OLV ten Hemelopneming-kerk

Movember Eindfeest
za 29 november 21.00-03.00 uur
Locatie: De Lange Horst

za 29 november 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Informatieavond
Sociale media
do 27 november 19.00-21.45 uur
Organisatie:
Synthese en mijn CJG
Locatie: BiblioNu

zo 30 november 09.00 -16.00 uur
Organisatie: H&H
Marktkramenverhuur
Locatie: party- en sportcentre
De Riet

Borduurcafé
Sinterklaaskoopzondag
met Huis van Sinterklaas

Meet and Greet met
artquiltster Els van Baarle

zo 30 november
12.00-17.00 uur
Locatie: Horst-centrum

Popslag Horst
za 29 november
Organisatie: Stichting Popslag
Locatie: Froxx

Thema-avond met cabaret

Meterik

ma 1 december 19.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café Horst
aan de Maas
Locatie: Mikado

Lezing Ruud Lenssen over
documentaire maken
wo 3 december 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Kronenberg
Jubileumfeest

vr 28 november 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

vr 28 november 15.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

zo 30 november
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Beer Preuvement
zo 30 november 12.00 uur
Locatie: de Mèrthal

za 29 november 20.11 uur
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Jubileumreceptie

Optreden Meuleveld
Kinderkoor

zo 30 november 13.00 uur
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

zo 30 november
13.30-14.00 en 14.15-14.45 uur
Locatie: BiblioNu

Melderslo
Ochtendconcert

Optreden Proost!

Knutselen en luisteren
naar Sinterklaasverhaal

za 29 november 21.00 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 30 november 15.00-17.00 uur
Locatie: BiblioNu

zo 30 november 11.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel
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kpn.com/glasvezel
* Ga naar kpn.com voor de voorwaarden en beschikbaarheid.

Speculaas bakken

zo 30 november 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden Sharpees

Rommelmarkt

Horst

Dubbelconcert Wolf in
Loveland en Mark Lotterman

Liedjesavond
za 29 november 20.30 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: café ‘t Hukske

Sevenum

Evangeliebespreking
di 2 december 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

27
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
28 november t/m 4 oktober 2014
The, L.J.M./
The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst

service 33

Harmonieorkest geeft
kerstconcert met Ars Musica
Het traditionele kerstconcert van Harmonie-Orkest Noord-Limburg staat op zondag 14 december in het teken van
kerstliederen in een nieuw jasje met als thema ‘Een uur vrede’. Het concert wordt gegeven in samenwerking met
het vijftigkoppige koor Ars Musica uit Venray.

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

De commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord bestaat in totaal uit zes leden
waaronder een rechter, een advocaat, een medicus en iemand uit de kring van het maatschappelijk werk. De leden
verrichten hun werkzaamheden volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Zij worden – behoudens vacatiegelden en
onkostenvergoeding – niet bezoldigd en doen het werk in hun vrije tijd. De commissie is op zoek naar een

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

lid commissie van toezicht

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

Het koor Ars Musica wordt begeleid
door dirigent Jos Ardts. Ook organist
Theo Hes, de vaste organist van de
Martinuskerk in Venlo, werkt mee
aan het kerstconcert. Lucie GeurtsSaris spreekt enkele teksten uit en

ook kinderen nemen deel aan het
concert. Daarnaast is Dorris van den
Meerendonk te horen.
Het Harmonie-Orkest NoordLimburg koos deze keer als locatie de
Lambertuskerk in Horst. Het concert

staat onder leiding van dirigent Sjraar
Klaassens uit Venlo en vindt plaats op
zondag 14 december om 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.honl.nl
(Foto: Sanne van Dooremalen)

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

m/v

De commissie vraagt bij voorkeur iemand van allochtone afkomst, maar ook anderen die belangstelling hebben,
wordt nadrukkelijk verzocht te reageren.
Eén keer per maand wordt vergaderd volgens een vaste agenda. De vergaderingen worden bijgewoond door de
directie, die de commissie informeert over de gang van zaken in de inrichting en over toekomstige ontwikkelingen.
Taken van de commissie van toezicht
• Toezicht houden op de wijze waarop de gedetineerde zijn straf moet ondergaan;
• De vragen of klachten van de gedetineerde aanhoren en in bemiddeling nemen of de klachten behandelen via
de beklagcommissie en zonodig de Minister van Veiligheid en justitie, de Raad voor Strafrechttoepassing en
Jeugdbescherming informeren en adviseren over de wijze waarop de gedetineerden in de inrichting worden
bejegend.
Belangstelling voor deze bijzondere functie? Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden.
Nog andere vragen, neem contact op met het secretariaat van de commissie van toezicht, dhr. H. Terpelle,
telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 12 december 2014 inzenden, secretariaat commissie
van toezicht, t.a.v. dhr. H.C.W. Terpelle, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Joeps kerstmenu’s voor thuis
Ophalen, Opwarmen, Opeten
Het menu vind je op onze website en op Facebook
Meer info of bestellen: bel, mail of kom langs!

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Versboerderij De Gastendonk | Gastendonkstraat 39 Horst
www.gastendonk.nl | joep@gastendonk.nl | Tel: 077-398 53 56

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

RABOBANK HORST VENRAY FELICITEERT
DE WINNAARS VAN DE ONDERNEMERSPRIJS
HORST AAN DE MAAS EN JO JANSSENPRIJS 2014!
Voor de 11e keer werden op 20 november de prijzen uitgereikt in de Mèrthal in Horst.

Winnaar Ondernemersprijs
Horst aan de Maas
én publieksprijs:
Hans van de Laak en Emiel Keiren van Lakei Boomkwekerijen Lottum
Hans van de Laak en Emiel Keiren zijn eigenaren van Lakei Boomkwekerijen, waar jaarlijks 400.000
rozen in 200 soorten en 200.000 seringen in 40 soorten worden geselecteerd, vermeerderd, geteeld en
verhandeld. De teelt vindt plaats in de volle grond en in de pot, op ca. 30 hectare grond. Het bedrijf is
door deze neven opgericht in 2003 daarbij gebruikmakend van elkaars sterktes. Het bedrijf is sinds de
start verdriedubbeld.
Al bij de oprichting is dé strategische keuze gemaakt
om de focus te leggen op twee specialistische
en complexe teelten.
Teelten die kwalitatief
hoogwaardige kennis
vereisen, kennis die
door de ondernemers
zelf zorgvuldig
is vergaard en
opgebouwd.
Volgens de jury
zijn Hans en Emiel
geboren ondernemers
met passie voor hun
vak en hun materiaal,
die nauwlettend de
macro-economische bewegingen in hun markt
bezien maar bovenal afgaan op hun eigen intuïtie

en kracht. Ook de omvangrijke investering in het
prachtige nieuwe bedrijf in Lottum en de eigen uitrol
van het innovatieve
concept rondom de
sering met de branding
“Parfum de Nature”,
getuigen van deze
passie.
De jury is van mening
dat het bedrijf Lakei een
florerend bedrijf is met
internationale allure,
een voorbeeld voor de
boomteeltsector en een
parel voor de Greenport
Venlo. Ook het publiek
sprak zijn waardering uit voor Hans en Emiel en
beloonde hen met de publieksprijs.

Winnaar Jo Janssenprijs:
John van Helden en Ron Tielen van The Bird Family
Jaarlijks wordt de Jo Janssenprijs toegekend aan een organisatie die onderscheidend is in de regio.
Dat kan op verschillende terreinen zijn zoals innovatie, marketing, techniek, productontwikkeling,
samenwerking, Human Resource Management of maatschappij.
The Bird Family, het
concept van John van
Helden en Ron Tielen,
wint in 2014 de Jo
Janssenprijs voor de
unieke en innovatieve
manier waarop zij
hun producten op
de markt brengen.
Van vogelvoer tot
vogelhuisjes en van
knuffels tot spellen.
De beleving die The
Bird Family creëert
staat centraal.
De prijs die hoort bij het winnen van de Jo
Janssenprijs is het schilderij de “Geluksknikker”
gemaakt door kunstenaar Jack Poels. Dit schilderij

wordt gezien als
een geluksbrenger.
Daarnaast lijkt de
‘knikker’ boven het
maaiveld uit te steken.
Dit maakt dat het
schilderij nog meer
lading krijgt. Als winnaar
van de Jo Janssenprijs
wordt eveneens het
hoofd boven het
maaiveld uitgestoken.
Een toepasselijke prijs
die hoort bij het winnen
van de Jo Janssenprijs. Dit kunstwerk werd uitgereikt
door Cris van Arkelen, directeur Bedrijven Rabobank
Horst Venray.

Genomineerden
Ondernemersprijs:
Francis Schroembges

Francis Schroembges is eigenaresse van Francis, Poetry in
Hair and Beauty, een luxe, innovatieve kapsalon met een
totaalconcept van haarverzorging, kleur en coupe, visagie
en manicure.
Francis Schroembges is tevens
Creative Director van L’Oréal
Professionnel. Deze twee rollen
ziet de jury als twee communicerende vaten. Klanten profiteren
van de (inter)nationaal opgedane
en ingezette vakkennis en creativiteit en vormen de basis om
vanuit de praktijk nieuwe concepten te kunnen blijven ontwikkelen. Francis Schroembges begeeft zich op een internationaal
speelveld en haar werk is met regelmaat te vinden op de grote
podia in bijvoorbeeld Parijs of Berlijn, zij werkt daarbij samen
met designers, fotografen, uitgevers, couturiers en visagisten
van naam en faam. Daarnaast brengt zij het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in praktijk door ook oog te
hebben voor de samenstelling van haar producten, voor water
en energieverbruik en voor sponsoring van verenigingen en
goede doelen. De jury is benieuwd naar de volgende stap in de
carrière van deze ondernemer. Welke keuze zij ook maakt, de
jury is er zeker van dat zij haar klantfocus, haar vastberadenheid
en onderscheidend vermogen zal blijven inzetten.

Erik en Mark Verdellen

Erik en Mark Verdellen zijn eigenaar van het automatiseringsbedrijf/computerwinkel TVI. Het bedrijf is succesvol
in verkoop en inzet van praktische toegepaste kennis zoals
installatie, netwerkbeheer, onderhoud en reparatie voor de
particuliere en kleine zakelijke markt.
De broers zijn in 2005 fulltime ondernemer geworden, hebben feitelijk van hun hobby hun beroep gemaakt en zijn met TVI Computers
gestart vanuit een flatwoning. Zij
zijn er samen in geslaagd binnen
enkele jaren een degelijk gestructureerde en financieel solide
onderneming neer te zetten. Zij vullen elkaar prima aan en door
te kiezen voor een zorgvuldige onderlinge taakverdeling zijn zij
in staat gebleken om zichzelf en elkaar scherp te houden in het
ondernemerschap. Door hun ervaringen en contacten met het
MKB en de ZZP-markt hebben zij zichzelf bovendien een goed
beeld gevormd van de wensen en behoeften die daar leven.
Daardoor zijn zij in staat de eisen te formuleren waaraan een
goed softwarepakket moet voldoen om de bedrijfsvoering sterk
te verbeteren. Door vervolgens samen met externe partners
te komen tot een betaalbaar en modulair opgebouwd softwarepakket laat zien dat deze ondernemers oog hebben voor
verbreding van het eigen aanbod waarbij ook samenwerking
met anderen wordt gezocht. Erik en Mark: “Uw probleem van
vandaag is onze uitdaging voor morgen. We zijn oplossingsgericht en willen altijd meedenken met onze klanten.”
De jury is ervan overtuigd dat deze ondernemers zich kunnen
blijven doorontwikkelen.

