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Roze zweet
voor Pink Ribbon
De Pink Party Zumba Marathon in Froxx in Horst, die op zondag 20 oktober werd gehouden, heeft 2.665 euro opgebracht. De zestig deelneemsters, allemaal gekleed in het roze,
dansten en zweetten twee uur lang voor het goede doel op de muziek. Het was de zevende keer dat de zumbamarathon werd gehouden. In totaal is er al meer dan 10.000 euro
opgehaald voor Pink Ribbon, die onderzoek financiert naar de behandeling van borstkanker.

Vijftig huurappartementen in voormalig pand Rabobank Hegelsom
Er zijn plannen om in het voormalig hoofdkantoor van Rabobank Horst-Venray, gelegen aan de Spoorweg in
Hegelsom, vijftig sociale huurappartementen te bouwen. Dat maakte Dorpsplatform Hegelsom bekend tijdens een dorpsoverleg op dinsdag 22 oktober in Zaal Debije in Hegelsom.
Ook werden de plannen bekendgemaakt om de voormalige supermarkt
A-markt om te vormen tot tien sociale huurwoningen voor jongeren in
Hegelsom. De plannen om het Rabobankgebouw te verbouwen, zijn een
stuk concreter dan die van de A-markt.
Om de vijftig huurwoningen te realiseren is een initiatiefgroep in het leven
geroepen: Futurum Hegelsom, bestaande uit Dorpsplatform Hegelsom,
Bouwbedrijf Van Bussel ’t Hout, Quattro
Bouw en Vastgoed Advies en een investeerder die vooralsnog anoniem wil
blijven. “Het is een investeerder uit de
gemeente Horst aan de Maas”, vertelt
Peter Wagemans van Van Bussel ’t Hout
desgevraagd. De plannen worden nog

nader uitgewerkt en de vereiste procedures moeten nog worden doorlopen. Ook de vergunningen moeten nog
aangevraagd worden om het plan te
laten slagen. Wel is de koop tussen de
investeerder en Rabobank Horst-Venray
beklonken. Het is de bedoeling dat er
circa vijftig huurappartementen worden
gerealiseerd voor de doelgroep jeugd
van 18 tot 40 jaar uit Horst aan de Maas.
Met de buurtbewoners is twee weken
geleden al gesproken over de plannen.
In tegenstelling tot het voormalig Rabobankgebouw, is er over de plannen van
het verbouwen van de voormalige
A-markt aan de Kogelstraat niet
eerst met de omwonenden gepraat.
Dat schoot bij een aantal aanwezige

buurtbewoners in het verkeerde keelgat. “We hebben de plannen moeten
vernemen uit diverse media”, zegt een
aangrenzende bewoner van de A-markt
tijdens het dorpsoverleg. “Ontzettend
fijn dat er na 15 jaar eindelijk plannen zijn om wat aan het pand te doen,
maar dat jullie dit eerst naar de media
bekendmaken en niet naar ons, dat vind
ik echt niet netjes.” Na een discussie
biedt het Dorpsoverleg zijn excuses aan.
“Misschien had het inderdaad anders
aan aangepakt moeten worden”, zegt
Wagemans. “Wel zeggen we erbij dat
dit plan echt een hersenspinsel is, dus
er kan nog veel veranderen. Maar zo
willen we het wel graag gaan realiseren
met de investeerder.” De investeerder

is dezelfde als die van het Rabobankgebouw. De plannen zijn om de A-markt
plat te leggen en ook het aangrenzende
huis aan de Pastoor Debijestraat. Daarvoor komt een appartementencomplex
van tien woningen in de plaats, speciaal voor de jeugd in Hegelsom voor een
lage huurprijs. Dorpsplatform Hegelsom

gaat de informatie die is opgedaan tijdens het dorpsoverleg voorleggen bij de
investeerder. Volgens het dorpsplatform
komt binnenkort meer informatie over
de verdere plannen van de panden van
Rabobank Horst-Venray en A-markt.
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Horstenaar Guus Vullings in zorgreclame
Guus Vullings uit Horst is sinds kort samen met een collega te zien in een tv-spotje van de landelijke campagne Ik Zorg, die vorig jaar gestart is om de zorgsector te promoten. Als ambulancechauffeur in opleiding
hoopt Guus mensen door middel van dit filmpje een kijkje achter de schermen van zijn werk te geven. “Zo krijgen mensen ook de andere kant van de zorg eens te zien.”

Guus werkte zelf eerst als marinier bij
defensie, maar daar miste hij de contacten met mensen. “Ik heb het altijd
al heel leuk gevonden om mensen te
helpen. Toen ik bij defensie niet helemaal op mijn plek bleek te zitten, heb
ik verschillende testen gedaan. Daaruit
bleek dat de zorg bij mij paste.”
Zo kwam hij terecht op de ambulance
en vanuit die positie zit hij nu in een
tv-spotje van de Ik Zorg-campagne.
Dat balletje kwam via een bekende
aan het rollen, die Guus vroeg of het
hem leuk leek om aan zo’n spotje mee
te werken. Guus stemde in, ook al wist
hij nog niet precies wat het ging worden. “Ik wilde de buitenwereld graag
laten zien hoe mijn werk in elkaar zit”,
vertelt hij. “En mijn werkgever was
ook enthousiast, die zag het als een
kans om de sector te promoten.”

Verrassing
Samen met een collega werd het filmpje opgenomen als één van de 22 promotiefilmpjes. “Daarvan werden er
uiteindelijk maar een paar uitgezocht
om op televisie te worden uitgezonden”, vertelt Guus. “Dus dat die van
ons daar tussen zat, dat kwam als
een verrassing.” Hoewel hij in eerste instantie even aan het idee moest

Guus in het filmpje van Ik Zorg
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conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
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wennen dat iedereen hem op televisie
kan zien, vindt hij het inmiddels erg
leuk. “Ik krijg ontzettend leuke reacties van mijn omgeving. En ik vind
het ook goed om mensen te laten
zien wat we doen op de ambulance.
Normaal zien ze alleen de gele auto
rijden, zonder echt te weten wat er
gebeurt.”

Verschil maken
Met het tv-filmpje hoopt hij dan ook
de mooie kanten van zijn werk uit
te lichten, om mensen zo een beter
beeld te geven van wat er op de
ambulance gebeurt. “Het mooiste
aan mijn werk vind ik het contact met
mensen en de diversiteit. Als ambulancechauffeur kun je bij een pasgeboren baby’tje uitkomen, maar ook bij
een heftig verkeersongeval. Dat kan
soms zwaar zijn, maar we weten waar
we het voor doen. We willen een verschil maken, dat is waar we altijd ons
best voor doen”, zegt hij. “We willen
terug kunnen kijken op een casus en
dan het gevoel hebben dat we echt
alles gegeven hebben.”

Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: YouTube

Proef met elektrische deelauto’s
In enkele wijken in Horst aan de
Maas wordt begin volgend jaar
gestart met een proefproject met
elektrische auto’s. In samenwerking met het bedrijf Zonnova gaat
gemeente Horst aan de Maas drie
jaar elektrische deelauto’s aanbieden onder de naam DeeldeZon.
Inwoners kunnen, op basis van een
abonnement, van deze auto’s
gebruikmaken.
De elektrische deelauto heeft de
functie van een batterij. De auto’s
kunnen direct van de zonnepanelen
lokale stroom ontvangen, maar ook
terug leveren aan het gebouw waar
de stroom vanaf komt. Wethouder
Eric Beurskens: “Met onze deelname
aan DeeldeZon zien wij een unieke
en duurzame mogelijkheid om onze
inwoners te verleiden gebruik te gaan
maken van deelvervoer. We bevorderen daarmee tevens de mobiliteit
van mensen die niet in staat zijn een
eigen vervoermiddel aan te schaffen maar wel een rijbewijs hebben.
Als dit slaagt kan dit op termijn leiden
tot veel minder auto’s op onze wegen
en in het straatbeeld.” De komende

diverse
soorten
buxusvervangers
vanaf

€ 0,59

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

maanden wordt bekeken waar in
de gemeente elektrische deelauto’s
geplaatst kunnen worden. Inwoners

kunnen vervolgens een abonnement
afsluiten om gebruik te maken van de
auto’s. De verwachting is dat begin

volgend jaar met de proef gestart kan
worden.

VLOER- EN WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1650

2095

BARCELONA 15 X 60 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M

2

DETEGELTENT.NL

03

2410 \ nieuws

Dorpentour

Jeugd Horst aan de Maas
wil in eigen dorp blijven wonen
Huurappartementen of toch koopwoningen? Eigen inwoners voorrang geven bij het toewijzen van een
woning of toch iedereen een kans geven? Ruim honderd inwoners bogen zich maandag 21 oktober over deze
en andere vragen tijdens de tweede bijeenkomst van de Dorpentour, in de raadszaal van het gemeentehuis in
Horst.
Nederland, en dus ook Horst aan de
Maas, vergrijst. Tegelijkertijd neemt
het aantal een- en tweepersoonshuishoudens toe en zit de jeugd te
springen om woningen. Horst aan de
Maas heeft een Masterplan Wonen,
dat nog loopt tot 2021. De tijd heeft
het plan echter ingehaald. Om erachter te komen waar de inwoners van
Horst aan de Maas behoefte aan
hebben op het gebied van wonen,
maakt de gemeente een Dorpentour.
Maandag 21 oktober was het de
beurt aan Horst, Melderslo, Meterik
en Hegelsom. In groepjes mochten de
inwoners hun wensen op papier zetten
en vervolgens kenbaar maken. Waar
het soms lastig blijkt om jongeren
ergens voor te interesseren, waren ze
nu in grote getale op komen dagen.
Want de jeugd wil graag in haar eigen
dorp blijven wonen, maar krijgt er niet
de kans voor, was de boodschap van
de avond. Er is geen grond om zelf te
bouwen, woningen die tien jaar geleden nog als starterswoning te boek

stonden, zijn nu ineens een ton meer
waard en een huurwoning is al helemaal niet te krijgen.

Leefbaarheid
Meterik wil graag verder groeien,
bleek tijdens de bijeenkomst. “Als
we de leefbaarheid in het dorp willen borgen, moeten we een dorp van
2.200 inwoners worden”, gaf één van
de aanwezigen aan. “Dat betekent dat
we nu 150 woningen te kort komen.”
Betaalbare huurwoningen, dat is wat
het dorp graag zou zien. Er is al een
plan voor de bouw van acht levensloopbestendige woningen op de plek
van de voormalige basisschool. “Maar
omdat de school als tijdelijke opslag
voor ’t Gasthoês wordt gebruikt, kunnen we daar nog niet mee beginnen.”
Ook Melderslo is dringend op zoek
naar plek om woningen te bouwen.
Al zijn de jongeren daar niet zo geïnteresseerd in huren. Zij willen liever kopen. Dit in tegenstelling tot
de ouderen in het dorp. Die geven

150 woningen
te kort
In totaal zijn er drie bijeenkomsten in
het kader van de Dorpentour. De derde
en laatste avond, voor inwoners van
Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray en
Meerlo, is op maandag 28 oktober, in
MFA Kerkebos in Swolgen.

Tekst: Marieke Vullings

Andere organisatiestructuur moet NLW
behoeden voor nieuwe problemen
Op initiatief van fractievoorzitter Joep Gielens van ProVenray werd maandagavond 21 oktober in het gemeentehuis van Venray een bijeenkomst georganiseerd om de perikelen rondom de NLW te bespreken. De ondernemingsraad (or) stelde dat het vertrouwen in het bestuur tot op het nulpunt gedaald is. Maar er werd ook vooruit
gekeken: Een nieuwe organisatiestructuur moet de NLW in de toekomst van deze problemen behoeden.

Bijlages
De or heeft een brief met dertig bijlages
gestuurd naar de raadsleden om hen
te informeren over de gang van zaken.
Daaruit blijkt onder meer dat twee
procesbegeleiders, die waren aangesteld om de relatie tussen or en voormalig directeur Fleuren te herstellen,
vernietigend oordeelden over Fleuren.
Het bestuur ontkent dit. Ook een uitnodiging van voorzitter Anne Thielen voor
een bedrijfsfeest op dinsdag 15 oktober,
waar Fleuren afscheid nam, zette kwaad
bloed. De or stelt dat afgesproken was
dat Fleuren weliswaar door de voordeur
mocht vertrekken, maar wel op een passende wijze. Het bestuur zegt dat het
bedrijfsfeest diende om het einde van
de transitiefase samen met de medewerkers te vieren.

Procedure
Daarnaast was er ook nog gedoe over
de procedure rondom de aanstelling
van de nieuwe interim-directeur Rob
Schmitz. De or stelt dat het daarin
adviesrecht heeft. “We hebben een
advies moeten geven puur en alleen
op basis van een naam. We hebben moeten vechten voor een cv en
een gesprek. Dat is een schande”,
zegt Brouns. De vraag is hoe het verder gaat. Waar wil de or naartoe?
Wilt Brouns dat Anne Thielen vertrekt? “Nee, dat heb ik niet gezegd.
Het bestuur bestaat uit wethouders,
dus daar gaan wij niet over. Het is aan
de politiek om op basis van de informatie hun standpunt in te nemen. Dat
hebben wij dan te accepteren.” Dinsdag
29 oktober staat in Venray een raadsvergadering op het programma, waar
voorzitter Thielen tekst en uitleg moet
geven.

Harry van de Kolk uit Sevenum ontving dinsdag 22 oktober de
Erespeld van de gemeente Horst aan de Maas. Hij kreeg de speld
uit handen van burgemeester Ryan Palmen tijdens zijn afscheid
van Kiwanis Horst aan de Maas.

juist wel de voorkeur aan een huurwoning. In Horst maken inwoners
zich juist zorgen over de scheefgroei
in bepaalde buurten. In een drietal
wijken, Mussenbuurt, In de Riet en
Norbertuswijk, wonen in verhouding
veel arbeidsmigranten en nieuwkomers. Als het aan de bewoners ligt
komt daar een betere spreiding in.

Bijeenkomst or, bestuur en raadsleden

Aanwezig was de ondernemingsraad
en het bestuur, dat bestaat uit drie
wethouders van gemeente Venray,
Horst aan de Maas en Peel en Maas,
waarvan Anne Thielen voorzitter is.
De or stelt dat bestuur voortdurend
nalatig is geweest in het nakomen van
afspraken en dat er feiten verdraaid
worden. “Het bestuur heeft onvoldoende haar verantwoordelijkheid
genomen. Het vertrouwen is op het
nulpunt en wij voelen ons absoluut
niet serieus genomen”, zei voorzitter
van de or, Vic Brouns.

Erespeld voor
Harry van de Kolk

door ambtenaren. “Een typisch geval
van een slager keurt zijn eigen vlees.
Dat moet verdwijnen”, zegt Brouns.
Een onafhankelijke Raad van Toezicht
zou volgens de or toegevoegd moeten
worden om de transparantie te vergroten.

Harry van de Kolk (85) was van
1974 tot en met 1997 directeur/
eigenaar van Restaurant De
Turfhoeve in Sevenum. Ook was
hij ruim twintig jaar betrokken bij
de Vereniging voor Zelfstandige
Ondernemers Sevenum, waarvoor hij diverse bestuursfuncties bekleedde. Hij was drie jaar
exploitant van gemeenschapshuis
De Wingerd en zette hij zich in voor
de promotie van het dorp door het
plaatsen van een dorpspomp op de
Markt. Hij heeft zich onder meer
ingezet als lid van het kerkgenoot-

schap en het nabestaandengenootschap van Parochie Sevenum,
Kronenberg & Evertsoord en van
de plaatselijke heemkundevereniging. Hij is daarbij onder andere
actief lid van de Voedselbank en
vrijwilliger bij het Peelmuseum.
Ook was hij betrokken bij het OLS
in Sevenum. In totaal maakt Van
de Kolk zich al 45 jaar verdienstelijk voor de samenleving. In
1999 ontving Van de Kolk al een
Koninklijke Onderscheiding en dinsdag 22 oktober de gemeentelijke
Erespeld.
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Directeur
Interim-directeur Schmitz was maandagavond ook aanwezig. Hij geniet, in
tegenstelling tot de vorige directeur
Peter Fleuren, wél het vertrouwen van
de or. “Mijn taak is de NLW in een zo’n
veilig mogelijke haven te brengen.
De verhoudingen moeten weer genormaliseerd worden zodat we samen aan
de slag kunnen. Daarbij hebben we
ook zeker aandacht voor de pijn die is
ontstaan”, stelt Schmitz. Thielen sprak
ook het vertrouwen uit om met de
huidige or en directeur weer stappen
omhoog te zetten.

Governance

Rectificatie

Het was niet alleen kritiek spuien
maandagavond, maar er werd ook
gekeken naar oplossingen om dit in de
toekomst te voorkomen. Een andere
structuur zou daarbij moeten helpen. Zowel de raadsleden als de or
liet weten de huidige structuur op dit
moment niet transparant te vinden.
Onder het bestuur hangt momenteel een raad van advies, gevormd

In HALLO Venray van donderdag
17 oktober werd gesteld dat Peter
Fleuren en het bestuur in onmin leven.
Dat is niet juist. Peter Fleuren leefde
in onmin met de ondernemingsraad.
Fleuren laat in een reactie expliciet
weten altijd een goede verhouding te
hebben gehad met het bestuur.

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Leucothoe

Actie

Leucothoe
axillaris ‘Curly
Red’. Ø 17 cm.

8.99

5.

99

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

Tekst: Robert Hesen
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Als je ouder wordt
en niet meer weet wie je bent
als je mensen ziet
maar ze niet echt meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven
dan hopen wij
dat je nu de rust is gegeven

Joke Nadorp
echtgenote van

Dankbetuiging

Het heeft ons bijzonder getroffen zoveel blijken
van medeleven te mogen ontvangen na het overlijden van

Hans Visscher
* Amsterdam, 2 mei 1936

Uw aller aanwezigheid, het prachtige geheel van
de bloemen, alle brieven en kaarten en alle telefoontjes
hebben ons ontroerd en gesteund en blijven
voor ons van waarde.

Hans Wilbers †

Joop Visscher - Abels
Jan-Rein
Leo en Kitty

Ze is 77 jaar geworden.
Horst, Mireille en Marc, Robert †
Roos
Eva
Horst, Rob en Annette
Ine
Jet en Rob
Fien en Floris
Correspondentieadres:
Radmakerstraat 20
5961 KC Horst

Wij nodigen u uit, op vrijdag 25 oktober om 14.00 uur
in Crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40,
5807 EE te Oostrum-Venray, om samen met ons in vogelvlucht
door haar leven te gaan.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Joke
op donderdag 24 oktober tussen 19.00 en 19.45 uur
in Afscheidshuis ’t Pastoeërsweike aan de Bosweg 5,
5866 AC te Swolgen.
In plaats van bloemen zouden wij u om een gift aan
Alzheimer Nederland willen vragen. Hiervoor staan er
collectebussen bij het condoleanceregister.

Lieve mam,
Je had de wind niet mee
Toch trotseerde je storm en golven
We gaan je missen!

Oktober 2019

Verdrietig over zijn overlijden, maar dankbaar voor zijn bijdrage
als vrijwilliger bij ons museum gedurende meer dan 25 jaar,
hebben wij op zaterdag 19 oktober afscheid genomen van

Hans Visscher
Hans was jarenlang actief als lid van de champignoncommissie.
In die hoedanigheid konden wij profiteren van zijn grote kennis en
ervaring bij de nieuwbouw en inrichting van het champignonpaviljoen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, verdere familie en vrienden
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Bestuur, directie en alle vrijwilligers van
Openluchtmuseum Museum de Locht te Melderslo

“Enne gojje mins blieft altied leave”
Na een tragisch ongeval op 21 september jl.
heeft hij het gevecht om uit zijn coma te komen niet gered.

Theo Jacobs
* America, 13 juli 1947

† Helmond, 17 oktober 2019

echtgenoot van

Ria Jacobs-Craenmehr
Pap en opa van

21 oktober 2019
Zoon van Davy Wijnands
en Karlien Dinghs
Broertje van Pip
Vondersestraat 32
5961 JR Horst

Geboren

Lenn

6 oktober 2019
Zoontje en broertje van
Kriss den Mulder &
Stefan Heldens
Fer, Cas & Max
Horsterweg 64c,
5971 NG Grubbenvorst

Geboren

Ties

16 oktober 2019
Zoon van Martijn en Liset
Hanssen-Thielen
Broertje van Sem
Van Bronckhorststraat 78
5961 SM Horst
Garageverkoop zaterdag 26 okt.
van 10-16 uur, Vliegertsdijk 14
Grashoek. O.a. tuinbouw- en
huishoudart., windbuks, siervruchten.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

Fred en Saskia
Syd, Tijn, Storm

Ida Derks

Dorien en Ron
Roel, Stijn

† Venray, 15 oktober 2019

vriendin van

Opa Theo van
Daan, Lisa, Rens

Jan Kleuskens
Hans †, Frank †, Ingrid en Hans, Luca
Marco, Ron, Yvonne en Erwin, Indy, Ryan
Correspondentieadres:
Brouwerstraat 13
5975 XD Sevenum

Mats

Ben jij de vutter die graag achter
het stuur zit? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures tel. 077 467 72 07.

Met veel verdriet maar ook bewondering voor haar kracht
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vriendin,
onze lieve mam, schoonmoeder en oma

* Meerssen, 11 maart 1944

† Grubbenvorst, 15 oktober 2019

Geboren

Familie Jacobs
Familie Craenmehr
Kabroekstraat 3, 5966 NW America
De crematie heeft dondag 24 oktober plaats gevonden.
Bedankt voor alle steun die wij hebben mogen ontvangen.

We hebben afscheid genomen
van mam op zaterdag 19 oktober.
Onze grote dank gaat uit naar de mensen die mam
altijd trouw zijn blijven bezoeken en steunen.
Ook naar alle hulpverleners die zo liefdevol voor haar gezorgd
hebben, in het bijzonder Overloonseweg 6.

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Twedde Kans Meterik is gesloten
op wo 30 okt, en vr 1 en za 2 nov.
Vanaf 6 nov is onze kersthoek weer
geopend, dus wees er snel bij.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

w w w. b o b n o t e n . n l
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Swolgenaar Leon Coenders protesteerde op Malieveld

‘Kleine boeren zijn de klos’
Het onafhankelijk burgerpanel TipHorstaandeMaas stelt dat uit onderzoek blijkt dat 71 procent van de
inwoners van de gemeente Horst aan de Maas voorstander is van de huidige boerenprotesten. Boomkweker
Leon Coenders uit Swolgen was dinsdag 1 oktober op het Malieveld in Den Haag om te protesteren.

Wij zijn op zoek naar een

Retourplanner m/v
Functieomschrijving:
als retourplanner ben je verantwoordelijk voor de retourvrachten
van onze export vrachtauto’s. Deze auto’s komen hoofdzakelijk leeg
in Duitsland maar ook incidenteel in andere Europese landen (o.a.
Frankrijk, Engeland, Oostenrijk). Je communiceert de retouropdrachten naar onze chauffeurs en zorgt ervoor dat zij de nodige ondersteuning krijgen.
Voor onze vaste opdrachtgevers ben jij het aanspreekpunt en verzorg je de nodige communicatie, bij teveel retourvrachten verzorg je
zelf de vrachtverkoop aan collegatransporteurs.
Functie-eisen:
• flexibele inzetbaarheid en een grote mate van zelfstandigheid
(telefonische bereikbaarheid en 1 keer per maand weekenddienst);
• minimaal mbo werk-/denkniveau;
• basiskennis van Duitse/Engelse taal;
• sterke communicatieve vaardigheden;
• kennis van de logistieke (AGF) sector.
In een gezond familiebedrijf bieden wij een afwisselende functie met
goede arbeidsvoorwaarden.
Indien je belangstelling hebt, mail dan je sollicitatiebrief naar
m.sanders@cuppenlogistics.nl
Venrayseweg 143 5961 NS Horst • www.cuppenlogistics.nl

“Ik was wel klaar met het negatieve
sentiment rondom onze sector”, zegt
hij. André Vollenberg uit Grubbenvorst
van vereniging Behoud de Parel heeft
begrip voor de protesten, maar denkt
dat de normale boer het onderspit
delft. Samen met veehouders Eduard
Maas, Ger de Swart en Ge Poels, allen
uit Swolgen, vertrok hij om 01.30 uur
met de tractor richting Den Haag.
Daar kwam het gezelschap om
12.30 uur aan. “Ik ben gegaan omdat
ik er klaar mee ben dat de boeren
voortdurend de zwartepiet krijgen
toegespeeld. In mijn ogen heerst er
onterecht een negatief sentiment”,
vertelt Coenders.

Veroorzakers
Behoud de Parel zet zich in om
de leefbaarheid in de gemeente
Horst aan de Maas zo goed mogelijk te houden. Zij voeren onder
andere actie tegen de bouw van het
Nieuw Gemengd Bedrijf. Vollenberg
begrijpt de protesten van de boeren. “De boeren die nu geprotesteerd
hebben, zijn niet de veroorzakers. Dat
is de intensieve veehouderij”, zegt
Vollenberg.
Hij stelt dat de ‘gewone boer’ slachtoffer is van de grote bedrijven. “Meer
dan de helft van de investeringen die
de overheid doet, gaat naar zoge-

naamde innovaties van grote bedrijven. Een klein gedeelte gaat naar het
opkopen van verouderde bedrijven.
Daardoor kunnen de grote bedrijven
de prijs laag houden en delven de
kleinere het onderspit, terwijl zij niet
schuldig zijn aan de vervuiling. Dat
zijn juist de grote boeren.”

Kleine boeren
Coenders kan zich daarin vinden.
“De kleinere boeren moeten de mogelijkheid krijgen om te volgen. Als zij
dadelijk wegvallen, dan heb je alsnog de krimp. Maar dan heb je niks
bereikt.” Hij stelt echter dat de grote
bedrijven ook risico lopen. Ze investeren flink, maar worden tegengewerkt
door allerlei regelgeving. “Het hele
stikstofprobleem is ook wat overdreven, want er gebeurt al veel. De grotere bedrijven hebben allemaal al flink
geïnvesteerd in het verminderen van
de stank en uitstoot”, stelt hij. Uit cijfers van het burgerpanel blijkt dat niet
alleen naar de boeren gekeken moet
worden. De industriesector wordt
door 72 procent van de respondenten genoemd als sector die het meest
moet bijdragen aan het stikstofprobleem. ‘Begin maar eens bij de echte
grote vervuilers, de industrie en luchtvaart’, laat een van de respondenten
weten.

Halvering veestapel
Vollenberg stelt dat het voorgestelde
plan om de veestapel te halveren,
de enige optie is. “Dan kan er echt
iets gedaan worden aan de stikstofuitstoot. In die zin is het goed dat
er rigoureuze maatregelen genomen
worden. De afgelopen jaren is het
pappen en nathouden geweest. We
moeten er wel voor zorgen dat we
in een goed leefbaar gebied blijven
wonen.” Vollenberg zegt daarnaast
dat er gekeken moet worden naar de
maatschappelijk toegevoegde waarde.
“En niet alleen naar de waarde die het
voor de ondernemer heeft.”

Toekomst

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Het burgerpanel vroeg haar respondenten naar andere maatregelen
om de stikstofuitstoot te verminderen. ‘Maximale snelheid verlagen en
andere sectoren ook aanpakken’ wordt
veel genoemd. Coenders hoopt vooral
dat er snel een einde komt aan de
polarisatie in maatschappij over het
onderwerp. “Als boeren kunnen we
echt wel een goede bijdrage leveren,
maar niet als we constant tegengewerkt worden. We moeten het samen
oppakken, dat komen we verder.”
Tekst: Robert Hesen
Beeld: Leon Coenders

Ondernemersontbijt The Green Connection
The Green Connection wil met bijeenkomsten tussen Duits- en Nederlandse boomteeltondernemers de internationale samenwerking van Zuidoost Nederland met de aangrenzende Niederrhein bevorderen. Daarom
organiseert The Green Connection jaarlijks (euregionaal) een ondernemersontbijt dat plaats vindt op donderdag 14 november, aanvang 08.00 uur bij Eurotree, Onkelweg 16 in Melderslo.
Tijdens dit gratis ontbijt wordt
ingegaan op het thema reststromen. Gastsprekers Jan Lonen, wethouder van gemeente Venray, en
Ton Voncken, interim-directeur Bio
Treat Center op Brightlands Campus
Greenport Venlo, gaan in op de vraag

‘Hoe kunnen we in deze regio qua
restromen, vraag en aanbod bij elkaar
brengen en hierin kansen voor de
boomteelt creëren?’ Daarna volgt
een bedrijfsbezichtiging op boomteeltbedrijf Eurotree waar een breed
assortiment coniferen en heesters

in container en volle grond worden
gekweekt. Deze activiteit is opgenomen in het project Agro Cross Borders
in samenwerking met de Gemeente
Venray (Greenport Venlo/regio Venlo),
Greenport Gelderland en Agrobusiness
Niederrhein (DLD).

VOOR ELK FEEST
AVON DEN
TIJ DENS KOUDE
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G A SP IR A M ID ES

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Wij danken iedereen voor de warme belangstelling
tijdens de ziekteperiode en rondom het overlijden van

Thea Rops - van Aalst
De leegte blijft moeilijk te aanvaarden.
Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en geeft ons de moed om verder te gaan.
Dank ook voor de donatie aan afdeling
de Zonnebloem Horst en de Maag Lever Darm Stichting.

Wat oeit beej Toetje begoos scheidt noow veur altiêd oet.
Ruûm 20 jaor kwams dich same met Annelie beejpraote aan
de tap. De donderdig aovend zal noeit mier ‘t zelfde zien,
weej gaon dich hiel hêl misse.
Leeve, moje, zörgzame

Anne-Marie
altiêd ‘n fijn gesprek en ‘n hart onger de reem. De zeis lets nag
taege mich: ’Let op dichzelf hè jong’. En noow is ’t stil.
Weej wense Micky en alle femilie en vriende hiel väöl sterkte toe.

Toon - Tosca - Jos - Aniek - Max - Anouk - Liz - Tim - Franka Martin - Tijn - Tara - Art - Giel - Kiek - Tom - Karen - Flo - Rover

Paul Geurts
29-10-2018

Hallo, mijn allerliefste vriend
mijn kleine, grote man.
Het is alweer één jaar geleden
dat jij bent heengegaan,
zonder afscheid te nemen.
Dit was niet de afspraak Paul.
Iedere dag belde je mij op,
om de dag af te sluiten en “Hôje” te zeggen.
Altijd was het “Alles komt goed!”
Afscheid van jou nemen is zwaar Paul, nog steeds.
Knuffel van
Mama, Ben, Ruud

Gré en Joep
50 jaar getrouwd!

Paul, Anouk en alle medewerkers van Croes Moeke

Chauffeur/pensionado gevraagd
voor de woensdag, donderdag en/of
zaterdag die het vervoer van ouderen
mee vorm willen geven. Uren in
ochtend en middag. Info 06 29 18 46
31 Gasterij Bergerbaan.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet in Velden. Meer info bel
06 81 99 56 17.
Bijverdienen tijdens de kerstperiode
als chauffeur? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures. Tel. 077 467 72 07.
Halloween pompoenen te
koop in diverse maten. Dorssers,
Maasbreeseweg 108, Sevenum,
tel. 077 467 19 67.

Te huur zomerhuis Mallorca
nabij het strand, voor- en najaar
www.huisbertcati.com
Gevraagd vrijwilligers die het
leuk vinden om ouderen op een
zorgboerderij een leuke dag te
bezorgen. Info 06 29 18 46 31
Gasterij Bergerbaan.
Pedicure Sandra Lottum
tel. 06 20 78 81 25 lid van Provoet.
www.pedicurelottum.nl
Zondag 27 oktober van 10.00-12.00
uur Aroma Yoga (herfst) bij Asana
Yoga Horst, info jeanne.verdellen@
hotmail.com of tel. 06 46 32 00 39.
Voor allerheiligen vele kleuren
pluischrysanten, viooltjes,
potgrond en siervruchtjes.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 06 54 30 69 64.

Tom en Margriet
Rutten-Goutier
zijn op 28 oktober 2019
50 jaar getrouwd
Proficiat!
John en Astrid, Ruud en Nicole
Ken, Sam en Svenja
Niamh en Milan
Gasboiler Sentry 110 ltr incl. rookgas
afvoer i.v.m. aanschaf combiketel.
Prijs 125 euro 06 53 84 95 56.

Kranestraat

Hennepkwekerij in Horst
aangetroffen
In een aantal loodsen aan de Kranestraat in Horst is dinsdag 22
oktober een hennepkwekerij aangetroffen. Burgemeester Ryan
Palmen van Horst aan de Maas heeft besloten om deze loodsen per
direct te sluiten.

Medewerkers van de gemeente en
politie voerden dinsdag 22 oktober een gezamenlijke controle uit
bij de loodsen aan de Kranestraat.
Daar hebben zij een hennepkwekerij aangetroffen. In het
kader van het Damocles-beleid

heeft de burgemeester besloten
de gebouwen per direct te sluiten. Dit beleid is gebaseerd op de
Opiumwet en geeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen
of (bedrijfs)-panden waarin drugs
aanwezig zijn te sluiten.

Ans Gielen nieuwe voorzitter
Rundje um ut Hundje
Ans Gielen volgt Tom Roefs, die na vijf edities heeft besloten het stokje over te dragen, op als voorzitter van
stichting Rundje um ut Hundje. Gielen, die voorheen ook al actief was in de organisatie van het evenement,
laat weten veel zin te hebben in het voorzitterschap: “Ik vind het een eer dat ik dit fantastische evenement
mee voort mag zetten. De komende jaren willen we proberen om er nog meer uit te halen. Zo willen we ten
eerste proberen om nog meer mensen te bereiken en te motiveren om mee te doen. Ook gaan we ons best
doen om de betrokkenheid van de mensen in Horst aan de Maas bij ons evenement te vergroten. Ik kijk er
naar uit om daar als voorzitter aan mee te werken.”
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Schuilplaats voor onderduikers

Monument voor Hoeve Rust Roest
In Sevenum wordt zaterdag 26 oktober een monument onthuld ter herinnering aan Hoeve Rust Roest.
Deze boerderij moest in 2018 wijken voor de uitbreiding van bedrijventerrein Greenport en speelde een
belangrijke rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hoeve Rust Roest was een ontginningsboerderij aan de Dorperdijk
en eigendom van de familie Groot.
Tijdens de periode 1940-1945 was
deze boerderij een belangrijke schakel in het verzet en schuilplaats voor
vele onderduikers en partizanen.

Toen bekend werd dat de boerderij gesloopt zou worden, werd door
de Heemkundevereniging Sevenum
de gevelplaat verwijderd. Ook werd
besloten dat er een herinneringsmonument zou komen. Het monument is
ontworpen door Ruud van der Beele

Beeld: Heemkundevereniging
Sevenum

Een beveiliger van een attractiepark in Sevenum is in de nacht van zaterdag 19 en zondag 20 oktober door een
bezoeker geslagen. Dat meldt de politie Limburg.
park. De beveiliger herkende de persoon, waarna het tot een handgemeen kwam. Hierbij werd volgens een

Nieuwe pastoor
Maasdorpen
De nieuwe pastoor van de parochiefederatie Maasdorpen wordt
Ralf Schreiber. Hij is nu nog kapelaan van een aantal parochies in
de gemeente Maasgouw. Dat heeft het bisdom zondag 20 oktober
bekendgemaakt.

en er is gebruik gemaakt van de
bestaande materialen van de voormalige graanschuur, met de muurankers
‘Hoeve Rust Roest’.

Beveiliger attractiepark geslagen
De beveiliger had eerder die avond
een bezoeker van het terrein gezet.
Deze keerde echter terug naar het

woordvoerder van de politie geduwd
en getrokken en werd de beveiliger
geslagen.

De oorspronkelijk uit Duitsland
afkomstige Schreiber (54) volgt
Ruud Verheggen op, die nu pastoor is van de parochies in Eijsden,
Mariadorp en Oost-Maarland.
Schreiber wordt pastoor van de
parochiefederatie Maasdorpen die
bestaat uit de parochies H. Nicolaas
in Broekhuizen, H. Naam van
Jezus in Broekhuizenvorst,
O.-L.-V. Tenhemelopneming in
Grubbenvorst, H. Getrudis in
Lottum, H. Johannes de Doper in

Oh, zit dat zo!

Meerlo, H. Lambertus in Swolgen
en O.-L.-V. Troosteres der Bedrukten
in Tienray. Ralf Schreiber werd
geboren in 1965 in Monheim.
Hij volgde de priesteropleiding aan
Grootseminarie Rolduc in Kerkrade
en werd in 2013 in Roermond tot
priester gewijd. Sindsdien was
hij kapelaan van de parochies
Maasbracht, Brachterbeek, Linne,
Stevensweert en Ohé en Laak.
Hij wordt waarschijnlijk begin
december geïnstalleerd.

WIL JE OOK

Toekomstschade
Bij de afwikkeling van letselschadezaken met blijvend letsel tot gevolg moet ook rekening gehouden worden met toekomstige schade.
Als de zaak wordt afgewikkeld moet daar een voorziening voor getroffen worden.
nu € 1.000,00 kost, dan komt het
slachtoffer er aan tekort. Door de
inflatie kost de behandeling
over 10 jaar waarschijnlijk meer.
Dat betekent dat het slachtoffer
nu al wat meer moet krijgen dan
€ 1.000,00 omdat er rekening mee
gehouden moet worden dat de
desbetreffende behandeling over
10 jaar duurder is.

Om de toekomstschade goed
te kunnen bepalen moet met
een aantal factoren rekening
gehouden worden. De eerste
is de inflatie. Het geld wordt
elk jaar minder waard. Als het
slachtoffer nu € 1.000,00 krijgt
om over 10 jaar bijvoorbeeld een
behandeling te kunnen betalen die
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Daar staat tegenover dat het
slachtoffer de hiervoor genoemde
€ 1.000,00 nog even kan “oppotten”,
bijvoorbeeld op een spaarrekening.
Tot een aantal jaren geleden
kreeg je daar rente op, waardoor
er elk jaar wat bijkwam, het
rendement.
Ook moet rekening gehouden
worden met de belasting. Zeker bij
grote schades kan het zijn dat
het in één keer te betalen bedrag
zodanig hoog is, dat het slachtoffer

in ‘box III’ belasting moet betalen.
Er gaat dan elk jaar wat af dat ook
gecompenseerd moet worden
omdat de behandeling over 10 jaar
immers gewoon betaald moet
kunnen worden.

Mocht je informatie willen over de
berekening van (toekomst)schade,
kom dan gerust eens langs.

Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Tot een aantal jaren geleden werd
de toekomstschade afgewikkeld
uitgaande van een inflatie van
3 procent en een rendement van
6 procent. Er werd, zoals dat heet,
gerekend met een rekenrente van
3 procent (6 -3 procent). Als er nu
op basis hiervan wordt afgewikkeld
dan komt het slachtoffer er
uiteindelijk op tekort.
De inflatie is al jaren weliswaar
een stuk lager dan 3 procent
maar het rendement is nu (bijna)
0 procent. Gelukkig is er in de
rechtspraak inmiddels een tendens
om met een reëlere rekenrente te
rekenen.

JOUW
MENING
GEVEN OVER WAT
ER SPEELT IN ONZE
GEMEENTE?

MELD JE DAN NU AAN!

WWW.TIPHORSTAANDEMAAS.NL

E

M

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

Het adres voor:
• Onderhoud en reparaties van
alle merken personen- en lichte
bedrijfsauto’s/campers
• Occasions
• APK
• Airco onderhoud
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Kindcentrum De Bende houdt open dag
Het vernieuwde kindcentrum De Bende in Horst houdt op zondag 27 oktober een open dag tussen 14.00 en 17.00
uur. Het team van De Bende geeft die dag bezoekers tekst en uitleg over de locatie en de opvangmogelijkheden.

Starter in de regio

Nieuwetijdscoach
Marco Rongen
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Nieuwetijdscoach Marco Rongen
Marco Rongen
Molenstraat 11, Swolgen
06 -82 01 11 03
info@denieuwetijdscoach.nu
denieuwetijdscoach.nu
Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling
1 juli 2019

Activiteiten
“Iedereen draagt iets kostbaars in
zich, dat vinden is je weg”, zo luidt
het motto van Nieuwetijdscoach
Marco Rongen. De Nieuwetijdscoach
begeleidt en inspireert mensen in
hun persoonlijke ontwikkeling en
de ontdekking van hun drijfveren
en talenten. Dit met het doel om
nieuwe en vooral bewuste keuzes
te maken. Keuzes die voelen als een
warme jas, die het beste in jezelf
naar boven halen en die de deuren
open zetten voor nieuw (werk)geluk.

ken naar een nieuw loopbaanperspectief, of zich op een ander vlak
persoonlijk wil ontwikkelen door
met meer innerlijke kracht en zelfvertrouwen in het leven te staan.
Ook staat de Nieuwetijdscoach
bedrijven in de MKB-sector terzijde.
Door te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van werknemers,
snijdt het mes aan twee kanten:
beter rendement uit personeel én
een efficiëntere bedrijfsvoering zijn
het logische gevolg.

Onderscheidend vermogen
Eind augustus verhuisde kinderdagverblijf De Ark van de Westingel naar het
nieuwe onderkomen bij De Bende aan
de Gasthuisstraat 56 in Horst. Daarmee
ontstond kindcentrum De Bende, waar

alle kinderen van 0-12 jaar terecht
kunnen voor dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en
vakantieopvang. Op zondag 27 oktober stelt het kindcentrum haar deuren

open voor geïnteresseerden. Ook zijn
er activiteiten voor de kinderen, zoals
schminken en activiteiten volgens de
methode Spring Actief.

Nieuwe eigenaar IDEAAL Machinebouw en
Constructie Horst
Het Horster bedrijf IDEAAL Machinebouw en Constructie wordt na 87 jaar overgenomen door nieuwe eigenaren. De dagelijkse leiding is voortaan in handen van Pascal Maes en Koen Lemmen.
IDEAAL Machinebouw werd in 1932
opgericht door Christiaan Coenders,
grootvader van de huidige directrice.
De directie bestaat uit Hans en Trudy
Swinkels. Zij hebben het bedrijf in

1997 overgenomen van de vader van
Trudy. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de vervaardiging
van machines bestemd voor de landen tuinbouwsector. Pascal Maes is al

Reünie
50 jaar
JOL Lottum
10 november

19.00 - 24.00 uur voor alle
(oud-)vrijwilligers en oud-leden

meerdere jaren bij het bedrijf werkzaam als bedrijfsleider. Koen Lemmen
was werkzaam bij een metaalbewerkingsbedrijf in Horst als projectleider
automatisering.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Doelgroep
De Nieuwetijdscoach is er voor
iedereen die hulp wil bij het zoe-

Een toenemend zelfbewustzijn
én zelfacceptatie zijn volgens de
Nieuwetijdscoach dé sleutel voor
het bereiken van een duurzame
persoonlijke ontwikkeling. Inzicht
in de (onbewuste) drijfveren en
talentpotentieel wordt als kompas
gebruikt voor het zetten van nieuwe
stappen in de loopbaan. Ook wordt
ontdekt welke innerlijke blokkades
belemmerend werken in iemands
ontwikkeling en hoe deze omgezet
kunnen worden tot nieuwe kracht
en levenswijsheid. Wat ontstaat
is een meer bewuste levenshouding die je helpt om voor jezelf
betere keuzes te maken. Of, zoals de
ondertitel van de Nieuwetijdscoach
luidt: “Een nieuwe kijk op een
nieuwe tijd”.

Nieuwetijdscoach Marco Rongen
Loopbaan coaching | persoonlijke ontwikkeling

Een nieuwe kijk op een nieuwe tijd

opgave mail:

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

liefst voor 1 november

www.peetenmobiel.nl

JOL50jaar@hotmail.com

Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling zijn bij de
Nieuwetijdscoach ook écht persoonlijk. Geen standaard ‘pakketje’,
maar een op elke vraag toegespitst
coachtraject. Maatwerk dus. De aanpak is concreet, waarbij de focus ligt
op het bereiken van een haalbaar
resultaat. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal, terwijl van de
Nieuwetijdscoach een open uitstraling, actieve luisterhouding, empathie en invoelingsvermogen kan
worden verwacht. Samen wordt op
deze manier optimale vooruitgang
geboekt.

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

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

06-82011103 info@denieuwetijdscoach.nu
www.denieuwetijdscoach.nu

2609
2410 \ winkel & bedrijf

09
01

Adver torial

Lisette Colbers-Peeters is zeer tevreden over de borstreconstructie

‘Ik heb m’n eigen lichaam weer terug’
2013 Begon voor Lisette Colbers-Peeters rampzalig. Ze had een knobbeltje in haar borst gevoeld. De diagnose luidde kanker en de borst
moest worden geamputeerd. Haar eerste gedachte was: ‘De arts heeft vast de verkeerde patiënt op zĳn briefje staan.’ Zes jaar later
grĳpt dit haar nog steeds aan: ‘Op zo’n moment vergaat je wereld.’
Lisette herpakte zich snel. ‘Dit gaan we winnen,’ zei ze tegen haar man. ‘De artsen legden
duidelijk uit waarom ze wat deden. Ik vertrouwde de artsen van VieCuri - een oncoloog
(de behandelend arts), een chirurg en een
plastisch chirurg - vanaf het eerste moment
volkomen.’

Lichaamseigen materiaal
Al in de beginfase was er contact met plastisch chirurg John Sawor over de mogelijkheden
na amputatie. Lisette gaf de voorkeur aan een
borstreconstructie met lichaamseigen materiaal. Een DIEP-reconstructie heet die ingreep, zie
het interview met plastisch chirurg John Sawor.

Maar dit kon pas een jaar na de laatste bestraling. In de tussenliggende tijd trainde ze hard om
haar conditie weer op peil te krijgen.
Lisette: ‘Als patiënt wil je vooral snelheid, maar
je móet een traject doorlopen en dat heeft tijd
nodig. Bij VieCuri nemen ze alle tijd voor je: ook
je kinderen en familie mogen mee. Zo waren
mijn zoons erbij toen ik werd ‘’afgetekend’’ voor
de borstreconstructie. Dokter Sawor legde hen
uit wat hij ging doen. Dat maakt het allemaal
wat minder beladen. Ook uit lastige situaties
kun je zo leuke momenten creëren. VieCuri heeft
gewoon een heel goed team en een fijne aanpak
op dit terrein.’

‘Tevreden wakker
met nieuwe borst’
Oncologieverpleegkundige Jeannine
Nas werkt dagelĳks met vrouwen met
borstkanker. Dat begint bĳ het eerste
consult op de mammapoli en eindigt als
een patiënt na vĳf of tien jaar ontslagen
wordt. Jeannine: ‘Je krĳgt een band met
de patiënt en vaak ook met de partner
en kinderen, dat maakt dit werk zo
mooi. Door goede begeleiding kun je
mensen écht ondersteunen en geruststellen. En dat doen we als team.’

Mĳn borst is weer van mezelf
In oktober 2014 was het zover, de operatie
duurde zo’n zes uur. Vijf dagen lag Lisette op
de Intensive Care (IC) om te monitoren of het
transplantaat aansloeg. Dat bleek het geval en
drie dagen later mocht ze naar huis, onder de
voorwaarde dat ze zes weken niets zou doen.
‘Je buik staat heel strak, omdat er veel vet en
huid is weggehaald. Langzaamaan rekt de huid
dan weer op.’ Ze kreeg een allergische reactie
op de pleister, waardoor de wondgenezing langer duurde. Maar inmiddels doet Lisette weer
alles. Er is eigenlijk maar één beperking, en daar
kan ze prima mee leven: ‘Als ik dingen boven
mijn macht moet doen, zoals de was ophangen
waarbij je je armen omhoog houdt, dan voel
ik dat wel. Ik ben heel blij dat ik voor de Diepreconstructie heb gekozen. Het voelt allemaal
weer als míjn lichaam, zeker na de tepelreconstructie. En het ziet er heel natuurlijk uit. Er zit
ook gevoel in m’n borst, ze past zich ook aan de
lichaamswarmte aan. Ik ben echt positief over
deze ingreep, vooral ook het psychisch effect
ervan: de borst is weer van jezelf, je voelt je
meer vrouw.’

Teksten: Christel Janssen
Beelden: Hans van der Beele

Plastisch chirurg John Sawor

‘Na een borstreconstructie voelt het
leven voor vrouwen vaak evenwichtiger’
Plastisch chirurg John Sawor is specialist in borstreconstructies met eigen weefsel.
Wanneer bĳ een vrouw vanwege borstkanker een borst is afgezet, kan nu in dezelfde
ingreep de borst opnieuw worden opgebouwd, met lichaamseigen weefsel dat elders
wordt weggehaald. De patiënt ontwaakt uit de narcose met een nieuwe borst.
De meest gebruikte methode is DIEP, ook wel
de borstbuik-methode genoemd. DIEP staat
voor Deep Inferior Epigastric Perforator, ofwel
een bloedvat dat het vet en de buikhuid van
bloed voorziet. Sawor: ‘We maken van de
buikhuid met het onderliggende vet, een
nieuwe borst. De patiënt moet er wel fit voor
zijn en fysiek geschikt. Een DIEP-operatie is
namelijk veel zwaarder dan een borstprothese inbrengen en duurt gemiddeld vijf uur.
Maar er zijn veel voordelen: de borst is puur
natuur, voelt altijd warm aan en ook het
gevoel kan terugkomen. Je hoeft er de rest
van je leven niets meer aan te doen.
Een implantaat kan op termijn gaan lekken,
of er kan kapselvorming ontstaan met als
gevolg een harde borst en mogelijk ook

pijnklachten.’ VieCuri verricht jaarlijks 30 tot
35 DIEP-operaties en loopt daarmee voorop
in Nederland. Sawor: ‘Dit jaar zijn we bij de
chirurgen ingetrokken in het Oncologiecentrum.
De lijntjes zijn daardoor heel kort. Als er
iemand komt met borstkanker, kijken wij
meteen mee. De patiënt bepaalt wat ze wil:
DIEP-reconstructie of een borstprothese.
Het kan overigens niet altijd in één operatie.
Na bestraling moet de patiënt een jaar wachten. De huid kan daar op reageren en dat
vergroot de kans op problemen.
‘Het mooie aan mijn werk? Met één borst kun
je heel oud worden, maar het leven voelt voor
veel vrouwen een stuk evenwichtiger met twee
borsten. En daar kunnen wij aan bijdragen.’

‘Wanneer er sprake is van een Diep-operatie
kun je er ook familieleden bij betrekken.
Kinderen kunnen mee naar de afdeling
indien er sprake is van chemo of de radiotherapie, wat zeker niet altijd het geval is.
Zo zien ze dat er geen akelige dingen gebeuren met hun moeder. Dat stelt gerust en is
heel belangrijk voor het vertrouwen van de
patiënt.’ Jeannine vindt wel dat een patiënt
er van tevoren goed over moet nadenken of
ze een Diep-reconstructie wil: ‘Het is geen
kleine ingreep. In de eerste weken moet je
je aan een aantal leefregels houden als niet
autorijden, niet fietsen, niet zwaar tillen en
op je rug slapen. En je moet een speciale BH
en buikband dragen. Maar ondanks dat het
zwaar is, zijn de meeste vrouwen tevreden
met het resultaat.’

Borstexpertise-centrum
Om de zorg te optimaliseren werkt
VieCuri sinds kort samen met het
Laurentius ziekenhuis in Roermond in
het Borstexpertisecentrum. In multidisciplinaire ‘mammateams’ -bestaande
uit een (gespecialiseerd) mammacareverpleegkundige, een chirurg-oncoloog,
een medisch oncoloog, een radiotherapeut, een radioloog en een plastisch
chirurg- wordt nauw samengewerkt.
Voorop staat dat de patiënt zelf de regie
in handen heeft en houdt. De individuele
behoefte van de patiënt is het uitgangspunt in het Borstexpertiseteam.
Zie voor meer informatie www.viecuri.nl/
borstexpertisecentrum.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Heeft plastic nog toekomst?

Met alle berichtgeving rondom het gebruik en het afval van plastic, mag je gerust deze vraag eens stellen:
onze zeeën en oceanen zijn veranderd in een plastic soep, het afvoeren van plastic afval kost steeds meer
geld, onze leefomgeving wordt ontsierd door plastic afval, bijvoorbeeld door flesjes.
Afgelopen week bracht ik een bezoek
aan de K2019 in Düsseldorf, de grootste kunststoffenbeurs ter wereld.
Er waren vele nieuwe producten en
materialen te zien, en het was duidelijk te zien dat we kunststoffen niet
weg kunnen halen uit onze samenleving, vanwege de talloze goede
toepassingen, maar ook als volwaar-

dige en soms betere vervanger van
bestaande materialen als hout en
metaal.
Daar zit het probleem ook niet, het
wordt pas een probleem als plastic
afval wordt.
Het was daarom opvallender en
vooral zeer interessant zien hoe
de plastic industrie bezig is met de

VVD Horst aan de Maas

thema’s wereld, toekomst en milieu.
Men heeft de handschoen duidelijk wel opgepakt om mindere zaken
rondom plastic te gaan verbeteren:
kunststoffen gemaakt van bio-producten zonder dat dit ten koste gaat
van de voedingsproductie, afbreekbare kunststoffen, betere innameprocessen en recycling van kunststoffen.

De stikstofkringloop is een natuurlijk
proces. Van de lucht die we inademen bestaat 78 procent uit stikstof.
Zonder stikstof geen eiwit. Zonder
eiwit kan mens noch dier en plant
bestaan. Waarom is er dan een probleem? Er zijn bepaalde dieren en

planten die het beter doen in een
omgeving waar minder stikstof aanwezig is. In het verleden is besloten
deze soorten te beschermen en hiervoor zijn verschillende natuurgebieden aangewezen. Om economische
ontwikkelingen (ook woningbouw

Thijs Lenssen

en verkeer) mogelijk te maken en de
stikstofbelasting op natuur te reduceren was er de Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS). In de periode
van 2015-2033 zouden verschillende
maatregelen worden genomen.
Echter: de Raad van State heeft besloten dat maatregelen niet in de loop
van de tijd mogen worden genomen
maar direct moeten worden uitgevoerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld
voor de bouw van woningen eerst
gecompenseerd dient te worden voor

de stikstofbelasting die deze veroorzaakt. Om snel ruimte te creëren voor
bepaalde ontwikkelingen wil men
de ontwikkelruimte van anderen
beperken. Dit was mede aanleiding
voor boeren om te protesteren bij de
provincie en in Den Haag. En terecht.
Zo gaan we toch niet met elkaar om?
Samen werken aan oplossingen.
Gewoon. Doen.

Jeroen Achten

Leren van lokale en landelijke politiek

Net als onze gemeente worstelen veel gemeenten in het land met de
kosten op het sociaal domein en met name de jeugdzorg. Dat Horst
aan de Maas niet de enige is baart zorgen, maar betekent ook dat we
er niet alleen voor staan.
Door mijn werk als stagiaire bij de
Tweede Kamerfractie van het CDA
zijn de lijntjes naar Den Haag korter
dan ooit. Sterker nog, ik ben soms
het lijntje. Hierdoor kun je enerzijds
Tweede Kamerleden informeren
over de lokale praktijk en anderzijds
kun je als lokale fractie een beroep

SP

fruit in mee te nemen, zorg voor een
goede scheiding van afval, zodat we
de gescheiden kunststoffen beter
kunnen recyclen, deponeer geen
kunststoffen in de natuur.
Samen kunnen we op deze manier
een betere wereld maken, en geloof
me, steeds meer mensen in binnenen buitenland zijn aan de slag.

Stikstof: wat is nu het probleem?

Niemand kan het zijn ontgaan, we hebben een ‘stikstofcrisis’.
Ontwikkelingen op gebied van woningbouw, verkeer en land- en
tuinbouw zitten op slot. Waarom eigenlijk? Deze vraag hoor je weinig
in de media, maar veel mensen hebben wel een mening over wat er zou
moeten gebeuren. Vreemd, niet?

CDA Horst aan de Maas

Kortom, zeer bemoedigende initiatieven.
Met deze goede ontwikkelingen in
het achterhoofd is nu de Mens aan
zet. President Kennedy zie eens:
“Het is niet de vraag wat de wereld
voor de mens kan doen, maar wat
de mens voor de wereld kan doen.”
Op milieugebied geldt dat nu eens
te meer. We kunnen nu de keuzes
maken voor een betere wereld en
een beter milieu: kies papieren zakken in de supermarkt om groente en

doen op de kennis van Kamerleden
die de iedere dag bezig zijn met het
verbeteren van een bepaald onderdeel van de samenleving.
Een voorbeeld is de avond over
jeugdzorg die woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid René
Peters heeft georganiseerd maan-

dag 14 oktober. Vanuit het hele land
kwamen CDA’ers samen om ervaringen met de jeugdzorg met elkaar
te delen en om van René te horen
waar hij zoekt naar een oplossing
voor de tekorten. Alleen simpelweg
meer geld als doekje voor het bloeden is namelijk niet de oplossing.
Het bloeden moet worden gestelpt.
De belangrijkste opgave voor
gemeenten en dus ook voor Horst
aan de Maas is het grip krijgen op
de jeugdzorg. De eerste stap is het

invullen van het begrip ‘jeugdhulp’.
De vraag wat wij onder jeugdhulp
vinden vallen beantwoorden. We
gaan samen aan de slag om weer
grip te krijgen op de uitgaven in het
sociaal domein.

naar ’t Gasthoês. Dat blijft de SP zorgen baren. Vooral op financieel en
organisatorisch niveau. Daarbij, zo
stelde de SP in de gemeenteraad,
dient het college ook de belangen
van andere organisaties goed in de
gaten te houden. Daarbij denken
we vooral aan de bibliotheek. Het is
niet uit te leggen dat je een omroep
goed faciliteert met een hoge bijdrage en een lening en de bibliotheek aan haar lot overlaat met
minder subsidie en een uitgekleed

takenpakket. Want óók de bibliotheek is een belangrijke en onafhankelijke informatiebron!

Hielke Hertsig,
Burgerraadslid

Geld voor Omroep Horst aan de Maas

Een van de belangrijkste zaken om een democratie in stand te houden is informatie. Raadsleden moeten
goed en tijdig geïnformeerd worden door B&W (daar schort het helaas nogal eens aan). Maar zeker ook de
burgers moeten geïnformeerd worden. Liefst door onafhankelijke journalistiek. Eén bron van informatie
is de radio. En natuurlijk de tv. In Horst aan de Maas hebben we daarvoor een lokale omroep: Omroep
Horst aan de Maas.
Om die onafhankelijke omroep een
goede start te geven is het belangrijk dat ze over voldoende financiële
middelen beschikt. De SP vindt het
verlenen van een toereikende subsidie belangrijk. Het College van B&W
wilde de omroep naast subsidie ook

een lening van 75.000 euro verstrekken. De SP was het daar mee
eens, maar de meerderheid van de
raad heeft besloten die lening nog
niet te verstrekken. Zij willen eerst
afwachten of de omroep ook zonder
die 75.000 euro kan functioneren.

Wat de subsidie betreft heeft B&W
gekozen voor een hoger bedrag
per inwoner. Daar is de SP content
mee. Het biedt een betere basis voor
onafhankelijke journalistiek.
Al eerder heeft het college er voor
gekozen de omroep te verhuizen

Bart Cox
fractievoorzitter

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

zondag 2 7 ok t ob e r - ko o p z o ndag
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas.nl

Bij toewijzen huurwoning
gaat eigen jeugd voor
Horst aan de Maas kampt met een tekort aan (huur)woningen. Vooral voor jongeren is het extra moeilijk om een passende woning te krijgen.
Zij willen graag in hun eigen dorp blijven wonen,
dichtbij familie, vrienden en het verenigingsleven.
Maar doordat er praktisch geen goedkope (huur)
woningen beschikbaar zijn, krijgen ze bijna geen
kans. De wachtlijst van wooncorporaties bedraagt
al snel een aantal jaar en huren van particulieren
is vaak niet op te brengen voor een eenpersoons-

huishouden. Als er iets vrijkomt, wordt er massaal op
gereageerd, waar bij de toewijzing niet altijd gekeken wordt of het iemand uit het eigen dorp betreft.
Daar moet verandering in komen. Dat jongeren in hun
geboorteplaats blijven, moet juist gestimuleerd worden. Dus bij het toewijzen van een huurwoning gaat
de eigen jeugd voor. Maar, heeft niet iedereen recht

op een passende woning? In Swolgen komt misschien
jaarlijks maar één huurwoning beschikbaar, tegenover
vijf in Horst. Betekent dat die jeugd uit Swolgen dan
niet in Horst mag gaan wonen?
Bij toewijzen huurwoning gaat eigen jeugd voor.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 42

Stikstofregels gaan nog niet ver genoeg
In de gemeente Horst aan de Maas liggen volgens een voorzichtige schatting ongeveer honderd bouwplannen stil vanwege het stikstofbesluit.
Het PAS maakt uitbreiding van bedrijven die
stikstof uitstoten in kwetsbare natuurgebieden toch mogelijk, door ervan uit te gaan dat
maatregelen in de toekomst die uitstoot weer
compenseren. De Raad van State oordeelde dat
de natuur daarmee onvoldoende beschermd is.
Sommige provincies vinden dat de landelijke

regels nog niet ver genoeg gaan en willen vergaande maatregelen nemen. Een meerderheid van de
stemmers op deze poll, 83 procent, is het daar niet
mee eens.
Ondernemers moeten ook de kans krijgen om te
ondernemen. Op Facebook zegt Jan Timmermans:
“Het is zaak, dat die 100 (!) bouwplannen zo snel

mogelijk hervat kunnen worden!”
Sandra van der Hulst vindt dat de lokale boeren
gesteund moeten worden. “En geen vergunningen
afgeven voor megastallen aan mensen van buiten
de regio en wat natuur betreft: het groeit zelfs op
de stoepen in Horst aan de Maas.”

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Ingezonden brief

Boer bedrogen door Trumpiaanse politieke retoriek
Doel na de oorlog: Nooit meer honger. Mansholt gaf vol gas. Veel overheidsgeld en steun hielpen de boeren. Mansholt waarschuwde: het systeem slaat door. Pakhuizen vol boter en melkpoeder en land met
monoculturen en pesticiden gebruik. Veebedrijven zonder grond. Ver voorbij het project ‘nooit meer
honger’. Winsemius en Van Aartsen wisten al, alleen minder vee kan ammoniak en mestproblemen
oplossen.
Veerman en Verburg waren daar
blind voor, natuur en gezondheid telden niet, de agrarische wereld werd
verder de verkeerde schaalvergroting richting opgestuurd. Veel te ver.
CU, VVD en CDA joegen blind door.
Niet de boeren zijn het probleem,
evenmin als de burgers. De cliëntelistische dogmatische politiek draagt
de schuld. Partijfinanciering zal
zowel lokaal als nationaal geen rol
hebben gespeeld. Wel, het gebrek
aan oprechtheid en rechte rug van

deze partijen met retoriek die strijdig is met hun handelen. En, nu
ook nog de Trumpiaanse methode.
Trek alle gegevens in twijfel, ook
al zal dat nauwelijks invloed hebben. Ontken openbaar de grote lijn
die je al volgt. Dat de boeren, nu al
verdeeld in twee groepen, over de
stikstofuitstoot van de luchtvaart
spreken is vreemd, maar voorstelbaar. Dat minister Carola Schouten de
noodzaak van afbouw van de veehouderij bagatelliseert, is bizar als ze

al inkrimpende maatregelen in gang
zet. Dat Jaco Geurts van het CDA
soortgelijke wegduikopmerkingen
maakt is kwalijk en laf. Over Bleker
zwijgen we beter. De politiek
Trumpiaanse aanpak van ongefundeerde twijfel zaaien is Nederland
onwaardig. Ammoniak, diversiteit,
klimaatveranderingen, dier en plantenziektes, overlast, het wijst allemaal in de zelfde richting. Niet de
boeren, maar de huidige wijze van
bedrijfsvoeren is het probleem.

Dat 0moet anders. Wat de wereldtop
leek is dat niet in ons dichtbevolkt
Nederland. Iedereen moet daaraan bijdragen. Naar de mond praten
is contraproductief. Burgers hebben zeker waardering voor de boer.
Minister, CDA en LTO zijn het contact
met de boeren kwijt. Met valse steun
en loze beloftes win je de boeren
niet echt terug. De meesten, op misschien niet grond gebonden grote
veehouders na, weten heus wel
dat we naar een andere vorm van
winstgevend boerenbedrijf moeten.
Trumpiaanse politici kunnen dat niet
stoppen.

Nielsflits

Column

Zelfstandigheidseierstokken
Inmiddels tik ik de leeftijd aan
van 24 jaar. Mijn mannelijke
eierstokken trillen nog niet,
maar ik heb momenteel andere
gedachten. Na een tijdje op
kamers in Amsterdam te hebben gewoond en nu weer een
jaar bij paps en mams, beginnen mijn zelfstandigheids-eierstokken op hol te slaan.
Je ziet het om je heen gebeuren.
Die ene vriend gaat samenwonen,
een kennis bouwt een huisje en
zelf zit je daar thuis bij je ouders.
Niet beledigend bedoeld naar pap
en mam, maar tja die kriebels om
het huis uit te gaan die zoeven wel
in mijn hoofd rond. En in mijn buik
zitten de kriebels ook al klaar voor
de maand november, carnaval.
Dat is een andere zaak.
Als je eenmaal het vrije leven
hebt geproefd op kamers, dan wil
je eigenlijk niet meer terug naar
je ouders. Ik weet nog toen ik uit
onze grote hoofdstad terug verhuisde naar het kleine Hegelsom,
ik meteen weer op kamers wilde.
Lekker weer mijn ding doen, geen
last van broertjes of zusjes en al
helemaal geen gezeur dat ik weer
mijn kamer op moet ruimen, want
het is daar weer een zwijnenstal. Dat heeft aan de ene kant
ook weer wat hoor, maar stiekem
weet ik van mezelf dat als ik op
mezelf ga wonen dat ik zelfstandiger word.
Ik hoor je lachen, Niels zelfstandig.
Ja, ik poets ineens als ik op mezelf
woon, dat bewees Amsterdam wel.
Mijn gezonde healty fitgirl-lifestyle
verdween wel als sneeuw voor de
zon, maar dat is niet zo’n ramp als
student. Nu zijn er een aantal plannen in werking in Hegelsom voor
wat appartementjes. Een grote
stap, en die ga ik toch maar
nemen, denk ik. Ik heb daar echt
zin in. Niels die zelfstandig wordt,
tja we hebben een wereldwonder
erbij. Ik zie je bij mijn housewarming.
Eierstok ze,

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

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

Niels
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Raadsavond

Op dinsdag 29 oktober
vergadert de gemeenteraad

Horst aan de Maas neemt deel
aan Nacht van de nacht 2019

Meepraten

zaterdag 26 oktober wordt gehouden. De gemeente dooft dan een gedeelte van de

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend

openbare verlichting zoals de verlichting bij monumenten en een aantal gevelverlichtin-

gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden

gen. U kunt natuurlijk ook mee doen door uw eigen gevelverlichting of tuinverlichting

kunnen deelnemen) en een besluitvormend

die nacht te doven. Of door deel te nemen aan een avondwandeling.

De gemeente Horst aan de Maas ondersteunt de Nacht van de Nacht die dit jaar op

gedeelte. Tijdens de voorbereidende vergadering kunnen inwoners gebruik maken van het

Nacht van de nacht

heid van een donkerdere nacht zodat men

burgerpodium (dat mag ook gaan over zaken

De Nacht van de nacht is een initiatief van

bewust wordt van onnodige lichthinder en

die niet op de agenda staan). Wilt u gebruik

de Provinciale Milieufederaties en Natuur &

energieverspilling.

maken van het burgerpodium?

Meer informatie over de agendapunten leest u

Milieu. Hoe mooi Met de campagne willen

Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

deze organisaties aandacht vragen voor

Wat doet de gemeente?

het gebrek aan echte donkere nachten in

In de nacht van 26 op 27 oktober 2019 doven

contact op met de grifﬁer, de heer R. Poels,
tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of

Meer informatie

Nederland. De bedoeling is dat mensen op

wij de aanstraalverlichting en grondspots in

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

De openbare vergadering is in de raadzaal

26 oktober kunnen ondervinden hoe mooi

de gemeente. Voor de langere termijn wer-

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

duisternis kan zijn. Verder wordt met deze

ken wij aan beleid om onze straten slimmer

Agenda

De besluitvormende vergadering is gepland

actie de aandacht gevestigd op het belang

en zuiniger te gaan verlichten zonder dat de

Tijdens deze raadsavond wordt de raad o.a.

vanaf 21.15 uur. Afhankelijk van het verloop

van donkere nachten voor het welzijn van

veiligheid en de sfeer in het geding komt.

geïnformeerd over de problematiek van de ge-

van de voorbereidende vergadering kan dit

mens en natuur.

combineerde luchtwassers. Op de agenda van

tijdstip maximaal een half uur vervroegd

de besluitvormende vergadering staat o.a. de

worden.

Mag het licht uit?

Door op zaterdag 26 oktober eventuele

nieuwbouw basisschool Tienray en Swolgen

U kunt de vergadering ook live volgen via

Nederland wordt steeds lichter en steeds

tuin- of gevelverlichting niet in te schakelen,

en het wegbeheerplan.

www.horstaandemaas.nl/raad.

meer mensen en dieren ondervinden daar

helpt u mee Horst aan de Maas één nacht

hinder van. In het belang van de sociale

donkerder te maken. Misschien wel voor één

veiligheid en de verkeersveiligheid is goede

nacht de donkerste gemeente van Neder-

verlichting een noodzaak. Veel verlichting

land. De Stichting ‘Vrienden van het Grutte-

is echter ook onnodig. Waarom moeten re-

veld’ organiseert samen met de Groengroep

clamemasten de hele nacht branden? Is het

Sevenum een sfeervolle avondwandeling op

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag

nodig gebouwen de hele nacht aan te stralen

26 oktober. Vertrekpunt, tussen 19 en 20 uur,

29 oktober 2019 bij elkaar voor een hoorzitting.

met felle lampen? Kan tuinverlichting niet wat

bij het achterterras van restaurant Croonen-

minder vaak en minder lang branden?

borgh, Kronenbergerweg 16, Kronenberg

Commissie bezwaren en klachten

Wat kunt u doen?

Hoorzitting om 18.30 uur

De commissie brengt advies uit over te ne-

De Nacht van de nacht wordt georganiseerd

Meer informatie vindt u op de website

Behandeling van bezwaarschrift tegen

men besluiten op bezwaarschriften.

om het publiek te informeren over de schoon-

www.grutteveld.nl

weigering voor een inrit en uitweg aan de

De hoorzitting vindt plaats in het gemeente-

Bergboslaan in Meerlo.

huis van Horst (ingang via hoofdingang).

Hoorzitting om 19.0 uur

Voor meer informatie kunt u contact o

Behandeling van bezwaarschrift tegen de

pnemen met de secretaris van de commissie,

last onder dwangsom perceel Horsterdijk in

mevr. A. Schatorje-Linders,

Lottum.

tel. 077 - 477 97 77.

Dorpentoer 28 oktober

Goed wonen voor iedereen
Goed wonen voor iedereen. Wat betekent dat in Horst aan de Maas? En wat verstaat u daar
onder? De komende weken blijft de gemeente Horst aan de Maas in gesprek met haar inwoners over het thema wonen, tijdens de dorpentour.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Wonen is een thema dat volop in de spotlights

Sevenum, Kronenberg, Evertsoord, Griendts-

staat. Er ligt een Masterplan Wonen, maar om-

veen en America.

America

Gasthuisstraat 30

Melderslo

dat de wereld op woninggebied snel veranderd

Op 21 oktober is in Horst gesproken met

Kerkbosweg 22

Kranestraat 14

Beemdweg 6

is het belangrijk dat wij blijven mee veranderen.

inwoners van de dorpen Horst, Hegelsom,

Broekhuizenvorst

Gasthuisstraat 56

Meterik

De gemeente wil met de dorpentour in alle

Meterik en Melderslo. De laatste avond van

Schoolstraat 5

Kraneveldweg 30

St. Jansstraat 18

dorpen ophalen wat er leeft op woongebied en

de dorpentour wonen is gepland op:

Grubbenvorst

Gasthuisstraat 49

Schadijkerweg 36

de kengetallen die wij hebben toetsen bij de

maandag 28 oktober 2019 van 19.30-21.30

Kromboschweg 4

Kronenberg

Kempweg 16

inwoners.

uur (voor de dorpen Grubbenvorst, Lottum,

Irenestraat 20

Meerweg 11

Sevenum

Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen,

Meerloseweg 1c

Simonsstraat 5a

Maabreeseweg 2

Dorpentour

Tienray en Meerlo), locatie Sporting Swolgen-

Hegelsom

Wilhelminaplein 7

Markt 28

Tijdens de dorpentour willen we graag met

Tienray.

Past. Debeijestraat 8a

ieder dorp in gesprek komen. Uiteraard is ieder

t/m 7k en 8

Luttelseweg 20

Horst

Lottum

Dorperdijk ongenummerd

dorp uniek en toch spelen in verschillende dor-

Aanmelden

Afhangweg 39

Stokterweg 14

Maarten de Vriesstraat 2

pen op woongebied soortgelijke vraagstukken.

Om de bijeenkomst in goede banen te kunnen

Molenveldweg 7

Horsterdijk 1

Swolgen

Om ook van elkaar te kunnen leren pakken we

leiden, willen wij u vragen om u aan te melden

Kreuzelweg 3

Hosterdijk 35

Donkstraat 15a

iedere avond een paar dorpen samen.

voor de bijeenkomst. Dat doet u door een mail

Librije 60

Meerlo

Legert 4a

te sturen naar gemeente@horstaandemaas.nl,

Wilhelminaplein 6

Perschweg 1a,

Tienray

Eind september is de dorpentour gestart in

waarin u naast uw naam vermeld met hoeveel

Linnenstraat 20

De Leeuwerik 33

Zonnehof 45

Kronenberg waar gesproken is met de dorpen

personen u komt.
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Jullie komen
zondag toch
ook naar
De Greune
Mèrt!
Combineer het met de Koopzondag van
Horst-Centrum!
Waar:

bij en in de Mèrthal en
op het Lambertusplein

Tijd:

van 11.00 - 17.00 uur

Voor wie: voor jong en oud!

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

Workshop 'Bereik
meer met je geld'

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Wil je eerder stoppen met werken, je hypotheek
aflossen of je kinderen financieel ondersteunen?
Dan heb je straks geld nodig. Tijdens de
workshop 'Bereik meer met je geld' laten we je in
1,5 uur zien dat een mooi bedrag opbouwen echt
mogelijk is.

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Schrijf je in voor de workshop op 12
november in Venray.

Meer informatie en aanmelden:
Rabobank.nl/bereikmeermetjegeld

U heeft een initiatief
en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

bureau
leefomgeving
Schoolstraat 7, 5961 EE te Horst | +31 (0)77-208 6099
info@bureauleefomgeving.nl | bureauleefomgeving.nl

077 - 477 97 77

Op zoek naar een leuke en goed
betaalde baan in de schoonmaak?
Waarom werken bij ICS Groep?

€
Goed salaris

Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

Opleidingen
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RAADSFEITEN
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Dit vindt de jeugd zinnige zaken
Op dinsdag 8 oktober waren 60 leerlingen van het Dendron College te gast in het gemeentehuis voor het project Zinnige Zaken. Samen met raadseden en oud-raadsleden gingen ze aan
de slag met thema's die ze onder de aandacht van het gemeentebestuur willen brengen.

Zinnige zaken

huidge gemeenteraad) hun thema verder uit.

Vijf groepen gingen aan de slag met een thema

Aan de hand van gesprekken met vakafde-

dat ze meteen ’s ochtends kozen. Een 6e groep

lingen op het gemeentehuis, straatinterviews

(de persgroep) zorgde voor de nieuwsvoorzie-

en onderzoek werd een voorstel gemaakt dat

ning tijdens deze dag. Dit zijn de thema’s die

tijdens de jongerenraadsvergadering later die

volgens de deelnemers zinnige zaken die de

middag gepresenteerd werd.

burgemeester opgepakt als verantwoordelijke

Terug kijken?

voor openbare orde. Een eerste aanzet

Op het YouTubekanaal van de gemeenteraad

hiertoe vindt al plaats op 19 november als de

(RaadHadM) staan de video’s die de groepen

gemeenteraad een themabijeenkomst heeft

maakten. Ook kun je hier de docu bekijken die

over Veiligheid. Tijdens deze bijeenkomst

de persgroep maakte over Zinnige Zaken 2019.

wordt ook een aantal thema’s uit Zinnige Zaken

Al deze ﬁilmpjes staan bij elkaar in de playlist

gepresenteerd.

Jongerenraad.

gemeente op moet pakken:
• Aanpak drugsbeleid;

Jongerenraad

• Activiteitencentrum voor jongeren;

Tijdens die jongerenraad werd hier volop over

• Fietsveiligheid in het donker;

gedebateerd. Uiteindelijk kregen drie thema’s

• Betaalbaar sporten & bewegen voor ieder-

de meeste steun. Op voorstel van de burge-

een;
• Waarborgen van fysieke en sociale veiligheid.

meester is afgesproken dat de thema’s Fietsveiligheid en Fysieke/sociale veiligheid samen
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

In de loop van de dag werkten de leerlingen

Binnenkort wordt een afspraak gemaakt om dit

samen hun coaches (elk team werd bege-

met de leerlingen samen uit te werken.

leid door een oud-raadslid en een lid uit de

Het thema Aanpak drugsbeleid wordt door

Nieuw raadslid:
Maarten Voesten
Tijdens de raadsvergadering van
24 september werd Maarten Voesten
verwelkomd als nieuw raadslid.
Maarten neemt de plaats in van Inez Arts
in de fractie van D66+GroenLinks.

Een ongewoon beeld tijdens de
raadsvergadering van 8 oktober 2019.
Gedurende het hele jaar wordt de raadsvergadering steeds geopend met een voordracht in

Deze opgepimpte paspop was een

het kader van 800 jaar Horst aan de Maas. Op 24 september spraken Wiel Jenniskens en

attribuut bij toelichting op de stand van

Twan Hoeijmakers de gemeenteraad toe over het thema oogst door de jaren heen.

zaken rond de nieuwe cultuurnota.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM

2410 \ jongeren
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15-vragen aan

Lenn Geurts Horst
Hoi

Column

Tweepersoonsbed
O mijn god, wat een gedoe.
Ik weet niet of meerdere mensen dit herkennen maar ik wilde
dus echt graag een tweepersoonsbed in plaats van een
eenpersoonsbed. Na lang sparen en kijken welke ik nou echt
wilde ben ik met mijn vriend
naar de Ikea gegaan.

Naam:
Leeftijd:
School:

Lenn Geurts
16 jaar
Summa VeVa
Eindhoven
Woonplaats: Horst

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Ik zou ooit nog wel eens met een
camper of bus via Spanje door Afrika
willen reizen en daar kennismaken
met de lokale bevolking en haar cultuur en haar manier van leven.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind was ik altijd het liefst actief
bezig. Ik kon mezelf altijd een doel
geven zoals honderd keer touwtjespringen en dan bleef ik dit doen
totdat het me gelukt was.
Zo kon ik dus de hele middag met

één activiteit lekker druk bezig
zijn.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik denk rond mijn 28e. Dan heb ik
mijn opleiding afgerond en werk ik al
een aantal jaar bij defensie, op deze
leeftijd ben je lekker fit en zou ik
daar heel lang kunnen werken.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Volg je dromen en zorg dat je gelukkig bent in wat je doet. Dit zeiden
mijn ouders mij toen ik had besloten om te stoppen met havo en
besloten had te gaan starten aan de
VeVa. VeVa staat voor veiligheid en
vakmanschap. Ik leer hier militaire

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

basisvaardigheden en krijg les in
techniek. Ook heb ik veel sportlessen.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Stoppen met de havo en starten met
de VeVa. Dit was een grote beslissing
voor me omdat ik dan niet doe wat
anderen doen. Ik stopte met havo
terwijl anderen gewoon doorgingen.
Een beslissing die niet alle mensen
zullen begrijpen, maar dat maakt mij
eigenlijk ook niks uit.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?

defensie. Mij lijkt het heel mooi om
bij te dragen aan vrede en veiligheid
in andere landen, daar waar mensen
niet meer instaat zijn om voor hun
eigen veiligheid te zorgen. Het stukje
avontuur dat daar bij komt kijken lijkt
mij leuk en interessant.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Een goede eigenschap van mij is dat
ik veel discipline heb en mezelf dus
goed kan pushen. Een slechte eigenschap van me is dat ik soms iets kan
zeggen waar ik achteraf iets langer
over na had moeten denken.

Ik probeer altijd net iets te vroeg te
zijn. Als er dan nog snel iets tussen
komt ben ik alsnog op tijd. Te laat
komen vind ik niet fijn.

Wat zou je nooit meer willen
overdoen?

Wat is je favoriete hobby?

In welke situatie was je het
zenuwachtigst?

Ik zit bij de drumband Jong
Nederland Horst en ben sinds kort
ook aspirant leider. Ik ben bij deze
groep begonnen toen ik 8 jaar oud
was. Hier doen we leuke spellen en
leerde ik drummen. Nu speel ik al
heel wat jaren bij de drumband.

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Mijn levensstijl is dat ik altijd mezelf
blijf en vooral niet achter de menigte
aan loop.

Wat is je droombaan?
Mechatronicamonteur bij defensie.
Bij deze baan repareer je bijvoorbeeld wapens en communicatiesystemen. Mechatronica is een heel
diverse kant van techniek omdat je
met allerlei verschillende kanten van
het vak te maken krijgt.

De havo, ik heb havo 3 afgerond en
zou dit liever niet over doen.

De ochtend voor de toelatingstest
van de VeVa. Ik had me heel goed
voorbereid en in mijn hoofd dacht
ik dat ik niet zenuwachtig was maar
mijn lichaam dacht van wel en ik
werd er gewoon ziek van. Die ochtend kreeg ik geen hap door mijn
keel.

Wie kent jou het beste?
Mijn vader en moeder kennen me
het best. Mijn moeder omdat we
heel veel samen praten en mijn
vader omdat ik heel erg op hem lijk.

Als je terug in de tijd zou kunnen
gaan, wat zou je jezelf dan als
advies meegeven?
Dat Ik niet hoef te twijfelen, en dat
ik alles kan wat ik wil als ik er maar
hard voor werk.

Daar begint het al, ik kan geen
auto rijden dus ik mocht eventjes twee uur met het ov naar de
Ikea. Eenmaal daar is het natuurlijk allemaal wel prima te doen
maar dan ga je pas nadenken.
Even wat bedden proberen en er al
snel achter komen dat de matrassen die het fijnste liggen natuurlijk
weer ver boven je budget zitten.
Of niet weten dat je de lattenbodems er zelf nog eens moet bijkopen. En vergeet niet dat dit een
tweepersoonsbed is. Dus ook twee
lattenbodems, een matras dat het
dubbele kost van een eenpersoonsmatras. Dan denk je dus, yes ik heb
een bed en een matras, maar dan
komt het nog hoor. Vergeet namelijk niet het dekbed, de extra kussens of het beddengoed er nog bij
aan te schaffen. He-le-maal belachelijk als je het aan mij vraagt.
Alles is dubbel zo duur als je het
groter wil. Dus dan ben je al maandenlang aan het kijken voor een
nieuw bed, prijzen allemaal niet
zo extreem. Tot je het uiteindelijk koopt. Kan je er toch makkelijk
een paar honderd euro bovenop
doen voordat je een volledig bed
hebt. Dus heel mijn bankrekening
geplunderd. Mag ik daarna twee
zware mega Ikea tassen naar huis
gaan slepen. Wat een gedoe! Je
krijgt ze niet eens makkelijk door
die poortjes op Eindhoven station,
laat staan in een busje waar maar
acht personen in kunnen. Eindelijk
dus alle extra spullen in huis, dan
nog twee dagen wachten op de
meubels zelf. En met al mijn geluk
zijn ze de steunbalk in het midden
vergeten op te sturen of überhaupt
op de order te zetten. Waardoor
het bed nog steeds niet gebouwd
kon worden. Dus mag ik op een
vrijdagavond terug naar de Ikea,
voor maar één balk. Dus: check
alles meerdere keren voor je iets
koopt!

Wat zou je graag nog een keer
willen doen in je leven?
Ik wil graag uitgezonden worden
als ik mechatronicamonteur ben bij
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Tekst: Teun van Zon
Beeld: Jos Derks
Jélena
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Voetbal

Tweede royale uitzege Wittenhorst

70%
KORTING
DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vrijdag 25 oktober
Zaterdag 26 oktober
Zondag 27 oktober

10.00 - 21.00
10.00 - 17.00
12.00 - 17.00

Een wedstrijd winnen wordt meestal bepaald door het benutten van kansen. Als deze stelling juist is, dan had
het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst zondag 20 okotber een einduitslag gehad van dubbele cijfers.
Het bleef echter bij 1-4 tegen Heeze.
Met een goede instelling begon
Wittenhorst aan de belangrijke wedstrijd tegen Heeze. Deze tegenstander
was in het vorige seizoen tweemaal te
sterk voor de Horstenaren. Na de eerste balomwenteling ging de zoektocht
voor Wittenhorst naar een doelpunt.
In de derde minuut kon de aanhang van de oranjemannen juichen.
Joost van Rensch was met zijn snelheid op rechts iedereen te snel af.
Zijn voorzet op maat naar spits Tom
Spreeuwenberg betekende de 0-1.
Wittenhorst bleef drukken en de
Heezenaren konden geen vat krijgen op het snelle team. Toen Joep
Beurskens op links een vrije trap
mocht nemen was de ontknoping ver

rassend. De bal zocht zijn einde in het
doel, met Bart Zanders die de bal leek
te toucheren: 0-2. Na dit fraaie verloop
wilde Heeze wat terugdoen, maar de
achterhoede van Wittenhorst stond
paraat. Zelfs het missen van opgelegde kansen kon de Horstenaren niet
in de problemen brengen. Voor de
rust werd de tussenstand nog op 0-3
bepaald. Een snoeihard schot van Daan
Hendriks verraste doelman Vincent
Jansen. Met deze ruststand was het
goed thee drinken.
Na de pauze een ontketend Heeze dat
zo snel mogelijk de aansluitingstreffer probeerde te forceren. Enkele keren
kroop Wittenhorst door het oog van
de naald. In de 60e minuut kwam

dan verdiend de 1-3 op het scorebord.
De handige Jorg van Galen gaf weer
hoop bij de aanhang van de thuisclub.
Wittenhorst zocht snel om de marge
weer te bewerkstelligen. Helaas moet
gesteld worden dat de rust in het spel
ver te zoeken was. De vele kansen
konden hierdoor niet benut worden.
Eindelijk in de 81e minuut kwam de
definitieve beslissing. Joep Beurskens
kon na een schitterend afstandsschot
de doelman kansloos te laten: 1-4.
Hier bleef het bij al had Wittenhorst
enkele malen de mogelijkheid om te
scoren.
Tekst: Piet Nabben,
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst

Horst aan de Maas judotoernooi
Het jaarlijkse gemeente Horst
aan de Maas judotoernooi stond
zaterdag 19 en zondag 20 oktober weer op het programma.
Meer dan zestig judoka’s van
Meerlo, Lottum, Sevenum en
Horst streden zaterdag om
kampioen van Horst aan de
Maas te worden.

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Zondag waren de clubkampioenschappen van budoclub Horst
waar meer dan vijftig judoka’s
hun kunsten lieten zien. Volgens
de organisatie waren beide toernooien een succes, ondanks de
lagere opkomst vergeleken met
voorgaande jaren.

Hoop aan flarden geschoten

Sporting ST kan één helft mee met SPV

Reiscafé's
Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan
elders? Bezoek dan een van onze lokale Reiscafé’s waar u
geheel vrĳblĳvend kennis maakt met de persoonlĳke
werkwĳze en eigen 24/7 reisbegeleiding uit & thuis.
*BALTISCHE STATEN *BULGARIJE *CHINA *GEORGIË
*ITALIË *INDONESIË *KROATIË *NEPAL* ROEMENIË
*TENERIFE *TSJECHIE *ZUID-ARIKA *VIETNAM
*CANARISCHE EILANDEN
Zo. 3 Nov. Bufkes | Schoolstraat 29 Venray | 10.30 uur
Ma. 4 Nov. Kerkeboske | Koeberg 3 Helden | 19.30 uur
Di. 5 Nov. Lekker Gewoën | Kloosterstaat 14 Gr'vorst | 19.30 uur
Wo. 6 Nov. De Schakel | Broeklaan 2 Reuver | 19.30 uur
Do. 7 Nov. De Riet | Weltersweide 22 Horst | 19.30 uur
Zo. 10 Nov. De Waeg | Horsterweg 203 Blerick | 10.30 uur
Graag vooraf aanmelden via onderstaande e-mail of telefoonnummer.

Sporting ST heeft afgelopen zondagmiddag op bezoek bij SPV uit Vlierden met 6-0 verloren. Na de eerste helft
had het elftal van Han Friesen nog perspectief op een punt, maar die hoop werd na rust al snel aan flarden
geschoten.
Het decor voor het vijfde competitieduel van Sporting ST was regenachtig.
Ondanks het verschil op de ranglijst
(de thuisploeg had vooraf aan het
duel drie punten meer dan Sporting)
ging de eerste helft gelijk op. Beide
ploegen kregen kansen en een vrije

Oxalis
A1 veld
kampioen
De junioren van korfbalteam
A1 van SV Oxalis werden
zaterdag 19 oktober veldkampioen. Het korfbalteam
speelde tegen De Peelkorf A4
uit Ysselsteyn en won met
0-11 van de Ysselsteynse club.
Daardoor eindigden de
meiden als hoogste op de
lijst.

trap van Tim van Rijswick belandde
op de buitenkant van de paal. Ook de
thuisploeg kreeg een aantal kansen en
kwam halverwege op een 1-0 voorsprong. Na een voorzet vanaf de rechterkant kon de bal simpel in het doel
worden gewerkt.

In de tweede helft had Sporting nog
maar weinig in te brengen. SPV kreeg
veel kansen en benutte deze ook nog
eens. Zo liep de thuisploeg uit naar
een 6-0 overwinning.
Tekst: voetbalvereniging Sporting ST
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Korfbal

SV Melderslo stijgt naar tweede plaats
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 20 oktober tegen Heumen 1. De wedstrijd werd onder
regenachtige omstandigheden gespeeld op sportpark Toppenberg in Heumen. De eindstand werd 6-13.
SV Melderslo begon erg sterk aan
de wedstrijd. De regen weerhield
de ploeg er niet van om uit goede
acties doelpunten te scoren. Ook verdedigend stond het aardig dicht en
werden de gevaarlijkste speelsters
van Heumen goed uitgeschakeld.
Naarmate de eerste helft vorderde,
werd het grasveld waarop gespeeld
werd steeds slechter. Dat had gevolgen voor de nauwkeurigheid en de

snelheid van het spel, iets waar beide
ploegen duidelijk last van hadden.
Toch had SV Melderslo er bij rust al 7
doelpunten in liggen, tegenover 2 bij
Heumen. Na rust werd eerst het veld
verlegd, om de wedstrijd daarna op
een ‘vers’ stuk gras te kunnen hervatten. Ook nu ging de kwaliteit van het
veld echter in rap tempo achteruit. Het
werd gladder en gladder, waardoor
het opnieuw steeds moeilijker werd

om mooi korfbal te laten zien. Toch
bleef SV Melderslo de betere ploeg.
Ondanks de vele glijpartijen werd er
goed gezocht naar de juiste kansen,
wat uiteindelijk resulteerde in een
6-13 overwinning. De twee punten
gingen zo verdiend mee terug naar
Melderslo, dat nu op een gedeelde
tweede plaats staat in de Hoofdklasse.
Tekst: korfbalclub SV Melderslo

Gelijkspel voor Oxalis
De dames van SV Oxalis speelden zondag 20 oktober uit tegen Dakos in Someren. Oxalis trof Dakos de afgelopen jaren al vele malen. Oxalis, de huidige nummer 4, wilde op deze regenachtige dag tegen Dakos, de nummer 5, de punten mee naar Hegelsom nemen. Maar dat bleek niet zo gemakkelijk, beide ploegen waren aan
elkaar gewaagd.

Korfbalsters S.V. Lottum
F1 kampioen
De meiden van de F1 van S.V. Lottum, die voor het eerst competitiewedstrijden spelen, zijn er meteen in geslaagd kampioen te worden.
Ze wonnen de laatste competitiewedstrijd van de eerste helft veldcompetitie 2019/2020 tegen Oranje Wit uit Leunen met 7-2, maar
moesten daarna wachten op de uitslag van concurrent Peelkorf.
Die bleken verloren te hebben en dat betekent dat de meiden van de F1
kampioen zijn.

Oxalis begon sterk aan de wedstrijd
waardoor er na 10 minuten spelen 0-3
op het scorebord stond. Deze flitsende
start kon Oxalis geen vervolg geven.
Dakos kwam terug en het spel van
beide ploegen bleef tot de rust goed
tegen elkaar opgaan. Oxalis ging echter met een nipte voorsprong van 3-4
de rust in. Trainer/coach Jan Wielink
gaf aan dat het heel belangrijk was
om de concentratie goed te houden en
alert te zijn in de paalzone.

Dakos begon meteen scherp aan de
tweede helft en kwam snel op gelijkspel. Oxalis bleef naar de kansen
zoeken en wist uit te lopen naar een
4-6 voorsprong. Maar ook Dakos bleef
doorzetten en kwam terug. De dames
uit Someren kwamen 5 minuten voor
tijd op een 7-6 voorsprong. Met nog
3 minuten op de klok wist Oxalis nog
de gelijkmaker te scoren. In de spannende laatste minuten ging het gelijk
op, maar er viel geen doelpunt meer.

Een wedstrijd waar beide teams aan
elkaar gewaagd waren. De eindstand
werd 7-7.
Zondag 27 oktober speelt Oxalis 1 de
laatste wedstrijd van de veldcompetitie. Ze spelen opnieuw tegen MKV1,
de huidige nummer 2, om 13.00 uur in
Milheeze.

Op een druilerige zondagmiddag 20 oktober troffen VV Hegelsom en RKVV Meterik elkaar op Sportpark
Wienus. De derby stond de afgelopen seizoen garant voor spannende wedstrijden, maar de zondag was
Hegelsom duidelijk te sterk: 4-0.
beeld hetzelfde bleef. Veel balbezit
voor Hegelsom, maar weinig kansen.
In de tweede helft lukte het Hegelsom
wel om gevaarlijker te worden. Er was
veel druk op het doel van Meterik en
dit had een aantal gevaarlijke schoten vanuit de tweede lijn tot gevolg.
Uit het niets kreeg Meterik een
enorme kans. Een lage voorzet vanaf
rechts kwam voor de voeten van de
spits van Meterik, maar deze kreeg de
bal van dichtbij niet voorbij Sjors Witt.
Vervolgens was het Hegelsom dat toch
toesloeg. Na een knappe actie van
Bart Spreeuwenberg leek Marc van
Rens de 2-0 al te kunnen maken, maar
hij had niet meer gerekend op Gijs van

Op zaterdag 2 november 2019 van 10.00 uur
tot 12.00 uur heeft Novitas een open dag
op de Stoktstraat 2 in Horst. U kunt dan
met uw vragen bij ons terecht. Of voor het
controleren van uw (levens)testament.
Wij zien u graag, de kofﬁe staat klaar. Aanmelden is niet nodig.

Tekst: korfbalclub Oxalis

Luchtmacht VV Hegelsom te sterk voor
RKVV Meterik
Al vanaf het eerste fluitsignaal was
duidelijk dat Hegelsom vandaag het
spel moest maken, de groen-witte
brigade hield het veld erg compact.
Hegelsom had met name in de beginfase veel moeite om zich hier een
weg doorheen te voetballen. Meterik
probeerde in de counter toe te slaan,
maar dit kwam ook niet echt van de
grond. Na ongeveer 20 minuten had
Hegelsom het geluk (of de klasse?) dat
het bij de eerste de beste kans meteen toesloeg. Een hoge bal vanaf de
rechterflank kon door Marc van Rens
bij de tweede paal binnengelopen
worden. Meterik liet zich hierna niet
uit de tent lokken waardoor het spel-

GRATIS OPEN DAG

Rengs die met een heldhaftige sliding
nog een doelpunt voorkwam. Uit de
hierop volgende corner liet Hegelsom
nogmaals zien een luchtmacht te hebben van formaat. Bart Spreeuwenberg
torende boven de Meterikse defensie
uit en kopte de 2-0 tegen de touwen.
Hierna kwam er meer ruimte voor
Hegelsom en liep de ploeg nog een
paar doelpunten uit. Als eerste door
een kopbal van invaller Ricardo van
Lierop en het slotakkoord was vervolgens voor Marc van Rens die de 4-0 op
de borden zette.

Tekst: voetbalvereniging VV Hegelsom

GRATIS INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
over het testament en levenstestament:
op maandag 2 december 2019 om 18.00 uur
en maandag 13 januari 2020 om 18.00 uur;
over vermogensplanning en besparing van erfbelasting op
maandag 18 november 2019 om 18.00 uur.
U kunt zich aanmelden voor de informatieavonden door
een e-mail te sturen naar: info@novitas.nl of ons te bellen:
077 - 397 15 15. Meer informatie over ons kantoor vindt u
op onze website: www.novitas.nl.
Daar staan ook onze tarieven voor diverse akten.
Wist u dat:
Novitas de aktes in begrijpelijke taal schrijft?
U bij ons een uitgebreid persoonlijk advies krijgt?
U alleen bij een notaris een akte kunt ondertekenen?
Als u uw wensen met iemand anders bespreekt, u toch
nog naar een notaris moet voor het maken van de akte?
U hebt dan dubbele kosten.
Twee normale testamenten voor een echtpaar/stel in totaal
€ 625 kosten bij Novitas?
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Nacht van de Nacht

Avondwandeling Grutteveld
Kronenberg
Samen met de Groengroep Sevenum organiseert Stichting
Vrienden van het Grutteveld op zaterdag 26 oktober, de Nacht van
de Nacht, een avondwandeling.
Een deel van de wandeling is verlicht. De wandeling gaat afwisselend door bossen en over het
Grutteveld, het open landbouwgebied tussen Kronenberg en
Sevenum. Tijdens de wandeling
wordt er een verhaal verteld door

vier vertellers, die elk een deel van
het verhaal vertellen. Deelnemers
kunnen tussen 19.00 en 20.00 uur
starten bij restaurant Croonenborgh
in Kronenberg. Kijk voor meer informatie op www.grutteveld.nl

Studenten geven uitleg

Tabletcafé bij BiblioNu
BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 26 oktober weer een
tabletcafé. Deelnemers kunnen dan meer leren over apps en handige functies op de tablet, smartphone en e-reader.

Bijdragen voor verenigingsleven
Diverse verenigingen en stichtingen uit Horst aan de Maas ontvingen maandag 21 oktober een bijdrage
van Rabobank Horst-Venray tijdens de Rabo ClubSupportavond. Jaarlijks ondersteunt Rabobank HorstVenray met deze campagne het verenigingsleven. 8.293 leden van de bank hebben op 464 clubs gestemd.
Stichting Mart Roeffen in Grubbenvorst kreeg de cheque met het hoogste bedrag uitgereikt: 1.441 euro.
Stichting Vrienden Hospice D’n Doevenbos in Horst en KBO afdeling Horst stonden in de top 5 met respectievelijk 1.339,42 euro en 1.260,41 euro.

De bijeenkomst is van 10.00 tot
13.00 uur. Aanwezige studenten
geven uitleg, en deelnemers kunnen elkaar helpen. Het aanmaken
van een account en de uitleg over
hoe je e-books kunt lezen op een
tablet, smartphone of e-reader zijn
voorbeelden van onderwerpen die

behandeld kunnen worden.
Deelnemers moeten er voor het
tabletcafé voor zorgen dat hun
apparaat is opgeladen. Ook is het
belangrijk dat ze hun gebruikersnaam en wachtwoord bij zich hebben. Dit is handig bij het installeren
van nieuwe apps.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Koopzondag 27 oktober
in Someren

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2020 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Geplukt

Ton Hermans Sevenum
Als hij zich niet inzet voor het plaatselijk verenigingsleven, dan is hij wel in zijn tuin te vinden. Daar heeft
hij over enkele weken nog meer tijd voor wanneer hij stopt als directeur van het Citaverde College.
Deze week wordt Ton Hermans (61) uit Sevenum geplukt.

kelen zijn, opnieuw de balans zoeken. Maar ik ga niet stil zitten. Ik vind
dat iedereen een maatschappelijke
opdracht heeft. Zelf ben ik jarenlang
lid geweest van voetbalclub Sparta’18,
onder andere als speler, jeugdleider en
bestuurslid. Het afgelopen jaar was ik
penningmeester bij het OLS in Sevenum
en nu ben ik lid van raad van toezicht van Omroep Horst aan de Maas.”
Daarnaast is Ton een actief lid van
de carnavalsvereniging, waarvoor hij
onder andere voorzitter is van de oudprinsencommissie.

Tuin
Ton’s echtgenote Ine is zelf ook al veertig jaar in het onderwijs werkzaam.
“Het onderwerp komt wel bijna dagelijks aan de keukentafel ter sprake”,

lacht hij. Ton ontmoette zijn Ine in een
café in Sevenum. “Haar beste vriendin had verkering met mijn vriend en
zo hebben we elkaar leren kennen.”
Ze zijn intussen 36 jaar getrouwd en
kregen samen drie kinderen: Irene,
Bram en Femke. Hun oudste dochter is
in verwachting van hun eerste kleinkind. Als Ton zich niet inzet voor het
verenigingsleven, dan is hij wel in de
tuin te vinden. “Ik ben nog steeds graag
buiten. We hebben zo’n twee hectare
om ons huis. Dus op zaterdag ben ik de
hele dag in de tuin bezig. Mijn vader is
88 en komt dan ook altijd langs om te
helpen. Met z’n tweeën is dat ook veel
gezelliger”, lacht hij.

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Op het prikbord in zijn kantoor hangt
een citaat van Charles Darwin: “It is
not the strongest of the species
that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive
to change (Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook
niet de meest intelligente. Het is
het soort dat het beste reageert
op veranderingen).” Een spreuk
die Ton Hermans als zijn motto
heeft geadopteerd. Blijven groeien,
niet stilstaan, maar vooruit gaan.
“Je moet niet achterover leunen
en denken: dit is wat ik kan, dus
dat is voldoende. Blijf je aanpassen en kansen pakken.” Als directeur van het Citaverde College in
Hegelsom stimuleert hij de leerlingen en medewerkers hier graag
in. Zelf heeft hij er ook altijd zorg
voor gedragen om door te blijven
groeien.

Buitenkind
Ton groeide op aan de Hees in
Sevenum, samen met zijn jongere broer en zusje, dat op 4-jarige
leeftijd helaas is verongelukt. Ton’s

ouders hadden een tuinbouwbedrijf,
waar ook Ton regelmatig moest helpen.
“Mijn ouders zorgden er aan de andere
kant ook voor dat er tijd was voor ontspanning, zoals buiten voetballen met
mijn vriendjes. Ik was vroeger echt een
buitenkind.” Na de basisschool ging
Ton naar het Peellandcollege in Deurne.
“Dat was toen, onder leiding van directeur Hoogbergen, een zeer vooruitstrevende school, waar veel plek was
voor onderwijsvernieuwing.” Elke dag
ging Ton met de fiets op en neer naar
Deurne, een tocht van 45 kilometer.
“Al moet ik toegeven dat als er in de
winter sneeuw lag ,we met de trein
gingen”, zegt hij lachend. Hij behaalde
er zijn havodiploma en meldde zich
vervolgens aan voor de hogere tuinbouwschool in Den Bosch. “Ik moest
echter één herexamen doen en dat
betekende dat ik niet aangenomen
kon worden. Ik had al besloten naar
het atheneum te gaan, toen ik in de
zomervakantie een telefoontje kreeg
van de directeur. Blijkbaar had ik mijn
toelatingstest zo goed gemaakt, dat hij
graag een uitzondering voor me wilde
maken.”

Puzzel

Sudoku
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.
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Kijk voor de oplossing
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Pionieren
Omdat Ton’s jongere broer Wim graag
het bedrijf van hun ouders wilde overnemen, besloot Ton een andere richting in te slaan. Hij studeerde in 1981,
na nog ‘n eenjarige lerarenopleiding te
hebben gevolgd, en kwam terecht bij
tuinbouwvoorlichtingsdienst. Daar was
hij onder andere specialist kleine
gewassen en introduceerde mede landelijk nieuwe teelten van gewassen als
broccoli en ijsbergsla. “Dat was inderdaad een vorm van pionieren. Tot die
tijd werden deze gewassen helemaal
niet in Nederland geteeld.” Ton kwam
bij veel tuinders over de vloer en hield
er goede contacten aan over. Dat was
ook het geval met de baan die hij
daarna kreeg. Eind jaren 80 trad hij in
dienst van Rabobank, waar hij uiteindelijk commercieel directeur werd.
“Ik hielp mensen bij het verwezenlijken
van hun droom. Al kwam het natuurlijk
ook wel eens voor dat ik mensen moest
teleurstellen. Maar in die tijd stond de
klant echt voorop. We wisten: als de
klant tevreden is, dan komt hij terug.”

Onderwijs
Nadat hij twee keer werd getroffen
door een hernia, was het twaalf jaar
geleden tijd voor een verandering.
“Ik besloot dat het tijd was voor iets
anders. Een week later kwam ik de
vacature tegen voor een directeur bij
Citaverde. Hoewel ik mezelf nooit voor
de klas zag staan, heeft het onderwijs
me altijd getrokken. Ook in deze baan
kan ik mensen stimuleren te groeien.”
In deze baan zet Ton ook de klant op 1.
“Ik zeg altijd dat onze stakeholders uit
vier categorieën bestaan: leerlingen,
ouders, bedrijven en de overheid. Ik zet
me daarbij constant in om de kwaliteit
te verbeteren. Dan komt de kwantiteit
vanzelf. We hebben met deze sector
goud in handen, we moeten het alleen
wel op blijven poetsen.”

Luxe
Toch neemt Ton op 1 november
afscheid van zijn school om met (keuze)
pensioen te gaan. “Ik besef goed dat
het een luxe is dat ik deze keuze kan
maken. Het zal straks even omscha-

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

3 van de 4 slaagt!

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

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
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Brood bakken in De Locht

Snoeidag Jong Nederland

In openluchtmuseum De Locht in Melderslo worden op zondag
27 oktober diverse activiteiten georganiseerd. De activiteiten
starten om 11.00 uur.

De groepsleden van De Snoepertjes, The Thundergirls, De Rebelse Rovers en The American Roses van Jong
Nederland America hebben zaterdag 19 oktober tijdens de jaarlijkse snoeidag gewerkt boven op Verhalenberg
De Zuringspeel, de voormalige vuilstortplaats dat nu een natuurgebied is.

In het authentieke bakhuisje wordt
op deze zondag brood gebakken.
In de smidse zijn de smeden actief
en de stroopmakers zijn bezig in de
stroopmakerij. Hay Huys verzorgt
met zang en accordeon een muzikaal optreden.
Er zijn ook een aantal wisselexposities te bekijken over ‘De meisjes

van het confectieatelier’, ‘De 16
kerkdorpen van gemeente Horst’,
‘De ontwikkeling van de glastuinbouw in Noord-Limburg’ en
‘De kachel als centrum van het huiselijk leven in grootmoeders tijd’.
Het museum is tot en met oktober alle dagen open van 10.00 tot
17.00 uur.

Workshop werken met
soluvlies
In Museum de Kantfabriek vindt op donderdag 31 oktober weer
een workshop in werken met soluvlies plaats. In deze workshop
leren deelnemers wat er mogelijk is met soluvlies (verdwijnvlies).
Het soluvlies wordt als ondergrond gebruikt voor allerlei vezels,
draadjes, stofjes en garens. Daarna
worden deze materialen met de
naaimachine vastgestikt tussen het
verdwijnvlies.
Na het oplossen van het verdwijnvlies ontstaat het eindresultaat,
dat als basis kan dienen voor het

verwerken tot een map, hoes, sjaal
of detail op een bestaand kledingstuk. Deze techniek kan op diverse
manieren worden toegepast en
levert daardoor steeds andere
unieke resultaten op.
Meer informatie, ook over
aanmelden, is te vinden op
www.museumdekantfabriek.nl

Sinds september wordt de voormalige vuilstortplaats in America
‘Verhalenberg De Zuringspeel’
genoemd, dit na het gelijknamige
festival dat daar onlangs plaatsvond.
Deze locatie, het hoogste punt van
Noord Limburg en omstreken, is voor
Jong Nederland America aanleiding

geweest om hun jaarlijkse JNA-IKL
Snoeidag op deze plaats te organiseren. Bodemzorg Limburg, eigenaar
van deze bult, vond dit ook een goed
idee omdat er altijd werkzaamheden te verrichten zijn in dit natuurgebied. Boswachter Ron Janssen van
het Stichting IKL (Instantie Kleine

Landschapselementen Limburg) nam
de leiding tijdens de snoeidag. Op de
berg groeien Jeneverbesstruiken die
heel veel zonlicht nodig hebben.
Daarom moesten de hoge bomen er
om heen omgezaagd worden en dat
werd uitgevoerd door Jong Nederland.

Kerken anders verlicht

Stille wandeling Ik mis dich

In het kader van Horst aan de Maas 800 hullen kerken in de
gemeente zich tussen 30 oktober en 14 december 12 kerken in een
ander licht, zoals dat er uitzag voordat de elektrische verlichting
honderd jaar geleden zijn intrede deed.

Kaldenbroeck, Huys voor Puur Leven in Grubbenvorst, organiseert op vrijdag 1 november voor de tweede
keer een gedenkmoment en een stille wandeling door de omliggende natuur van Kaldenbroeck. Deelnemers
kunnen tijdens ‘Ik mis dich’ even stilstaan bij het leven van een geliefde die ze missen.

Ieder voor zich heeft elke kerk
gekozen voor een andere invulling.
In alle deelnemende kerken wordt
elektrisch licht vervangen door uitbundige kaarsverlichting en worden diverse accenten individueel
per locatie benadrukt. Een enkele
kerk verlicht ook het gebouw aan

de buitenkant en de begraafplaats.
Daarnaast vinden verspreid over de
twaalf kerken activiteiten plaats,
zoals een concert, een vertelling of
een bijzonder decor. Op de website
www.horstaandemaas800.nl is de
volledige agenda en meer informatie te vinden.

Open dag
kindcentrum
De Bende
Kom jij ook?
Kindcentrum De Bende

• Alles onder één dak: dag- en peuteropvang,
voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang
• Verruimde openingstijden: 7.00 - 18.30 uur
• Natuurlijke tuin incl. moestuin
• Gebruik van sportzaal
• Professioneel, enthousiast team
Zondag
27 oktober

Deelnemers worden op Kaldenbroeck
buiten ontvangen, waar de vuren
branden. Ze nemen tijdens deze
avond een foto van hun gemiste
geliefde mee. Deze foto krijgt samen
met alle andere foto’s een plek in
de grote treurwilg die centraal op
Kaldenbroeck staat. De namen van
de personen die gemist worden,
staan geschreven op de keien, die

als een slinger tussen de vuren liggen. Vervolgens wandelen de deelnemers met een lichtje over het
nabije bospad naar de Houthuizer
Kapel aan de rand van het bus, waar
er gelegenheid is tot het opsteken
van een kaarsje. Bij terugkomst op
Kaldenbroeck ontvangen ze de kei
met de naam van hun geliefde en
een kleine herinnering. Ook is er

2e jeans
halve prijs*
vrijdag 25-10
zaterdag 26-10
zondag 27-10

Gasthuisstraat 56, Horst
(ingang Nieuwstraat)

14.00 - 17.00
uur
*alleen geldig op geselecteerde items
*niet geldig i.c.m andere acties/aanbiedingen

daar soep en kan er worden nagepraat.
Ik mis dich begint om 18.30 uur.
Vanaf 19.30 uur wordt er gewandeld
naar de kapel en om 21.30 uur wordt
er afgesloten. Er is livemuziek van
Mirriam Roodbeen. Aanmelden kan
via marlies@kaldenbroeck.nl
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Documentaire Horstenaar geselecteerd
voor IDFA-filmfestival
De documentaire ‘Wei’, waarin filmmaker Ruud Lenssen (Horst) het dementie- en mantelzorgtraject van zijn
ouders heeft vastgelegd, is geselecteerd voor het IDFA-filmfestival te Amsterdam. Daar maakt de film kans op
de publieksprijs en de prijs voor Beste Nederlandse documentaire.

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

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

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

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

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
“De selectie voor het IDFA is echt een
grote droom die uitkomt. Wat het
filmfestival van Cannes betekent
voor speelfilm, zoiets is het IDFA voor
documentairemakers. Geweldig dat

onze film nu zo’n podium krijgt” aldus
Ruud Lenssen. Het IDFA vindt plaats
van 20 november tot 1 december.
‘Wei’ gaat hier onder de internationale titel ‘Lost in Memories’ in premi-

ère op maandagavond 25 november.
De ticketverkoop start begin november. Op 22 december beleeft de film
zijn Limburgse première bij Theater
De Maaspoort in Venlo.

Eindopbrengst SamenLoop voor Hoop
De 24-uurs actie SamenLoop voor Hoop Horst aan de Maas heeft in totaal 80.419,01 euro opgebracht voor
KWF Kankerbestrijding. Dat heeft de organisatie onlangs bekendgemaakt.
De SamenLoop voor Hoop Horst aan
de Maas werd gehouden op 25 en 26
mei op sportpark Bergsbos in Meerlo.
Aan het einde van dat weekend werd
de voorlopige opbrengst bekendgemaakt, 76.568,70 euro. Sinds dat

weekend zijn er nog verschillende
acties van deelnemers geweest en
namen de opbrengsten nog toe. Het
eindbedrag is 80.419,01 euro. In totaal
deden 832 deelnemers verdeeld over
37 teams mee. Komende tijd wordt

bekeken of er voldoende belangstelling is om over twee á drie jaar weer
een SamenLoop voor Hoop te organiseren in Horst aan de Maas.

Broekhuizen en Broekhuizenvorst
werken samen voor TIJD

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

tilles
CBD pavos
or katten

voor honden 55 stuks
Van € 19,50
Voor

100 stuks

Van € 14,50
Voor

€11,60
0
,6
15
€
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
o.a.
illes werk-en18.00
Open:
dinsdag t/m vrijdag
10.00
De past
Pastilles met CBD voor uw huisdier.
ten.
angs
en
stress, ontstekingen
unend bij pijn,
onderste10.00
zaterdag
- 16.00
16.0

In BMV De Schakel in Broekhuizenvorst gaan Broekhuizen en Broekhuizenvorst op zaterdag 2 november samen
door de tijd. Het muzikale evenement TIJD wordt georganiseerd in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas.
De twee dorpen proberen tijdens deze
muzikale happening de tijd te vangen.
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen,
Fanfare St. Nicolaas en zangvereniging

Con Brio hebben hiervoor de handen
ineen geslagen. Ook de organisatie
van Brokeze Bruist heeft meegedacht.
De zaal opent op zaterdag 2 novem-

ber om 19.15 uur. De aanvang is om
20.00 uur.

Pianoconcert Huys ter Horst
De Russische klassiek pianiste Anna Ushakova treedt op zondag 3 november om 16.00 uur op in kasteel Huys
ter Horst in Horst. Dit optreden vindt plaats in het kader van Horst aan de Maas 800 en maakt deel uit van de
serie Cambrinusconcerten.
Anna Ushakova speelde al twee keer
eerder in Cambrinus. Ze studeerde
aan het College Rachmaninoff in
Kaliningrad, is laureaat van diverse

concoursen en festivals en studeerde af aan het Rimsky-Korsakov
Conservatorium in St Petersburg. Anna
Ushakova speelt in Huys ter Horst wer-

ken van Rachmaninoff, Tschaikowsky,
Prokofiev. Schubert en Chopin.

Expositie Will Deriks
Will Deriks exposeert van vrijdag 25 oktober tot en met vrijdag 22 november haar schilderijen in de bibliotheek in Horst.
Will is op haar 16e begonnen met
schilderen met olieverf op de Vrije
Academie in Horst. Vervolgens heeft
ze zich verdiept in aquareltechnieken

en air brush. Tegenwoordig maakt ze
ook driedimensionale bloemen van
papier-maché of klei, werkstukken van
kleding van dierbaren en organiseert

ze kinderfeestjes waar geknutseld
kan worden met diverse materialen.
Daarnaast geeft Will workshops in textiel verharden en bloemschikken.

CITAVERDE.NL/OPENDAG
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Agenda t/m 31 oktober 2019

do
24
10
vr
25
10

Lezing energetische
natuurgeneeskunde

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé Anja ván de smid Horst

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Borduurcafé

Boemelweekend

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

Locatie: diverse cafés Horst

Alex Ploeg- Ultimatum
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

za
26
10

di
29
10
wo
30
10

Thin Lizzy Tribute Band

zo
27
10

Clubmatch

do
30
10

Voorspeelmorgen
Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: The Shuffle Horst

Boemelweekend

Brood bakken

Locatie: diverse cafés Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Eenakterfestival

Greune Mert

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Tovri
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

The Bottle Irish and more

Bob Dylan Approximately

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Café De Buun Horst

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Sunday Folk & More
Locatie: De Wingerd Sevenum

Het programma bestaat uit laagdrempelige, feestmuziek met
name uit het popgenre en de
filmwereld. Daarnaast wordt er
teruggegrepen naar muziek die
in de afgelopen jaren meermaals
de pupiter is gepasseerd, zoals
Mombassa Beat (Peter Martin) en
the Olympic Spirit (John Williams).
Dat Mannie al 20 jaar voor het
jeugdorkest staat, betekent ook

dat hij vele jeugdleden heeft zien
doorgroeien naar het ‘grote’
orkest van de vereniging. Oudjeugdleden van alle leeftijden
spelen
daarom mee tijdens het jubileumconcert. Het jeugdorkest wordt
ondersteund door een combo
bestaande uit Tim Stoter (zang),
Jeroen van Hegelsom (toetsen) en
Rob Vissers (basgitaar).

Dromenvangers maken
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 18.30 - 21.30 uur
Organisatie: werkgroep kerken HadM800
Locatie: kerken Broekhuizenvorst, Meerlo, Swolgen

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé Anja ván de smid Horst

Mannie Beckers staat sinds januari 1999 als dirigent voor het
jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie van Horst. Ter ere van
zijn 20-jarig jubileum speelt het jeugdorkest samen met een combo
een feestelijk programma op zaterdag 16 november. Het concert
vindt plaats bij Feesterij en Danserij Froxx in Horst en start om
19.30 uur.

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Raadszaal gemeentehuis Horst

Kerken anders verlicht
Horst aan de Maas 800

Tijd: 08.00 uur
Organisatie: KC Venray e.o
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Muzikanten van de Muzikantine

Jubileumconcert
Mannie Beckers

Verhalen in de raad
Horst aan de Maas 800

Kerken anders verlicht
Horst aan de Maas 800
Tijd: 18.30 - 21.30 uur
Organisatie: werkgroep kerken HadM800
Locatie: kerken Broekhuizenvorst, Meerlo, Swolgen

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

Lichtprocessie Sevenum
Na de heilige mis van 18.00 uur op zaterdag 2 november, dag van Allerzielen, start een lichtprocessie in
Sevenum. Om 19.15 uur komt iedereen samen bij het Parochiehuis in Sevenum om vanuit daar in stilte naar
het kerkhof te lopen.
De lichtprocessie is bedoeld om alle
dierbaren die gestorven zijn te herdenken. Op het kerkhof wordt ter

afsluiting nog een gedicht voorgedragen. De mensen die met de lichtprocessie meelopen kunnen een kaarsje

met beschermkapje in het parochiehuis halen.

Eerbetoon aan Bob Dylan in Sevenum
Onder de noemer Bob Dylan Approximately wordt op zondag 27 oktober een eerbetoon gegeven aan Bob
Dylan op het muziekpodium Sunday Folk & More in Sevenum. Dit concert vindt plaats in De Wingerd en begint
om 16.00 uur.
Bob Dylan Approximately wordt
gevormd door dezelfde club Venlose
muzikanten die eerder tributes
aan Neil Young, David Bowie en
Crosby, Stills, Nash & Young gaven in

Grenswerk in Venlo.
De band bestaat uit Roger Pinnow
(zang, gitaar, mondharmonica) Jules
van Bussel (bas), Marc van Bussel
(gitaar), John van Overdijk (gitaar,

mandoline, lapsteel, mondharmonica, zang) Tessa Kersten (gitaar,
zang), Wim Kauffman (percussie),
Karel Koster (toetsen), Marcel Tabbers
(drums).
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Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

zondag

kerkdienst
kerkdienst

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

25 t/m 27 oktober 2019
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

28 t/m 31 oktober 2019
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen

De Schuilplaats
10.00
14.30

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
Postbaan 14a Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 15 15 30 10

In Museum de Kantfabriek in Horst vindt op woensdag 30 oktober een kinderworkshop dromenvangers
maken plaats. De workshop duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Een dromenvanger is afkomstig van de
Ojibwe(g)-indianen uit Noord-Amerika.
Zij geloven dat een dromenvanger in
je slaapkamer de nare dromen weghoudt. De dromenvanger die tijdens de
workshop wordt gemaakt, kan gebruikt

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

worden om akelige dromen tegen te
houden, maar ook als decoratie.
De kinderen die deelnemen maken
hun eigen dromenvanger in kleuren en
met voorwerpen die ze mooi vinden.
Ze mogen zelf schelpen, steentjes en

vrijdag
zaterdag
zondag

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

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

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst

Dromenvangers maken
in de Kantfabriek
veertjes meenemen, maar er is tijdens
de workshop ook voldoende materiaal
aanwezig.
De workshop is voor kinderen tussen
de 6 en de 12 jaar. Aanmelden kan via
cursus@museumdekantfabriek.nl

Beter lopen
begint bij

!
n
e
g
a
d
e
l
l
Doin het rek
Alles

,0
0
1
€
r
o
o
v
r
a
a
2p
enen
T scho
Kom naar PAvSerrassen!
en laat je
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For more details check out our
Brand Guidelines.
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ALLE WINKELS VIEREN FEEST MEE! • KOM LANGS VOOR WAANZINNIGE OPENINGSACTIES!

Tummers
GRANDIOZE

(HER)OPENING
MEGASTORE
ROERMOND 25

(HER)OPE
NIN
VRIJDAG G

OKTOBER
9.30 – 21.0

0

13 55
9 ’’
cm

ALLE WINKELS VIEREN FEEST MEE! • KOM LANGS VOOR WAANZINNIGE OPENINGSACTIES!

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

8

KG

SMART

1400
T/PM

VAN

1099,-

VAN

899,-

799,-

*

Wasmachine WDD330WPS

4K TV KD55XG8599

• Inhoud: 8 kg • 1400 tpm • QuickPowerWash • Beladingsherkenning
• WaterProof-systeem • SoftCare-trommel • Energieklasse A+++

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • 4K X-Reality PRO • 100 Hz paneel
• Acoustic Multi Audio • Android TV

Tummers

1049,-

*Na €100 cashback via Miele

NIEUW!

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

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

