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Fit carnaval in
Fitcamp Griendtsveen organiseerde op zaterdag 26 oktober een Carnavals Fitcamp. Tijdens deze speciale editie hielpen zij CS De Klotbultjes uit Griendtsveen en CV De Vlaskop uit
Melderslo ‘Carnavals-fit’ te worden. Zo was er onder meer de Verkleed-Estafette, het Polonaise-Parcours, Wall-sit-Kratjes-Doorgeven, De Krattendans en de ‘Breng-je-zattekamaraad-naar-huis-Challenge’. Aanleiding voor de ‘fitcamp’ was het evenement Griendtsveen Got Talent, waarbij de prins carnaval van het dorp bekend werd gemaakt. Leden van
De Vlaskop waren hier bij aanwezig en nodigde de club uit voor de prinsenreceptie in Melderslo. Het cadeau van Fitcamp Griendtsveen voor beide verenigingen bestond uit een
work-out. Op zaterdag 26 oktober was het dan zover en vond de fit-test plaats.

Café Integracja

‘Als je met elkaar praat, begrijp je elkaar’
In Café Oud Meerlo vindt maandag 4 november de tweede editie plaats van café Integracja plaats. Dit
initiatief van Rabobank Horst Venray heeft als doel de integratie tussen Nederland en Poolse arbeidsmigranten te bevorderen.
Als onderdeel van de maatschappelijke agenda van Rabobank HorstVenray staat het thema Samen voor
de gezondste regio 2025 centraal,
legt kwartiermaker Rob van Lieshout
uit. Een van de projecten die daar uit
voort zijn gekomen is café Integracja.
“We wilden niet iets opzetten waarbij
mensen alleen maar rond een tafel
zitten en met elkaar praten”, zegt
Van Lieshout. “Door café Integracja
kunnen Nederlanders en Polen elkaar
op een laagdrempelige manier ontmoeten en met elkaar in contact

komen.” De eerste bijeenkomst vond
afgelopen zomer in Ysselsteyn plaats.
Voor de initiatiefnemers was het ook
even afwachten hoe de avond zou
verlopen. “Er kwamen zo’n twintig
mensen op de eerste avond af en we
merkten al snel dat de Nederlanders
aan de ene kant en de Polen aan de
andere kant van de zaal gingen zitten”, zegt Van Lieshout lachend. Dat
was dus niet de bedoeling. “We hebben er toen de zogenaamde kletspot
bij gepakt met daarin vragen als
‘voor welke bekender Nederlander

of Pool zou je die niet open maken?’
Zo kregen we de mensen aan het
praten.”

Verdubbeling
Tijdens de avond ontstonden er
allemaal ideeën om samen activiteiten te organiseren, zoals samen
koken of samen te gaan sporten.
Een van de deelnemers die avond
was Damian Kaminski. Hij nam het
initiatief om de tweede bijeenkomst
in zijn woonplaats Meerlo te organiseren. Deze vindt plaats op maan-

dag 4 november in café Oud Meerlo.
Volgens hem is het niet eenvoudig
om Polen naar een bijeenkomst te
laten komen. “Poolse mensen zijn, in
tegenstelling tot Nederlanders, vaak
wat afwachtend. Op een flyer komen
ze niet af, je moet ze persoonlijk
benaderen en vragen of ze willen
komen.” Hij hoopt dat er zeker een
verdubbeling in het aantal bezoekers
is tijdens deze tweede editie van het
café. “Het is belangrijk dat mensen
met elkaar gaan praten, dan begrijp
je elkaar ook beter. Maar je moet er
allebei wel voor openstaan. Met dit
café hopen we mensen te enthousiasmeren.”
Op 4 november zijn onder andere

enkele agenten van het politieteam Venray-Gennep aanwezig.
Van Lieshout: “Zij geven meer informatie over waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Ook is er een
gesprek met een Poolse die met
een Nederlandse man is getrouwd.”
Als het aan Van Lieshout ligt gaan
er nog meerdere edities volgen.
Niet alleen voor Polen, maar ook
andere arbeidsmigranten zoals
Roemen en Bulgaren of statushouders.
Café Integracja start op maandag
4 november om 20.00 uur, inloop is
vanaf 19.30 uur.
Tekst: Marieke Vullings
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De Zuidelijke Tegenwind

Femke legt oorlogsverhaal oma vast in boek en film
Als kind kon Femke Hermans zich al urenlang vermaken met de plakboeken van haar oma. Jaren later vormden deze de basis voor het boek en de film De Zuidelijke Tegenwind, over het verzet in de Tweede Wereldoorlog
in Kronenberg. De film is op zondag 24 november te zien in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg.

Anna met haar broers Wiel en Grad

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

Wereldoorlog”, vertelt Femke. “Ze had
stapels plakboeken en samen bladerden we die dan door. Als kind snapte
ik de lading niet van al die verhalen.
Pas later kwam dat besef en besloot
ik er wat mee te gaan doen.” Femke
studeerde aan de Kunstacademie in
Utrecht en voor haar afstudeerproject koos ze de plakboeken van oma.
“Ik had nog niet meteen in mijn hoofd
hoe het project eruit moest komen
te zien. Ik wist wel dat ik niet alleen
onderzoek wilde doen naar de verhalen die oma heeft verzameld, maar ik
wilde ook een verband leggen naar
de tegenwoordige tijd. De Tweede
Wereldoorlog is een periode die wij als
millennials moeilijk kunnen bevatten.
Maar ook vandaag de dag hebben we
te maken met vluchtelingen die een
veilige plek zoeken.”

Oplage 19.400 exemplaren

Briefwisseling

De oorspronkelijk uit Sevenum afkomstige Femke (25) had een goede band
met haar oma van moederskant, Anna
Mulders. Toen de Tweede Wereldoorlog
uitbrak was Anna 18 jaar en woonde
met haar familie in Kronenberg. Net als
veel andere gezinnen in het dorp, had
ook de familie Mulders enkele Joodse
kinderen in huis. “Mijn oma had een
uitgebreid archief met krantenberichten, brieven en foto’s over de Tweede

Colofon
HALLO Horst aan de Maas

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

Commercieel adviseurs

Spittend in de plakboeken van oma,
sprongen twee namen eruit voor
Femke: Bob de Levie en Cilia Blitz.
Dit waren twee Joods kinderen die
bij de familie Mulders waren ondergedoken. Na de oorlog had de familie nog regelmatig contact met
Bob. “Bob werd geboren in 1933 in

Amsterdam en was dus 7 jaar toen
de oorlog uitbrak. Mijn oma had hem
zo’n beetje onder haar hoede en na de
oorlog bleven ze elkaar brieven schrijven. Hij verhuisde naar de Verenigde
Staten, maar kwam nog vaak in
Nederland en bezocht dan altijd de
familie.” Ook Cilia Blitz verhuisde na
de oorlog naar de VS. “Haar ouders
waren omgekomen in een concentratiekamp en zij werd na de oorlog
door vrienden van hen opgehaald.
Mijn oma had echter nog foto’s van
haar ouders en is na de oorlog haar
eigen onderzoekje gestart. Uiteindelijk
heeft ze Cilia kunnen vinden en haar
de foto’s terug kunnen sturen.” Bij de
start van Femke’s onderzoeksproject
was Cilia al overleden, Bob bleek nog
te leven. “Mijn oma bewaarde alles en
tussen haar spullen vond ik ook uitgeprinte e-mails van Bob. Het e-mailadres was van een universiteit in
Boston, dus ik wist niet of het nog in
gebruik was, maar ik besloot er toch
een mail heen te sturen.”

belichten. In januari 2017 stuurde ze
een mail naar Bob. Reactie bleef echter
uit, totdat ze op 5 mei een berichtje
terugkreeg. “Hij vond het heel leuk om
wat van me te horen, maar verontschuldigde zich tegelijkertijd ook: hij dacht
dat zijn verhaal niet interessant genoeg
zou zijn, omdat hij juist zo’n fijne tijd had
gehad in Kronenberg. Maar daar ging
het mij helemaal niet om. Ik wilde laten
zien hoe belangrijk het is dat je er voor
elkaar bent.” In zijn brief gaf De Levie
aan dat Femke altijd welkom was in de
VS en dus vertrok Femke samen met
haar moeder in de zomer van dat jaar
naar Boston. “Ook voor mijn moeder
was het een bijzondere reis. Zij kende
natuurlijk de verhalen van haar moeder en op de een of andere manier
voelde Bob toch als familie.” Met z’n
tweeën verbleven ze ruim twee weken
bij Bob. Ook zijn dochter Miriam en haar
gezin, die in een andere staat woonde,
kwam over. “Het was heel fijn om ook
haar te ontmoeten en te horen wat
de oorlogservaringen van haar vader
voor invloed hadden op haar leven.
We hebben heel veel gepraat en ik was
blij dat mam erbij was.” Femke filmde
Bob en legde ook haar oma thuis op

beeld vast. “Mijn oma leed de laatste
jaren aan dementie. Ik liet haar berichten uit haar plakboeken voorlezen en
nam dat vervolgens op.” De beelden
van haar en Bob gebruikte ze voor de
film, naast beelden van een nachtelijke
wandeling door de Peel. “In de Tweede
Wereldoorlog liep er een vluchtroute
van zes kilometer dwars door de Peel.
Samen met mijn zus en haar vriend
hebben we die tocht in de winter van
2017 in het donker gelopen. We hadden
van te voren afgesproken dat we niets
zouden zeggen, want ook de onderduikers mochten geen geluid maken als zij
die route volgden.” “Zowel mijn oma als
Bob is enkele maanden geleden helaas
overleden. Gelukkig heb ik hen nog wel
de eerste versie van mijn boek kunnen
laten zien.”
De film De Zuidelijke Tegenwind
is te zien op zondag 24 november
om 15.30 uur in gemeenschapshuis
De Torrekoel in Kronenberg. De vertoning maakt deel uit van een meedere
activiteiten in Kronenberg in het kader
van 75 jaar bevrijding op vrijdag 22,
zaterdag 23 en zondag 24 november.
Tekst: Marieke Vullings

Boston
Femke wilde namelijk graag zijn verhaal horen en zo de gebeurtenissen uit
die periode van verschillende kanten

Femke Hermans

077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Boerendebat zoekt boerenkracht
Duizenden tractoren op het Malieveld. Honderden boeren op het provinciehuis in Maastricht. De afgelopen
weken toonden boeren uit heel Nederland hun kracht. Op vrijdag 15 november gaan enkele boeren met elkaar
in debat. Twee van de vier deelnemende boeren komen uit de gemeente Horst aan de Maas.
Geen enkele andere beroepsgroep
weet tijdens protesten beter zijn spierballen te tonen dan de boeren met hun
tractoren. De Nederlandse landbouw
staat wereldwijd bekend om de innovatiekracht en Nederland is de tweede
landbouwexporteur van de wereld.
Op die manier toont de landbouw zijn
kracht, tegelijkertijd loopt het tegen de
grenzen van de maatschappij, de natuur
en het dierenwelzijn.
Tijdens een debat op vrijdag 15 november staan vier boeren centraal.
Fred Willems uit Grubbenvorst verbouwt
biologische groenten. Daarmee is
het een volledig andere ondernemer

dan varkenshouder Evert Hendrikx uit
Lottum. Hij bundelt zijn krachten met
andere intensieve varkenshouders in
de Varketing Group. Een bedrijf dat is
genomineerd voor de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2019.
De andere twee deelnemers zijn Zef
Soogelee uit Ransdaal. Hij is vleesveehouder en verkoopt het vlees
rechtstreeks aan de consument.
Melkveehouder Mark van Lipzig uit
Velden heeft een grootschalig melkveebedrijf.
Het debat wordt geleid door journalist
Marc van der Sterren uit Koningslust.
Hij wil deze avond niet debatteren

over, maar met boeren. Zij zitten
immers niet altijd op één lijn. De ene
boer produceert zo veel mogelijk
voedsel voor de consument die weinig
geld heeft. De ander werkt juist biologisch of vanuit een ander natuurlijk of
diervriendelijk gedachtegoed. De een
produceert voor de lokale markt, de
ander voor de wereldmarkt. En dan
zijn er nog de boeren die grootschalig
produceren omdat dat het beste loont,
terwijl anderen goed boeren juist
omdat ze bewust kleinschalig blijven.
De avond bestaat uit een debat tussen de boeren en een dialoog met
de zaal. Het debat vindt plaats op de

gemengde zorgboerderij met schapen
en pluimvee van David en Sef Janssen
in Veulen.
Marc van der Sterren organiseert de
avond samen met de Werkgroep Landen Tuinbouw Noord-Limburg en Annie
van Gemert, documentair fotograaf en
winnaar van een World Press Photo.
Ze maakte foto’s van boeren in heel
Limburg voor haar boek ‘Boerenkracht
– Generaties in beweging’. Journalist
Marc van der Sterren uit Koningslust is
onder meer redacteur van HALLO Peel
en Maas.
Het debat vindt plaats op vrijdag
15 november op zorgboerderij de
Haam in Veulen. De zaal is open om
19.30 uur. Aanmelden kan door een
mail te sturen aan
info@marcvandersterren.nl
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Nog steeds geen duidelijkheid

Alle agenten Horst-Peel en
Maas worden verhoord
Politiechef Ingrid Schäfer zou het liefst volledige transparantie geven. En dat gaat ze ook zeker doen.
Voorlopig kan ze alleen vertellen over het brede onderzoek dat de politie heeft ingesteld. Er is dus vooral nog
steeds veel onduidelijkheid over wat zich heeft afgespeeld binnen het basisteam Horst-Peel en Maas. Maar het
is niet niks. Er is voldoende aanleiding voor het OM om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen.

“We weten nog niet wat er gebeurd
is en we weten zelfs niet of het
waar is wat er gezegd is dat er is
gebeurd”, vertelt Ingrid Schäfer,
Politiechef eenheid Limburg.
Een halfjaar na het buiten functie
stellen van de eerste vier agenten uit
het basisteam Horst-Peel en Maas,
is er nog niets bekend over wat zich
exact heeft afgespeeld. Het enige
dat zeker is, is dat er acht medewerkers zijn geschorst, waarvan één leidinggevende en vier buiten functie
zijn gezet.

Volledige transparantie
Schäfer: “Wij moeten op straat de
burgers aanspreken als ze zich niet
goed gedragen. Dus ja, wij moeten
het intern op orde hebben. Vandaar
dat we het onderzoek zo uitgebreid
en secuur mogelijk doen. En vandaar
dat we graag volledige transparantie
geven. Maar dat kan gewoon niet.
Vanwege de wet op de privacy, maar
ook vanwege het belang van het
onderzoek.” Ze noemt het een duivels dilemma.

Onderste steen boven
Het onderzoek is groots opgezet.
Dat kan de politiechef wel vertellen. Iedereen binnen het basisteam,
alle medewerkers, leidinggevenden,
maar ook oud-medewerkers, wordt
uitgebreid geïnterviewd in het kader
van een intern disciplinair onderzoek. Niemand wordt gespaard.
“De onderste steen moet boven,
maar we willen ook de volledige
context en kleur duidelijk krijgen.”
Als politiechef voelt Ingrid zich
verantwoordelijk, “maar ik wil
geen enkele schijn van belangenverstrengeling op me laden,
vandaar dat ik dit onderzoek heb
uitbesteed aan de landelijke afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit en
Klachten).”

Intern onderzoek
Behalve het interne onderzoek is er
voldoende reden voor een strafrechtelijk onderzoek. En daar kan Schäfer
geen uitspraken over doen, want dat
ligt bij het OM. En zolang het OM met
de acht agenten bezig is, kan het
interne onderzoek niet veel verder.
Eerst moet duidelijk zijn welke van de
deze dienders daadwerkelijk worden
berecht. Pas dan kan het VIK verder
met het interne onderzoek naar de
overige agenten van het achttal.

Spookverhalen
De sfeer is dus gespannen op de politiebureaus in Panningen en Horst.
“De meest rare spookverhalen gaan
rond, terwijl er gewoon gewerkt moet
worden”, meldt Schäfer. Ze kondigt
alvast een vacature aan die binnenkort openbaar wordt. “Gewoon omdat
een wijkagent iets anders gaat doen.
Intern.” Niet dat lezers weer van alles
gaan denken wanneer ze die vacature
zien staan.

Zorgplan
Om alles in goede banen te leiden is er
een zorgplan, met een team van onder
meer vertrouwenspersonen, coaches en
psychologen. “Je moet je realiseren: het
heeft ontzettend veel impact. Agenten
vinden het vreselijk dat hun naam te
grabbel wordt gegooid. Ze doen buiten gewoon goed politiewerk. Ze staan
24/7 klaar, ondanks alle verhalen.”
De dienders werken volgens Schäfer
graag mee aan het verhoor. “Ze vinden
het juist goed dat er duidelijkheid komt.
Ze voelen zich serieus genomen en
werken graag mee.”

Grove misstanden
Op landelijk niveau is de cultuur volledig verziekt, blijkt uit een brief die
Carel Boers van de landelijke diversiteitsraad van de Nationale Politie aan
minister Grapperhaus van Justitie en

Veiligheid stuurde. In de brief beschrijft
hij hoe dienders in hun interne appgroep spreken over burgers als ‘kankermongolen, pauper-allochtonen, k*tvolk
en k*tafrikanen.’ Hij spreekt van ‘grove
misstanden in de top van de politie’,
van aanrandingen tot ernstige discriminatie.

Plichtsverzuim
Volgens Schäfer hebben de misstanden in het korps Horst-Peel en Maas
hier niets mee te maken. “Ik wil daar
geen enkele vergelijking mee trekken, want ik denk niet dat dat het geval
is.” Plichtsverzuim. Daar had het mee
te maken. En onprofessioneel gedrag.
En ja, de cultuur is niet zoals deze
moet zijn. Het gaat om in- en uitsluiting. “Is er wel ruimte voor een andere
manier van denken? Is de interne veiligheid wel in orde? Kun je wel doen
wat je wilt?” Ze stelt het bewust in de
vraagvorm, het moet immers allemaal
nog onderzocht. “Maar de link met wat
er op landelijk niveau speelt, gaat me
tien stappen te snel. En mij hoor je niet
zeggen dat er een verziekte politiecultuur in Nederland is. Daar neem ik
afstand van. Ons bedrijf is echt oké.”

Verplaatsing beeld Franz Pfanner

Inwoners Tienray nog
steeds boos

De verhuizing van het beeld van de Duitse abt Franz Pfanner van
Tienray naar Arcen, enkele maanden geleden, maakte veel los in
de Tienrayse gemeenschap. Inwoners Wiel Nabben en Piet Dinghs
vinden het nog steeds jammer dat het beeld uit de voormalige
kloostertuin is verdwenen. “Juridisch klopt het, maar menselijk
niet”, zegt Nabben.
Het beeld van de Duitse abt
Franz Pfanner, oprichter van de
Congregatie der Missionarissen
van Mariannhill en de
Missiezusters van het Kostbaar
Bloed, verhuisde enkele maanden
geleden naar missiehuis St. Paul
in Arcen. De eigenaar van het
standbeeld, de Missiezusters van
het Kostbaar Bloed, wil hiermee
het behoud van het beeld veiligstellen. Nadat de laatste zusters
in 2004 uit Tienray vertrokken,
deed het voormalige klooster
onder meer dienst als hotel en
asielzoekerscentrum. Sinds 2013
is het een zorghuis. Het standbeeld van oprichter Franz Pfanner
is al in die tijd in eigendom gebleven van de zusters. Zij gaven
toestemming om het te verplaatsen naar de begraafplaats van
het kloostercomplex in Arcen, dat
wordt opgeknapt. Tot grote teleurstelling van de Tienrayse gemeenschap. “Ik werd op een gegeven
moment gebeld door een inwoonster: ‘Wiel, ze zijn het beeld op aan
het takelen!’”. Wiel Nabben kan er
nog steeds niet bij. “Ik ben altijd
betrokken geweest bij de kerk en
het contact met de zusters was
heel goed. Ik was zo teleurgesteld
na dat telefoontje. Hoe kan het dat
niemand van te voren is ingelicht
dat dit zou gebeuren? Het beeld
is gewoon gestolen.” “Het zit
nog steeds diep”, beaamt Piet
Dinghs, onder andere vrijwilliger
bij Stichting Kruisen en Kapellen.
Samen met Nabben en mededorpsgenoot Lambert Willemsen
verplaatste hij in 2014 nog het
beeld van achter het klooster naar
de voorzijde. “Het was voor ons
een aandenken aan de zusters.”
Wiel Nabben heeft de afgelopen

maanden enkele keren contact
gehad met moeder-overste en
heeft zich intussen neergelegd bij
kwestie. “Waarschijnlijk heeft zij
niet eens geweten hoeveel het
beeld voor Tienray betekende.”

Verzoek
Zuster Marie Benedicte van het
moederhuis in Aarle Rixtel laat
desgevraagd weten de gang van
zaken erg te betreuren. “Een jaar
geleden kregen we een verzoek
van onze broeders uit Arcen om de
buste van onze stichter, abt Franz
Pfanner, over te nemen. Omdat
de paters van Arcen een kloosterintern project aan het plannen
waren en de buste in dit kader een
waardige plaats zou krijgen, gingen we akkoord met het verzoek.
Wij zagen ook hoe het beeld op de
plaats waar het in Tienray stond
steeds minder zichtbaar werd vanwege de begroeiing.” Ze geeft aan
dat de zusters zich niet hebben
gerealiseerd dat dit zoveel teweeg
zou brengen. “Wij realiseerden
ons niet dat er een emotionele
band was tussen enkele mensen van Tienray en onze stichter
abt Franz Pfanner. We hadden dit
volledig onderschat. Wij willen
ons uit de grond van ons hart ook
verontschuldigen voor de manier
waarop een en ander heeft plaats
gevonden. Het spijt ons heel erg
dat enkele mensen van Tienray
hierdoor zo verdrietig en teleurgesteld zijn.”
Piet Dinghs geeft aan dat hij nog
wel een keer naar Arcen wil gaan
om te kijken hoe Franz Pfanner er
nu bij staat. Nabben: “Daar ben ik
nog niet aan toe.”
Tekst: Marieke Vullings

Beeldvorming
Politie Nederland telt 69.000 werknemers, weet Schäfer. “En waar mensen werken, worden fouten gemaakt.
Maar bij het politieapparaat past dat
niet. Wij hebben een voorbeeldfunctie,
wij moeten roomser zijn dan de paus.
En daarom doen we dit onderzoek.
Juist om het vertrouwen van de burger
te behouden. En juist daarom wil ik het
liefst volledige openheid geven.”
Wanneer, dat blijft nog de vraag.
“Ik kan niet zeggen binnen een half jaar
of later. Ik hoop alleen dat het zo snel
mogelijk kan. Want ja, voor de beeldvorming is het ‘killing’.”

Winterheide
Erica darleyensis.
Ø 12 cm.
Per stuk 2.99
3 stuks 8.97

Actie

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

3 VOOR

5.

99
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Tekst en beeld: Marc van der Sterren
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Hallo op reis

‘Geen verdere sanering nieuwe locatie
jeu-de-boules-baan nodig’
Ondanks dat er bodemverontreiniging is aangetroffen op de beoogde locatie voor de nieuwe jeu-de-boules-accommodatie in Horst, is er volgens gemeente Horst aan de Maas geen noodzaak om de gehele bodem met spoed te
saneren. Als de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan goedkeurt, kan met de bouw worden begonnen.
Al sinds 2011 is de jeu-de-boulesclub
van Horst bezig met het realiseren
van een grote jeu-de-boules accommodatie. Zij heeft in de loop der jaren
diverse locaties op het oog gehad.
De locatie aan de Gastendonkstraat in
Horst is de elfde locatie die de initiatiefnemers op het oog hebben gehad.
Alle andere locaties werden afgewezen door de gemeente, andere verenigingen of instanties, of bleken bij
nader inzien toch niet zo geschikt.
De boulesvereniging hoopt er een
grote hal van 40 bij 15 meter, met

10 binnenbanen en 13 banen buiten te
kunnen realiseren.

Xtc-lab
Op de plek aan de Gastendonkstraat
werd in 2016 een xtc-lab ontmanteld.
De grond en het grondwater waren
verontreinigd. In 2018 is de bodem
van een deel van de locatie gesaneerd. In maart van dit jaar is er door
de gemeente een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, vanwege
geplande grond- en graafwerkzaamheden voor de rest van de locatie.

In mei is de bodem verder onderzocht.
De bedoeling is dat op dat deel van
het terrein of parkeerplaatsen of een
wadi worden aangelegd. Volgens de
gemeente leidt de aanwezige bodemverontreiniging dan niet tot onaanvaardbare risico’s. “Er is dan ook geen
sprake van verontreiniging die met
spoed gesaneerd moet worden”, aldus
de gemeente in een informatiebrief
aan de gemeenteraad. Ze stelt de raad
dan ook voor om het bestemmingsplan te wijzigen zodat met de bouw
kan worden gestart.

Drie jaar cel voor poging doodslag in Horst

Hennie, Toon, Wilmi en
Paul in Tsjechié
Hennie en Toon Cleven en Wilmi en Paul Jakobs waren van 26 september tot 4 oktober in het Tsjechische Brno om deel te nemen aan een
wandeltocht. Na afloop werd het nabij gelegen Olomouc bezocht.
De HALLO mocht daarbij niet ontbreken.

De rechtbank in Roermond veroordeelde de Bulgaarse Krum K. (33) tot drie jaar cel voor poging tot doodslag
op een landgenoot met wie hij werkte en woonde in Horst. Op 30 juni stak K. het slachtoffer met een mes.
K. deelde een kamer met twee landgenoten. Toen er op 30 juni ruzie
uitbrak met zijn huisgenoten, stak K.,
nadat ze met elkaar op de vuist gingen, een van de slachtoffers met een
mes. Daarbij liep de man een klaplong op.

Het OM eiste een gevangenisstraf van
vijf jaar, omdat zij het bewezen vond
dat K. ook de andere kamergenoot
mishandeld had. De rechtbank nam
het opzettelijk toebrengen van zwaar
lichamelijk letsel bij een tweede
slachtoffer niet aan. Wel veroordeelde

de rechtbank de man tot poging tot
doodslag. Krum K. beriep zich op
noordweerexces, maar daarvan was
volgens de rechtbank geen sprake.
K. aanvaarde de kans dat het slachtoffer de messteek in zijn borst niet zou
overleven.

3110 \ winkel & bedrijf
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Adver torial

Verloskundige Praktĳk Horst en Maasdorpen wordt Danure Verloskundigen

‘Een veilige, vertrouwde en warme plek
voor iedereen’
Ze zĳn een begrip in Horst en ver daarbuiten. In de praktĳk aan de Westsingel in Horst zĳn ze uit hun jasje gegroeid. Ze stappen over
naar een groter pand op de Industriestraat in Horst, maar vooral naar een ‘eigen plek’. Maar dat is niet alles, want ook de naam verandert. Verloskundige Praktĳk Horst en Maasdorpen wordt Danure Verloskundigen, een verwĳzing naar de Keltische moedergodin Danu
van kennis, wĳsheid en vruchtbaarheid en het natuurlĳke proces van een zwangerschap.

een eigen plek zorgden ervoor dat ze graag
wilden verhuizen. “We hebben straks een
eigen wachtkamer, dat biedt meer privacy.
Daarnaast is er meer parkeergelegenheid en
zitten we op de begane grond”, vertelt Jenny.
“We willen dat als mensen hier voor het eerst
binnen komen ze een ‘warm wauw’ gevoel
krijgen. Een veilige, vertrouwde en warme
plek voor iedereen.”
Danure onderscheidt zich onder meer met
Centering Pregnancy. Een groep van acht tot
tien zwangere vrouwen komt onder begeleiding van een verloskundige bij elkaar.
“Verschillende thema’s worden besproken waarbij vrouwen steun hebben aan
elkaar. Een verloskundige praktijk is meer
dan alleen de behandeling en de geboorte”,
aldus Margo.
Om de verhuizing en naamsverandering
te vieren, organiseert Danure voor alle geïnteresseerden op zaterdag 16 november van
15.00-17.00 uur een open dag. Die vindt plaats
in het nieuwe pand op de Industriestraat 11
in Horst.

Beeld: Sanne Hendriks fotografie

Danure bestaat uit verloskundigen Margo
Vermazeren, Marlon Theunissen, Marjon
Brinkhuis en Jenny Derkx. Linda Smeets is
vaste waarneemster. Margo en Jenny vertellen over het ontstaan van de praktijk, de
verhuizing en wat hen uniek maakt.

De basis ligt in 1983. Margo begon als 23-jarige
in Broekhuizen en Broekhuizenvorst een praktijk.
“Op 16-jarige leeftijd had ik één gesprek met
een verloskundige, waarna ik zeker wist dat ik
dat wilde worden. Ik heb er nooit een seconde
spijt van gehad”, vertelt Margo die betrokken is

geweest bij meer dan 10.000 geboortes in de
regio. Maandag 18 november wordt voor het
eerst spreekuur gehouden in het nieuwe pand,
dat drie keer zo groot is dan de praktijk op de
Westsingel. De professionalisering, een toename
van het aantal cliënten en de behoefte voor

Industriestraat 11, 5961 PG Horst
077 398 14 50 danure.nl
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UIT Horst aan de Maas Judith Weusten Amsterdam

‘Als ik kan zingen, dan ben ik blij’
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Judith Weusten (26),
geboren en getogen in Horst, maar tegenwoordig uit Amsterdam.

Dat kwam pas toen ik in de puberteit
kwam. Toen dacht ik altijd dat dát ene
kleine foutje dat ik maakte, door iedereen werd gezien. Nu zorg ik er gewoon
voor dat ik goed ben voorbereid.
Door een goede voorbereiding hoef je
niet gestrest te zijn.”

Weesmeisje

Al zo lang ze zich kan herinneren danst
en zingt Judith Weusten. Als klein kind
voerde ze al samen met haar zusje en
vriendinnetjes shows op in de serre
van haar ouders. “Zij zaten dan op van
die kleine stoeltjes te kijken hoe wij
ronddansten.” Judith wilde graag op
dwarsfluitles, maar kreeg van haar

ouders eerst een blokfluit. “Ik heb
lang blokfluit gespeeld, maar op een
gegeven moment kreeg het zingen
de overhand. Ik zong onder andere in
het kinderkoortje van de kerk. Op mijn
9e ging ik naar de musicalklas van het
Valuas College in Venlo. Dat was ook
de eerste keer dat ik op het podium

Judith groeide op in Horst en was
vaak buiten te vinden. “We speelden op straat en hadden voor ons
huis een speeltuintje. Als ik nu door
Amsterdam loop denk ik wel eens
dat we echt geluk hadden met zoveel
ruimte om te spelen.” Op haar 11e
werd ze uitgekozen om één van de
weesmeisjes te spelen in de musical Annie, geproduceerd door Albert
Verlinde. “Toen dacht ik: ‘misschien
kan ik dit wel echt.’” Haar toekomst
zag ze echter niet in het spelen van
musicalrollen. “Ik heb veel respect
voor de musicalwereld, maar dat is
niet wat bij mij past. Ik was een jaar
of 15 toen ik de musical Hairspray zag
en dacht: mijn stem wil dit niet. Ik wil
liever de wat meer extreme dingen
opzoeken en besloot verder te gaan
met klassiek. Ik heb me toen meteen
ingeschreven voor de Prix Dominque
(een muziekconcours voor klassieke
muziek in Venlo, red). Dan weet ik
ook meteen of ik het kan, dacht ik bij
mezelf.” Judith won zowel de eerste
prijs als de publieksprijs en meldde
zich aan voor het Conservatorium in
Amsterdam. “Ik had nog nooit een
opera gezien, kende niets van Mozart
of Bach, maar werd toch aangenomen
stond. Samen met een vriendin deed ik voor de vooropleiding.” Afgelopen
mee aan de Joho Talententenspektakel. juli studeerde ze af en ze mag zich nu
We zongen Stoer of stom van Kinderen master of opera noemen. “Opera is
voor mij het hele plaatje: de muziek,
voor Kinderen. Ik weet nog precies
de kostuums, het in een rol kruipen.
wat we aanhadden en welk dansje
Als ik kan zingen, dan ben ik blij.
we deden”, zegt ze lachend. “Ik vond
het ontzettend leuk om op het podium Daarbij is zingen geen beroep, het
is een levenswijze. Vergelijk het me
staan en helemaal niet spannend.

topsport. Als vrienden verkouden zijn,
dan moet ik zorgen dat ik even uit hun
buurt blijf en veel alcohol drinken is
natuurlijk ook niet goed.”

Cultuurshock
Op haar 18e verhuisde Judith naar
Amsterdam. “Ik vond het wel heel
spannend, al was ik er aan de andere
kant ook aan toe om de wijde wereld
in te gaan. Het was wel een beetje
een cultuurshock. In Horst steek je
niet zo snel je hoofd boven het maaiveld uit. Zangers zijn echte persoonlijkheden, daar heb ik wel aan moeten
wennen. Ik kom af en toe nog in
Horst, ik heb mijn familie hier nog
wonen. Als ik in Amsterdam ben mis
ik vooral de rust. Ik denk ook niet dat
ik mijn hele leven daar blijf wonen.”

Diva
Judith werkt nu als freelancer.
“In Nederland zijn er niet echt operagezelschappen die mensen voor vast
aannemen. Meestal worden zangers
voor producties ingehuurd. Freelancen
bevalt me goed. Ik vind het leuk om
steeds nieuwe mensen te leren kennen. Ik wil gewoon zingen. Natuurlijk
heb ik wel een lijstje met rollen die ik
graag zou spelen. Omdat ik nog jong
ben en door mijn uiterlijk, word ik
vaak gecast in de rol van het vrolijke
meisje. Zo’n grote diva in een dramarol spelen, zou ik geweldig vinden.
Afgelopen april was er in Amsterdam
het Bredewegfestival. We speelden
daar een opera op straat, Love in a
bottle. In een korte tijd hebben we de
rollen ingestudeerd en vervolgens op
straat tussen de mensen gespeeld.
Het publiek leefde echt mee, dat was
geweldig. Het was een van mijn favoriete producties tot nu toe.”
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Adanya Dunn

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

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Onthulling monument Hoeve Rust Roest
In Sevenum werd zaterdag 26 oktober een monument onthuld ter herinnering aan Hoeve Rust Roest.
Deze boerderij en haar bewoners speelden een belangrijke rol in het verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het kunstwerk werd gemaakt door kunstenaar Ruud van der Beele. / Beeld: Sten Jetten

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Naar verwachting

April 2020 toekomstplan
NLW bekend
Het toevoegen van een Raad van Toezicht aan de organisatie van
de NLW moet helpen om de problemen binnen het bedrijf op te
lossen. “Nu keurt de slager zijn eigen vlees”, zei Anita Fonteyne
(SP) tijdens de raadsvergadering van gemeente Horst aan de Maas
op dinsdag 29 oktober. Haar motie werd echter niet aangenomen
door de raad. Wethouder Roy Bouten vond de motie voorbarig.
De NLW regelt de sociale werkvoorziening van de gemeenten Horst
aan de Maas, Peel en Maas en
Venray. De or (ondernemingsraad)
leefde geruime tijd in onmin met
voormalig directeur Peter Fleuren.
Daarnaast verwijt zij het bestuur,
waar de drie wethouders van de
gemeenten zitting in hebben,
dat het niet reageert op e-mails,
geen inzicht geeft in informatie en
dat het haar verantwoordelijkheden ontduikt. “Het vertrouwen is
tot een nulpunt gedaald”, zei Vic
Brouns, voorzitter van de or, eerder.

onafhankelijke Raad van Toezicht is
daarom een must. Nu keurt de slager zijn eigen vlees”, zei Fonteyne.
Wethouder Roy Bouten vond het
een slecht idee. “We moeten eerst
kijken waar we met de NLW naartoe willen. Aan de hand daarvan
bepalen we op welke manier dat
gebeurt”, zei Bouten.

Eerste schets
Een motie van VVD werd wel aangenomen. “Het wordt tijd dat er een
duidelijke koers bepaald wordt”, zei
PeterElbers (VVD). In zijn motie riep
hij het college op om alle gemeenteraden die bij de NLW betrokken
zijn, te betrekken bij het opleveren
van een strategisch plan. Daarnaast
wilde hij dat iedere zes maanden
de gemeenteraden geïnformeerd
worden over de voortgang van de
samenwerking binnen NLW en de
planvorming. “Het is mijn taak om
u te informeren”, zei Bouten. De
motie werd unaniem aangenomen. Wethouder Anne Thielen van
Venray liet dinsdag 29 oktober tijdens de raadsvergadering in Venray
weten dat de verwachting is dat in
april 2020 een eerste schets gepubliceerd wordt ten aanzien van de
plannen van de NLW.

Het vertrouwen is tot
een nulpunt gedaald

Motie SP
In de huidige structuur bestaat de
Raad van Advies uit ambtenaren
en heeft het bestuur en de directie hetzelfde secretariaat. Anita
Fonteyne wilde met een motie het
College van B&W oproepen om een
Raad van Toezicht in te stellen. “Er
is veel mis gegaan de afgelopen
tijd. Het bestuur heeft niet adequaat gereageerd en haar verantwoordelijkheid niet genomen. Een

Tekst: Robert Hesen

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m planten en bomen,
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Groot assortim
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60% korting

2.000 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Feest in Zaporizhzhya
Ania Golieva en Nick Janssen traden op zaterdag 24 augustus in het huwelijksbootje. Geen bruiloft in
Nederland, maar in Oekraïne. Om het feestje nog net iets meer op te fleuren nam de familie vanuit Horst
aan de Maas de HALLO mee. Tijdens deze bijzondere dag had de familie nog even de tijd om het blad te
lezen. Op de foto staan uit Broekhuizenvorst Toos en Harry Custers, Jose de Boer en Carla Driessen.
Berty en Martien Janssen en Marlie van de Pas uit Melderslo en Liezet Custers uit Meerlo. Nick is de oudste
zoon van Berty en Martien Janssen.

Wij, de Naobere zijn
een kleine stichting die
zorg biedt aan kinderen
en volwassenen met
een verstandelijke en/of
meervoudige beperking.
Onze zorgboerderij ligt in
het buitengebied aan de
weg van Sevenum naar
Grubbenvorst. Behalve
dagbesteding bieden we
ook logeeropvang aan
kinderen en jongvolwassenen (5-25 jaar) die nog
thuis wonen. Voor meer
uitgebreide informatie zie
www.denaobere.nl
Het logeren vindt met
name plaats in het weekend en in de schoolvakanties. We werken in kleine
groepjes met een heterogene samenstelling qua
mogelijkheden en leeftijd.
Huiselijkheid staat bij ons
hoog in het vaandel.
Ons volledig aangepaste
erf nodigt uit om lekker
actief buiten bezig te zijn.
Ook het deelnemen aan
activiteiten buitenshuis
of het bezoeken hiervan
vinden we erg belangrijk.

Enthousiaste collega gezocht!

Groepsbegeleider

(10-15 uur per week)

We zijn op zoek naar:
een enthousiaste collega met minimaal een afgeronde mbo-opleiding niveau 4 of vergelijkbaar. Ervaring met de doelgroep, collegialiteit, flexibel kunnen zijn en zelfstandig
kunnen werken vinden we erg belangrijk. Buiten dat moet je ook een teamwerker zijn
en probleemoplossend kunnen denken en werken.
Vanwege de groepssamenstelling krijg je te maken met kinderen en jong volwassenen met zeer uiteenlopende hulpvragen. Dit vereist soms de nodige creativiteit maar
maakt je werk ook enerverend en uitdagend; kinderen spelenderwijs leren hoe je
met elkaar moet omgaan, hoe je samen een spelletje kunt spelen of hoe je de ander
kunt helpen, maar dat dan ieder op hun eigen belevingsniveau is de grote uitdaging.
Maar ook de verzorging en de omgang met kinderen met meervoudige beperkingen
behoort tot jouw taak. Kortom een afwisselende, uitdagende functie in een sfeervolle
huiselijke omgeving.
Wij bieden:
een fijne afwisselende baan in een
huiselijke omgeving met betrokken
collega’s. Het salaris is conform de
CAO Gehandicaptenzorg. We starten
met een contract voor bepaalde tijd
met uitzicht op onbepaalde tijd.
Denk je dat dit bij jou past dan
nodigen wij jou van harte uit om
een brief met je cv te mailen naar
ingejonker@denaobere.nl

www.denaobere.nl
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Geplukt

Piet Nabben Horst
Een trotse Horstenaar, optimist en voetbalfanaat: dat zijn woorden waarmee je Piet Nabben (75) het best kunt omschrijven. Ondanks zijn ziekte zit het in zijn aard om positief te
blijven en zo veel mogelijk te genieten. Stilzitten is niet aan hem besteed. Deze week wordt hij geplukt.

Piet werd geboren in Hegelsom,
maar al een paar weken na zijn
geboorte kwam hij in Horst terecht.
“Ik ben geboren op 23 oktober
1944, in de periode dat Horst
onder vuur lag tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Er was veel gevaar
van bombardementen, dus mijn
moeder vluchtte naar familie in
Hegelsom en daar kwam ik ter
wereld”, vertelt Piet. Toch voelt
hij zich op en top Horstenaar en
houdt hij enorm van de plek waar
hij is opgegroeid. “Ik werk zelfs
bij het Toeristisch Informatiepunt,
de voormalige VVV. Daar kan ik
iedereen laten zien hoe mooi Horst
is.” Ook het grote gezin waarin hij
opgroeide, met zes broers en zes
zussen, is hem erg dierbaar. “Het
was geweldig vroeger. We hadden

en hebben een heel goede band met
z’n allen.”

Verzameling
Na Piets tijd op de basisschool, volgden
een aantal jaren op de mulo. Rond zijn
20e ging hij aan het werk bij drukkerij Van Lieshout in Horst. “Daar heb ik
het hele wezen van het drukkersvak
geleerd. Ik had het er enorm naar mijn
zin.” Toen Piet 39 was, sloeg het noodlot echter toe. Hij werd ziek en kreeg
de diagnose MS. Vooral de beginfase
van zijn ziekte was zwaar. “Ik was erg
vermoeid en ben zelfs een half jaar
bijna blind geweest, omdat mijn zicht
wegviel.” Langzaam maar zeker ging
het weer de goede kant op, maar door
de ziekte is Piet sinds die tijd volledig
afgekeurd om te werken. Het zit echter niet in Piets aard om thuis niets te

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.

5

7
7
9

5

5
1

3

6

4
1

6

4

8

4

8
7

5

9
6
7

RKsv Wittenhorst
Naast het sparen van postzegels,
besloot hij zich ook in te gaan zetten
voor het verenigingsleven. “In de jaren
60 was ik één van de oprichters van
de tafeltennisclub van Horst, Armada.
Daar heb ik jarenlang de jeugd begeleid en vele toernooien mee georganiseerd.” Hij voegt toe: “Tegenwoordig
leeft tafeltennis een stuk minder,
dat is jammer.” Gelukkig voor Piet
hoeft hij nog steeds niet stil te zitten. Hij werd namelijk niet alleen bij
de tafeltennisclub, maar ook bij RKsv
Wittenhorst vrijwilliger. Daar is hij tot
op de dag van vandaag kind aan huis.
“Iedere zondag ga ik mee met de spelersbus en schrijf ik het wedstrijdverslag van Wittenhorst 1”, zegt hij trots.

WIL JE OOK
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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gaan zitten doen: toen niet, en nu nog
steeds niet. Toen bekend werd dat hij
niet meer kon werken, ging hij op zoek
naar andere bezigheden. “Eerst heb
ik mijn postzegelverzameling uitgebreid. Ik spaarde al sinds mijn zesde
postzegels en heb nog altijd een grote
verzameling”, vertelt hij trots. “Mijn
postzegels komen overal ter wereld
vandaan: van Australië tot het Vaticaan.”

Oplossing vorige week:
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JOUW
MENING
GEVEN OVER WAT
ER SPEELT IN ONZE
GEMEENTE?

MELD JE DAN NU AAN!

WWW.TIPHORSTAANDEMAAS.NL

“Momenteel spelen ze heel goed,
maar ook als ze dat niet doen blijf ik
positief.” Zijn taken bij Wittenhorst zijn
ook op sociaal gebied heel belangrijk voor Piet. “Die beleving van ‘mijn
clubje’ vind ik heerlijk.”

Wandelen met Sam
Al die tijd is Piets vrouw Lies zijn steun
en toeverlaat geweest. “We hebben elkaar jaren geleden leren kennen tijdens het uitgaan. Ik weet het
nog precies, ze had een gele jurk
aan die avond, dat viel lekker op”,
zegt Piet lachend. “Het was meteen
raak.” Piet en Lies waren afgelopen
kerst 50 jaar getrouwd. Samen hebben ze drie kinderen en inmiddels ook
zes kleinkinderen. “Prachtig”, glundert Piet. “Het mooiste wat er is. Ik
ga graag kijken naar hun voetbal- of

hockeywedstrijden. Ik ben er altijd.”
In de vrije tijd die nog over blijft, gaat
Piet graag wandelen met hond Sam.
“Drie keer per dag gaan we samen op
pad. Goed voor mijn gezondheid en
een fijne bezigheid.”
Piet hoopt in de toekomst nog zo lang
mogelijk door te kunnen blijven gaan
met de dingen waar hij het meest van
houdt. “Zo gaan we jaarlijks op vakantie naar Tunesië. Daar hebben we al
veel mooie herinneringen aan en zo
lang als mijn gezondheid het toelaat
wil ik die reis nog blijven maken”, vertelt hij. “Ook wil ik naar het voetballen blijven gaan. Dat is mijn grootste
hobby. Daar hoop ik nog heel lang van
te kunnen genieten.”
Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Jos Derks

Stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk voor de gemeenten Horst
aan de Maas en Venray (85.000 inwoners, 16.000 leden, 25 medewerkers,
12,7 fte) en ondersteunt schoolbibliotheken.

BiblioNu zoekt een

Directeur-bestuurder
BiblioNu zoekt met ingang van 1 januari 2020 een directeur-bestuurder
voor een betrekking van 0,6-0,8 fte, met de ruimte om in de eerste
periode meer inzetbaar te zijn. De uitgebreide vacaturetekst vindt u op
www.biblionu.nl/vacatures/directeur.
Uw sollicitatie kunt u vóór 16 november 2019 sturen aan rvt@biblionu.nl.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op dinsdagavond
26 november en donderdagavond 28 november.
Inlichtingen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht,
Jan-Hein de Wit, tel. 06-27205561.
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Gefeliciteerd! Stal Thijssen BV Sevenum

‘Wij doen alles om paarden
op gemak te stellen’
Zijn paarden zijn bekend over de hele wereld. Op het complex in Sevenum, waar 66 paarden staan, houdt hij
zich bezig met het opleiden van en de handel in paarden. Dit jaar is Sevenummer Leon Thijssen (51)
genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas. “Wij doen er alles aan om paarden op hun gemak
te laten zijn”, vertelt Thijssen.

Wij feliciteren Stal Thijssen
met de nominatie voor de Ondernemersprijs 2019

Leon, Dorien en medewerkers

van harte gefeliciteerd met jullie nominatie!

Handelstraat 5, Horst • T(077) 397 80 00 • www.driessen-horst.nl

PROFICIAT! DEZE NOMINATIE HEBBEN JULLIE VERDIEND!

Thijssen is voor velen geen onbekende. Wie zijn erelijst
als springruiter op Wikipedia even doorneemt, begint al
snel te duizelen. Twee maal was hij op de Olympische
Spelen. “Ik was weliswaar reserve, maar het was
prachtig om daar bij te zijn. Ik behoorde tot de beste vijf
van Nederland, daar was ik supertrots op.” Sinds een
jaar of zeven ligt de focus voor Thijssen niet meer op
zijn eigen carrière, maar op de handel. “Op een bepaald
moment komt de jeugd er aan, dan kun je niet meer
mee”, lacht hij.

Manchester City
Hij koopt paarden, leidt ze op naar het hoogste niveau
en verkoopt ze door. Dat doet Thijssen samen met zijn
vrouw Dorien en zestien medewerkers. Ook zijn kinderen
Sanne, Mel en Mans zijn actief binnen het bedrijf. “We
leiden de paarden op voor de top”, vertelt Thijssen die
zijn business graag vergelijkt met de voetbalsport. “Wij
kopen de paarden van kleine clubs, ze ontwikkelen
zich bij ons en dan verkopen we ze door aan clubs als
Manchester City of Barcelona.”

Sport en handel
Tot zijn 40e was presteren in de ring de hoofdzaak voor
Thijssen. Om dat te financieren, begon Thijssen al op
jonge leeftijd met de handel. “Dat moest wel, want
anders kon ik niet naar de wedstrijden. Ergens moet het
geld vandaan komen”, vertelt hij. De handelsgeest zat
er ook al vroeg in. Op zijn 12e wilde hij een pony. Die
kostte 1.200 gulden, maar de jonge Leon maakte een
deal. “Als ik de eerste 600 gulden zelf verdiende, zouden
mijn ouders de rest betalen”, weet hij zich nog goed te
herinneren.

Droom
Op zijn 19e begon hij samen met zijn vrouw Dorien een
bedrijfje. Thijssen bouwde met hulp van zijn ouders hun
oude kippenstal om in een paardenstal. Daar verdienden
ze geld met de verzorging en het rijden van paarden. Na
een aantal jaren bleek het te klein, waarna het stel voor
twintig jaar naar Baarlo vertrok. Maar er bleef iets knagen.
Ze hadden samen een droom. “We wilden terug naar
Sevenum, want daar komen we allebei vandaan.” In 2012
kocht hij een varkensbedrijf, sloopte het en in 2014 was
het complex klaar. “Ik weet niet of ik het nog een keer zou
doen. Maar als ik nu thuis kom, ben ik toch wel trots op
wat we samen voor elkaar hebben gekregen. We hebben
alles samen stapje voor stapje opgebouwd”, vertelt hij.

Het karakter is het belangrijkste

Gefeliciteerd met jullie nominatie!
Keup 1B (zijstraat Roggelseweg), 5987 NB Helden | 06-24711903 | 077-3072778

www.steeghsaanhangwagens.nl

Horse Service International
feliciteert Stal Thijssen
met hun nominatie!

Mens en dier
De handel en de verzorging voor de paarden gaan hand
in hand bij Stal Thijssen. De paarden ontbreekt het aan
niets. Een indoor manage, longeerruimtes, stapmolen,
infraroodlampen en volledig uitgeruste vrachtauto’s zijn
enkele voorbeelden van de faciliteiten. Daarnaast zijn de
stallen ruim opgezet en is er veel lichtinval. “We doen
alles om de paarden om hun gemak te laten zijn. Want
als de dieren zich goed voelen, dan kunnen ze presteren”,
stelt Thijssen.

Toppaard
Thijssen heeft vele paarden opgeleid, maar Voyeur springt
eruit. Als zesjarig paard kreeg hij het onder zijn hoede. “Ik
heb er zelf twee jaar lang veel in geïnvesteerd. Daarna
ging hij naar de Amerikaanse topruiter Kent Farrington. Die
heeft er alles mee gewonnen wat er in de paardensport
te winnen valt, inclusief Olympisch Goud. Daar ben ik wel
trots op”, vertelt Thijssen. Voor de Sevenummer is het
afleveren van zo’n toppaard een handelsmerk. “Mensen
vragen altijd waar het paard is opgeleid. Dat is heel
belangrijk”, aldus Thijssen. Maar waar kijkt hij nu naar bij
het zien van een paard? Wat is het geheim? “Het karakter
is het belangrijkste, want karakter wint altijd van talent
als talent geen karakter heeft. Net als bij mensen.”

Als trotse sponsor feliciteren wij
Stal Thijssen met deze nominatie!

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

Van harte gefeliciteerd
met jullie nominatie!

Grubbenvorsterweg 46, 5975 RB SEVENUM tel: 077 - 467 19 35
www.verstegensevenum.nl
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie!
Mommestraat 10 Sevenum - 06 54 78 32 41

Gefeliciteerd
met jullie
nominatie!

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie

Greune Mèrt in Horst
#kempencreëert

In Horst vond zondag 27 oktober een Greune Mèrt plaats. Bezoekers konden zich laten informeren over
diverse duurzaamheidsthema’s. De markt werd georganiseerd door gemeente Horst aan de Maas.
Bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere initiatieven en organisaties gaven informatie over hun
initiatieven op het gebied van duurzaamheid

TrendVision Award
Gefeliciteerd met jullie nominatie!

Nominatie voor Horster kapster
De Horster kapster Jessica Bindewalt-Kleeven van salon Du Trezo neemt deel aan de finale van de
landelijke Wella Professionals TrendVision 2019 Award. Deze vindt plaats op zondag 3 november.
In zowel de Color Artist als de
Creative Artist categorie worden een
Gold, Silver en Bronze Award
uitgereikt tijdens de Nationale

feliciteert de Familie Thijssen
met hun welverdiende nominatie!
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Ondernemersclub Horst a/d Maas

sevenum

Finale. Alle nationale Gold winnaars
uit elke categorie mogen door naar
de International TrendVision Award
die aankomend jaar in maart in

Sevilla plaatsvindt. De deelnemers
worden beoordeeld op creativiteit,
kleurgebruik, ambacht en draagbaarheid.

REGIO TOPPERS voor € 10,00
REGIO TOPPERS voor €gratis
10,00
Ma. 4 t/m zat. 9 november 2019

Ma. 11 t/m zat. 16 november 2019

500 gram gehakt +
500 gram runderpoulet

4 gepaneerde schnitzels
+ 4 hamburgers

1000

1000

Ma. 4 t/m zat. 9 november 2019

Ma. 11 t/m zat. 16 november 2019

500 gram gehakt +
500 gram runderpoulet

4 gepaneerde schnitzels
+ 4 hamburgers

1000
1000

4 kogelbiefstukken 00

samen voor

Ma. 18 t/m zat. 23 november 2019

4 stooflappen +
samen voor
4 saucijzen

Ma. 18 t/m zat. 23 november 2019
samen voor

4 stooflappen +
4 saucijzen

samen voor

Ma. 25 t/m zat. 30 november 2019
samen voor

10
10

voor

00

4 kalkoenbiefstukken

10
00
voor 10

Bij aankoop van
4 aanbiedingen

Bij aankoop van
4rookworst!
aanbiedingen

gratis

rookworst!

Ma.me
25t t/m zat. 30 november 201900
voor
4 kogelbiefstukken
bakje saus

Ferry Janssen,
keurslager
enthousiaste
jonge meid of jongen
00

10

4 kalkoenbiefstukken
Neem een kijkje in onze webshop
Wij zijn op zoek naar een
t
me
00
die het leuk
lijkt om op zaterdag
in een slagerij te werken als winkelbediende.
Vullinghsstraat
49
voor nog meer voordeel
samen Pastoor
voor
bakje saus
voor
Leeftijd
tussen 16 en 22 jaar. Graag reageren per mail info@janssen.keurslager.nl
Sevenum
www.janssen.keu
Tel. 077-4671234

10

Ferry Janssen, keurslager
Pastoor Vullinghsstraat 49
Sevenum
Tel. 077-4671234

rslager.nl

Neem een kijkje in onze webshop
voor nog meer voordeel
www.janssen.keurslager.nl
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“Ut is zoë ás ut is
Wát kumpt dát kumpt”

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.

Grad

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen
geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man,
ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Grad Seuren
echtgenoot van

Helma Seuren - Claassens
Hij overleed op 75-jarige leeftijd.
Helma
Ed en Véronique
Carmen en Lars
Jelle
Patrick en Karin
Lotte, Evi, Luuk

Met een diep gevoel van bewondering en respect
hebben wij je langzaam afstand zien nemen
van alles wat in je leven zo belangrijk was.
Omringd door liefde is in ons bijzijn overleden

Riek Jeurissen-van Issum
echtgenote van

Jan Jeurissen †
mam, oma en ouwe-oma van
Hans †

Melderslo, 29 oktober 2019
Blaktweg 30, 5962 NH Melderslo

Conny en Rob
Michel en Ana
Joyce en Etienne, Jur, Bob
Kim en Jan
Hariët en Roger

Jan Claassens
Vanwege de vele verdiensten als onderhoudsman, bestuurslid en
leider bij SV Swolgense Boys werd Jan in 2010 benoemd tot erelid
van SV Swolgense Boys en na de fusie ook van Sporting ST.
Wij herinneren Jan als een zeer betrokken lid van onze vereniging.
We wensen de familie sterkte met het dragen van dit verlies.

Pedicure Sandra Lottum
tel. 06 20 78 81 25 lid van Provoet.
www.pedicurelottum.nl

Sevenum, 26 oktober 2019
Correspondentieadres:
Brienshoekweg 3, 5809 EW Leunen

Cursus porselein Baarlo 6 lessen.
Maak je eigen porseleinen objecten
van begin tot eind. Geen basiskennis
nodig. Info: atelierrb.nl

De crematie heeft donderdag plaatsgevonden.

Intens verdrietig, na een heftige strijd tegen de ziekte ALS,
hebben wij nu, ook veel te vroeg, afscheid moeten nemen
van onze vriendin

‘Peet’
Petra Theunisz-Coenders
Rust zacht, hoije en “unne dieke knoevel”

Willy, Marc, Ellen, Wim, Marion, René †,
Renate, Eric en onze kinderen

Bijverdienen tijdens de kerstperiode
als chauffeur? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures. Tel. 077 467 72 07.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

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

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16/06 28 83 92 29.

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

Hooi, stro, strooisels en/of diervoeders
“Maisboerke” bellen. Zaterdags
geopend, Molenstraat 16a Swolgen.
Tel. 06 22 42 61 50 of 06 53 12 13 17
buiten de openingstijden bellen.

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.

Gevraagd vrijwilligers die het
leuk vinden om ouderen op een
zorgboerderij een leuke dag te
bezorgen. Info 06 29 18 46 31
Gasterij Bergerbaan.

www.opruimingshop.nl
Iedere zat. geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment brievenbussen,
fietsenrekken, fietsdragers,
parkeerbeugels. Voor meer info zie
www.opruimingshop.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

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

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Dag en nacht bereikbaar

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

Te huur appartement aan de
Costa Blanca heerlijk nu in de
winterzon of uw vakantie 2020
boeken. Info ellen@theolommen.nl

Bestuur en Leden Sporting ST

Te huur zomerhuis Mallorca
nabij het strand, voor- en najaar
www.huisbertcati.com

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Mega Zwarte Markt Venray zondag
3 november Evenementenhal. 600
kramen van alles en nog wat. Een van
de grootste markten van Nederland.
vanaerlebv.nl - 0492 52 54 83.

Elvera en Ed
Jim
Nena

We nodigen jullie uit om samen met ons
afscheid te nemen van Grad op zaterdag 2 november
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Oda te Melderslo.
Aansluitend begeleiden we hem met ons gezin
naar het crematorium.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons erelid

Wilbert

van harte gefeliciteerd
Pap – Bets – Mariëlla

Mam is op 86-jarige leeftijd overleden

Familie Seuren
Familie Claassens

In plaats van bloemen liever een bijdrage voor
Ponyclub ”De Dravertjes”, waar Grad 50 jaar (ere)lid van was.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in de kerk.

Biële wordt
5 november a.s. 50 jaar!

Te huur royale woning buitengebied
Maasbree, 950,00 p.m. 2 pers.
Voor meer info mail info@intniet.nl
Laurier 100-120cm/150-160 cm. va
€5.00. Taxus 25-30 cm/60-120 cm.
va €1.80. Hortensia’s o.a. limelight,
little lime, annabelle, rhodo ea
heesters (op stam), bodembedekkers.
Open za. 2 en 9 nov. van 10.00-13.00
uur. Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08.
Tk brommob Aixam S9 Coupe
Premium Sensation, bj sept 2019, km
2472, parelmoer wit, izgst, € 11.500
TMHaegens1993@kpnmail.nl
Voor Allerheiligen vele kleuren
pluischrysanten, bloeiende
viooltjes, potgrond en siervruchtjes.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 06 54 30 69 64.
www.hulpaanhuislimburg.nl
zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Zelfstandige woonruimte te
huur in Helden. Bovenetage,
geheel gemeubileerd. Voor max. 1
persoon. Info: peeters.j@planet.nl of
06 21 80 76 84.
www.ladder-outlet.nl Iedere
zater-dag geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment ladders en (werk-)
trappen voor vakman en DHZ-er. Voor
meer info en onze zeer scherpe prijzen
zie www.ladder-outlet.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.
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.

THANATOPRAXIE
uit vaar t verzorging

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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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Special Media Award
Als ik er morgen niet meer ben.
En alles wat ik liefheb moet achterlaten.
Weet dan dat ik jullie in mijn hart nooit zal verlaten.
Wij zijn verdrietig dat we afscheid hebben moeten nemen
van mijn lieve man, ôzze pap en opa

Nominatie Gewoon Doen tv
Het team van Gewoon Doen tv in Horst is genomineerd voor een Special Media Award. Zij maken kans op een
award in de categorie ‘multi media team’ en het feit dat ze genomineerd zijn vinden ze al “heel gaaf”.

Ant Goemans
Antoon

echtgenoot van

Nel Goemans-Hesen
* Horst, 29 december 1944

† Venlo, 27 oktober 2019

Nel Goemans-Hesen
John en Marion
Denise en Kim, Véronique
Peggy †
Twan
Laura, Iris
Torenstraat 52, 5961 TE Horst
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 1 november
om 12.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Ant is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waar u donderdag
tussen 18.00 en 18.45 uur afscheid van hem kunt nemen.

Vier generaties

Gewoon Doen tv is een wekelijks
programma op Omroep Horst aan de
Maas, geheel gemaakt door medewerkers van Gewoon Doen Zorg, een
dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking. Het team
bedenkt zelf de onderwerpen, doet
de voorbereiding, neemt interviews af
en presenteert en monteert de uitzending. Kevin Meuwissen, Loes van
Mil, Niels Hesen en Max Brouwers
maken deel uit van het tv-team. De
eerste uitzending van Gewoon Doen
vond plaats in november 2016 en dat
was best wel spannend, zegt Loes:
“Vooral om jezelf op tv te zien.” Kevin
vond het vooral vreemd om zijn eigen
stem te horen. Intussen zijn ze wel
gewend om zichzelf terug te zien in
het programma. Als is er één ding dat
nooit went. Kevin: “Soms worden we
wel een op straat aangesproken, dan
herkennen mensen ons van de tv. Dat
denk ik: maar ik ken u niet.”

Officiële filmploeg Funpop
Elke uitzending bestaat uit drie
items: Kom d’r in, Gewoon vs Doen
en Gewoon Doen met Sandy. “In het
eerste onderdeel laten we zien wat
we zoal doen bij Gewoon Doen”,
legt begeleider Bart van Bree uit. “In
Gewoon vs Doen bespreken we wat
er te doen is in Horst aan de Maas. We
gaan dan bijvoorbeeld op werkbezoek
of interviewen mensen op straat.”

Gewoon Doen met Sandy is een item
van eigenaresse Sandy Uytterhoeven.
“Ik vertel dan over nieuwe activiteiten binnen de organisatie”, licht
Sandy toe, “ zoals in de laatste aflevering over de nieuwe voorstelling van
Theater Kleinkunst.” Alle onderwerpen
worden samen verzonnen. “We vinden
het dan ook belangrijk dat het onderwerp interessant is voor de kijker”,
zegt Kevin. “Wij kunnen het wel leuk
vinden, maar de kijker moet het ook
leuk vinden.” Naast hun wekelijkse
programma, maakt de groep ook elk
jaar een reportage van het muziekfestival Funpop. Niet alleen mogen
ze dan een kijkje achter de schermen
nemen, ze zijn ook de officiële filmploeg van het festival. Ze maken dan
reportages, interviewen artiesten en
gasten en verzorgden de promotiefilmpjes.

Naar Hilversum
Het idee om Gewoon Doen tv aan te
melden voor de Special Media Award,
kwam van Bart. “Ik werd er op geattendeerd via Instagram. Ik heb het
vervolgens met de groep besproken
en ze waren allemaal meteen enthousiast.” Het werd nog leuker toen bleek
dat zij genomineerd zijn in de categorie ‘multi media team’. “Dat is al een
prijs op zich.” De nominatie betekent
dat ze op zaterdag 9 november met
z’n allen naar Hilversum gaan om daar

Mama België

20 jaar Speculaasactie
Voor het twintigste jaar op rij vindt de speculaasactie van
Citaverde College in Hegelsom en Stichting Nativitas plaats.
Met de actie ondersteunen zij het project van mama België op het
Indonesische eiland Flores.

familie Verbong
Na de geboorte van Lara Buijvoets op 19 september 2019 viert de
familie Verbong voor de tweede keer het feit dat er vier generaties
zijn. Lara is de dochter van Yvonne Buijvoets-Litjens (Someren).
Ze staat hier op de foto met oma Petra Litjens-Verbong (Horst) en
superoma Annie Verbong-van Knippenberg (Broekhuizen).

Mama België is een Belgische
ontwikkelingswerkster die al
45 jaar op Flores woont en werk.
Met het project worden (tijdelijk)
probleemkinderen uit arme en
kansloze gezinnen opgevangen.
Na het oplossen van de

problemen worden de kinderen
weer zo snel mogelijk in hun
eigen omgeving teruggeplaatst.
Vanaf vrijdag 1 november komen
de leerlingen van het Citaverde
College langs.

de uitreiking bij te wonen. Dat wordt
overigens niet de eerste keer dat ze
daar zijn. “Voor onze honderdste uitzending hadden Sandy en Bart een
verrassing voor ons”, vertelt Kevin.
“We gingen toen naar de studio’s van
NEP in Hilverstum (een internationaal
opererend mediabedrijf, red.), dat was
heel gaaf.” Sandy: “Enkele van onze
medewerkers heeft toen Jack van
Gelder van het programma Peptalk
geïnterviewd. We vroegen hem toen
of hij aan het einde van de uitzending
‘gewoon doen’ wilde zeggen. Dat vond
hij geen probleem en sloot de show
ook met die woorden af.”

Koningin Máxima en Snoop Dogg
De tv-makers hebben al heel wat
bekende mensen voor de camera
gehad, maar wie hebben ze nog op
hun lijstje staan? Loes en Niels kiezen
voor Jan Smit. Max ziet een interview
met Snoop Dogg wel zitten. “Of K3.”
Kevin wil een gesprek met Dotan en
Bart met Philippe Geubels. Sandy: “Ik
wil dan wel graag koningin Máxima
interviewen. En vooruit, WillemAlexander mag ook mee.”
De uitzendingen van Gewoon Doen
zijn wekelijks op woensdag te zien op
Omroep Horst aan de Maas en via het
eigen YouTube-kanaal.

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Autobedrijf

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

Cato van de Voort Broekhuizen
Hoi

Column

Twee van één
Ik mag al meer dan 16 jaar lang
deel uitmaken van de beste
tweeling op de planeet aarde,
namelijk die met mijn broer
Wouter. En hoewel dat heel veel
leuks met zich meebrengt, heb
ik gemerkt dat sommigen
moeite hebben met het begrijpen wat een tweeling zijn
precies inhoudt.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Cato van de Voort
12 jaar
Broekhuizen
Agora Roermond

nen in een huisje overnachten. Dat
lijkt me echt tof om een keer te
doen.

Wat deed je als kind het liefst?

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?

Als kind deed ik het liefste dansen.
Mijn dokter zei dat ik dat eigenlijk
niet mocht doen, omdat ik te slappe
spieren heb. Ik heb niet geluisterd
naar de dokter en ben toen op balletles gegaan.

Toen ik vanmorgen opstond had ik
geen zin in school. Ik stond op en
herinnerde mij dat ik een presentatie moet geven vandaag en dat ik
daar op school nog dingen voor moet
klaarzetten.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?

Mij lijkt het heel leuk om met mijn
vriendinnen een keer op vakantie te gaan. Het hoeft niet per se
ver weg te zijn, maar gewoon een
weekje gezellig met mijn vriendin-

Anderhalf jaar geleden heb ik met
mijn broertjes, zusjes en mijn ouders
een reis gemaakt met twee campers.
Dat zou ik graag nog een keer willen
doen.

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

Geloof je in buitenaardse wezens? zen voor Agora. Daar wordt niet
Ik geloof niet dat er aliens bestaan.
Maar het zou mij niets verbazen als
er buitenaardse wezens bestaan die
dan ergens op een planeet leven.

iedereen toegelaten. Ik was super
zenuwachtig toen ik de brief kreeg
waarin stond of ik toegelaten of
afgewezen was.

Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?

Mijn ouders zeggen wel vaker dat
iedereen die mij vroeger zag, dat
ze ook aan mijn haar wilde voelen.
Als ik van iedereen die mij aan mijn
haar heeft gevoeld een euro had
gekregen was ik nu denk ik wel een
miljonair geweest.

Tegen mijzelf zou ik zeggen dat ik
mijn best moet doen voor Agora,
maar als ik doorzet ik er wel kom.
Dat ik vertrouwen in mijzelf moet
hebben en dat het dan allemaal
goed komt.

Heb je een verborgen talent?

Ben je bijgelovig?

Ik heb niet echt een verborgen
talent. Ik kan wel mijn hele arm om
mijn lichaam draaien, dus dat zou
je dan kunnen zien als verborgen
talent.

Ja, ik ben bijgelovig. Een paar jaar
geleden had mijn moeder stenen
gekocht die hielpen met het behalen
van goede punten bij toetsen. Dus
daar geloof ik dan wel in, maar ik
geloof niet per se in God.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is dansen.
Ik doe het al heel lang maar ik heb
er minder tijd voor sinds ik op de
middelbare school zit.

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb nog geen bijbaantje, er
zijn namelijk niet veel bijbaantjes
voor 12-jarigen. Ik mag wel vaker
oppassen bij iemand thuis, maar dat
is niet echt een baantje met contract.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op een vrijdag of zaterdagavond zit
ik het liefst op de bank televisie te
kijken in mijn pyjama. Dat vind ik
echt heerlijk om te doen. Ik vind het
ook leuk om een film te gaan kijken
met Jools, dat is mijn beste vriendin.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Als ik een dier zou zijn dan zou ik
het liefste een dolfijn willen zijn.
Lekker met vrienden en familie kunnen zwemmen en dan ook nog eens
kunnen springen in de zee. Dat lijkt
mij echt heel tof aan het zijn van een
dolfijn.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst ontmoeten?
Wanneer mensen mij voor het eerste
zien hoop ik dat ze een nieuwsgierig en spontaan meisje zien. En ik
hoop dat ze een uniek persoon zien,
want ik denk dat ik dat wel kan zeggen van mezelf. Dat ik nieuwsgierig,
spontaan en uniek ben.

Een vraag die ik nog steeds krijg
is: “Als ik hem sla, kan jij dat dan
voelen?” Nee, dat kan ik niet.
Gelukkig komt deze vraag naarmate ik ouder ben geworden
minder voor want mijn leeftijdsgenoten worden ook ouder en hopelijk een stuk slimmer, al valt dat bij
enkelen nog steeds niet te merken. Een vraag die mijn broer en ik
namelijk nog steeds vaak krijgen
is: “Waar is je broer?” Soms willen ze dan Wouter hebben om te
praten of iets dergelijks en dan
ben ik natuurlijk de meest voor
de hand liggende persoon om dat
aan te vragen. Wanneer ik dan
niet weet waar Wouter is, kijken
ze me aan alsof ik hun dierbaarste
bezit heb afgenomen. “Hoe kun
je dat niet weten, zie ik ze denken. Het feit is; ik heb geen gpstracker in Wouters hoofd zitten.
Net zoals jij niet altijd weet waar
je vader moeder of ander familielid zich bevindt, weet ik ook niet
altijd waar mijn broer is. Gek hè?
Andere keren gaan mensen ervan
uit dat als ik er ben, Wouter vast
ook in de buurt moet zijn. Of als
ik iets doms doe, Wouter dat ook
doet. Dan is het weer ‘iets typisch
voor die Zonnetjes.’ Zien mensen
ons dan als één geheel? Na al die
jaren elke activiteit met elkaar te
delen, bij elkaar in de klas en in
het sportteam te zitten is het juist
fijn om niet elke seconde van ons
leven met elkaar te moeten doorbrengen. Ik vind Wouter echt een
topgozer. Wanneer ik weer eens
kom met een onduidelijk verhaal
weet Wouter als enige meteen wat
ik bedoel. Niemand is beter ingespeeld op mij dan hij is, niemand is
zo goed ingespeeld op hem als ik
ben. Maar na zolang samen spelen
is het zo nu en dan tijd voor een
ander maatje.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Toen ik me moest inschrijven voor
een middelbare school. Ik heb gekoVolg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Tekst: Jélena Bours
Beeld: Jos Derks
Teun
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De herfst staat weer voor de deur

Greune Mèrt

Na een mooie nazomer is de tijd aangebroken dat de bomen en struiken hun bladeren weer

De eerste Greune Mèrt op zondag 27 oktober was een groot succes. Binnen en buiten

laten vallen.

de Mèrthal konden de vele aanwezige inwoners zich laten informeren over alles wat met
duurzaamheid te maken heeft.

In de hele gemeente staan groenkorven waarin

Om deze werkzaamheden zo efﬁciënt mogelijk

deze bladeren kunnen worden verzameld.

uit te voeren gaan wij niet op afroep te werk.

Verder gaat de buitendienst met meerdere ploe-

Wij begrijpen dat de bladval tijdelijk voor enige

gen bladruimen in de openbare ruimte. Dorpen

overlast kan zorgen, waarvoor wij uw begrip

en wijken worden volgens vaste route afgewerkt.

vragen.

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Spoorwegovergang Grubbenvorsterweg Sevenum
• Brug Pastoor Hendriksstraat Griendtsveen

Naar het gemeentehuis?

Maak eerst een afspraak!
Als het nodig is om iets persoonlijk in het gemeentehuis aan te vragen dan moet u eerst een
afspraak maken. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
Hoe maakt u een afspraak?

onze balie, maar op onze website kunt u altijd

Op onze website horstaandemaas.nl/afspraak

terecht. Veel dingen zijn 24/7 te regelen op

kunt u makkelijk een afspraak maken.

onze website. Bijvoorbeeld een vergunning-

Als u dat toch lastig vindt, kunt u ons bellen

aanvraag, afvalinfo opzoeken of melden dat

of even binnenlopen. We helpen u graag aan

er een verkeersbord kapot is.

een afspraak. U bent van harte welkom aan

Kijk eens op www.horstaandemaas.nl

Ook de jeugd werd op een speelse manier betrokken bij de uitdagingen om energie te besparen,
afval te verwerken en anders met fossiele bronnen om te gaan. Horst aan de Maas is winnaar
van de Green Leaf Award 2019, een prijs die is toegekend voor de duurzame initiatieven van
zowel de gemeente als de inwoners. Op deze markt kwam dit alles prachtig samen.

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

Afgelopen week bezocht burgemeester Ryan Palmen het 60 jarig huwelijkspaar Vullings - Alards
in Melderslo. Namens de gemeente Horst aan de Maas feliciteerde hij het paar en overhandigde

America

Venrayseweg 69a

Tienray

Gerard Smuldersstraat 2

Wittebrugweg 3

Spoorstraat 53

Griendtsveenseweg 77

Meerlo

Hofweg 61

Tienrayseweg 7

Evertsoord

Meterik

Drie Kooienweg 27

Speulhofsbaan 24g

Vertrokken naar

Horst

Meteriks Veld 3 t/m 25

onbekende bestemming

Venrayseweg 141

Sevenum

Horst aan de Maas

Kavel 13, plan Linders

Deckersgoedtweg 8

Patersstraat 4, Evertsoord

Burgemeester

Op den Bergen 11

Roermonds Kwartier 7,

Steeghsstraat 12

Molenveldweg 13

daarbij een bos bloemen en het gebruikelijke cadeau.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

Grubbenvorst
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VVD Horst aan de Maas

Terug in de tijd

In de thematiek van Horst aan de Maas 800 jaar vond ruim twee
weken geleden het Donker Horst evenement plaats. Precies 100 jaar
geleden was Horst voor het eerst voorzien van elektrisch licht.
De geschiedenis is altijd dichtbij, zo blijkt ook nu weer, want Horst was
even hoe het destijds eruit zag.
Geschiedenis heeft mij altijd al
geboeid. Thomas Edison (18471931) zal bij velen bekend in
de oren klinken als één van de
uitvinders van de gloeilamp.
Vanzelfsprekend vind ik het een
leuke wetenswaardigheid dat pre-

CDA Horst aan de Maas

cies 100 jaar geleden voor het eerst
elektrisch licht brandde in Horst.
De bezoekers van het evenement
konden zich even 100 jaar terug in
de tijd wanen. Tot je laten doordringen hoe het er toen uit zag,
beseffen welke veranderingen

Deze werkwijze is positief voor de
aanvragers, die gemiddeld 2.000 euro
besparen aan legeskosten. Maar ook
voor de gemeente, omdat er tijd
wordt bespaard door werkzaamheden
binnen de procedure te combineren.
Eind 2017 hebben we als CDA een
motie ingediend. De vraag aan het

Essentie Horst aan de Maas

college was: kom met een plan waardoor het eenvoudiger en minder
kostbaar is om bestemmingen aan te
passen van bedrijf naar wonen in het
buitengebied. Het deze week goedgekeurde veegplan was een pilot die
goed is gelukt. Deze procedure gaat
de komende periode twee keer per

Luc Cuijpers

jaar plaatsvinden.
Aan het aantal reacties dat ik heb
ontvangen naar aanleiding van een
stukje in de HALLO over dit onderwerp, is op te maken dat deze
bestemmingsplanwijzigingen van
bedrijf naar wonen in het buitengebied erg actueel zijn. De communicatie over hoe een veegplan voor u
van toepassing kan zijn is verwerkt in
een folder die bij de gemeente opgevraagd kan worden.
Door op een verstandige manier

ruimte te geven aan wonen in het
buitengebied, voorkomen we dat
leegstaande panden verpauperen
en daardoor flink in waarde dalen.
Belangrijk is dat we op deze manier
inwoners de kans geven om in het
buitengebied te wonen zonder dat er
gebouwd hoeft te worden. Daarnaast
nemen we op deze manier iets weg
van de druk op de huidige woningmarkt.
Eric Brouwers, raadslid

Beste woongemeente van Limburg

Jongeren, maar ook ouderen, zitten te springen om woningen.
Daarom zijn we vanuit de gemeenteraad bezig om het Masterplan
Wonen te herzien
De afgelopen weken is middels
de Dorpentour geïnventariseerd
waar de behoeftes liggen op het
gebied van wonen. Daarbij vind
ik het mooi om te zien dat jongeren het liefst in eigen dorp willen
blijven wonen en dat het massale enthousiasme wat er is tijdens deze bijeenkomsten wordt

getoond. (Burger)initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond.
Toch bestaat er in diverse kernen
nog veel krapte op de woningmarkt voor jongeren, zoals in
Meterik en Melderslo. Van plannen
naar realisatie is vaak een moeilijke stap, bijvoorbeeld door financiële aspecten.

Ook 50-plussers en ouderen willen
zoveel mogelijk in eigen dorp blijven wonen. Wij als Essentie bevorderen dit alleen maar en steunen
dan ook de diverse burgerinitiatieven die de laatste maanden ontstaan zijn. Zoals Ózzen Hôf in Horst
en Steinhagen in Sevenum, waarbij
burgers zelf woningen gaan realiseren. Deze zogenoemde Collectief
Particulier Opdrachtgeverschappen
(CPO) gaan buiten een projectontwikkelaar om en liggen vol-

ledig in handen van de bewoners
zelf. Dit past prima in de ambitie
van Essentie om met Horst aan de
Maas de beste woongemeente van
Limburg te worden.

Geert Versleijen,
burgerraadslid Essentie

Gevolgen Handelsverdrag CETA voor Horst aan de Maas

De SP stelt het college een aantal vragen over de gevolgen van het handelsverdrag CETA, dat de EU wil
sluiten met Canada. De SP wijst in haar brief op recente berichtgeving, waarin Milieudefensie, FNV en
Handel Anders waarschuwen voor het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Met de invoering van het handelsverdrag kunnen Amerikaanse en Canadese investeerders een schadevergoeding
claimen voor verlies van (toekomstige) winsten.
De SP-fractie maakt zich zorgen om
de invoering van het handelsverdrag
en de negatieve gevolgen hiervan
voor het gemeentelijk beleid. De SP
vraagt dan ook aan het College van
B&W wie de kosten betaalt op het
moment dat de gemeente een scha-

Wereldoorlog. Positieve aspecten
van de geschiedenis zijn goed om
te koesteren en op voort te bouwen, denk aan de uitvinding van
elektriciteit en het licht. Alles staat
immers met elkaar in verband.
Nooit vergeten te leren van onze
historie. Gewoon. Doen.

Bestemmingswijziging naar wonen

Afgelopen dinsdag hebben we tijdens de raadsvergadering in één
voorstel veertien bedrijfsbestemmingen gewijzigd naar de bestemming wonen. Dit samenvoegen van relatief kleine aanpassingen
wordt een veegplan genoemd.

SP Horst aan de Maas

hebben plaatsgevonden en bewust
worden van hetgeen zich nu
afspeelt. Ik vind dat een leerzame
bewustwording die mensen met
twee benen op de grond zet.
Dit jaar is het ook 75 jaar geleden dat onder andere Horst aan
de Maas is bevrijd van de Duitse
bezetting. Het is van belang
dat negatieve aspecten van de
geschiedenis onderstreept en
nooit vergeten worden. Dit geldt
in het bijzonder voor de Tweede

devergoedingsclaim aan haar broek
krijgt via het speciale arbitragesysteem Investment Court System (ICS)
dat is opgenomen in CETA.
De SP wijst erop dat Milieudefensie
concludeert aan de hand van een
inventarisatie dat er Canadese en

Amerikaanse investeerders actief zijn
op de Nederlandse woningmarkt.
Deze Amerikaanse en Canadese
investeerders kunnen een schadevergoeding claimen als bijvoorbeeld
Horst aan de Maas maatregelen
neemt om woningen betaalbaar te

houden. De SP vraagt wat deze situatie, als CETA wordt aangenomen, voor
effect heeft op het woonbeleid in de
gemeente. De SP vraagt vervolgens
of het college het met de SP eens
is, dat het woonbeleid en met name
maatregelen om het wonen in Horst
aan de Maas betaalbaar te houden,
in het geding komen door het CETA
verdrag. Tenslotte vraagt de SP of
het College van B&W van Horst aan
de Maas kan garanderen dat inwoners van Horst aan de Maas nooit

de financiële gevolgen, direct en/of
indirect, ondervinden van eventuele
claims naar aanleiding van gemeentelijke besluiten.
Ter afsluiting roept de SP het college op bij het Nederlandse parlement aan de bel te trekken als onze
gemeente en haar inwoners niet
beschermd zijn tegen de gevolgen
van het CETA-verdrag.

Bart Cox

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.

TE PACHT
AANGEBODEN
2.80 ha landbouwgrond
aan de witveldweg
in Grubbenvorst.
tel. 0655747521

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans & Hormonale Balans
Pijnklachten en Ontsteking aan o.a.:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

& kunststof kozijnen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

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

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas.nl

Ik heb mijn uitvaart al geregeld
Op zaterdag 2 november is het Allerzielen, in de Rooms-Katholieke kerk een dag waarop traditioneel de overledenen worden herdacht.
De dood is iets waar veel mensen liever niet
al te vaak bij stil willen staan. Toch kiezen
steeds meer mensen ervoor om zelf hun wensen rondom hun uitvaart al van te voren vast
te leggen. Dit kan zijn omdat ze persoonlijk
betrokken willen zijn en het hen een prettiger
gevoel geeft als de uitvaart precies zo verloopt
zoals ze zelf willen. Ook kan het zo zijn dat een

persoon oud wordt en vaak uit voorzorg al wel een
beetje na wil denken over de uitvaart. Daarnaast
is het voor de nabestaanden ook fijn om te weten
wat de wensen zijn van de overledene, zodat daar
geen verwarring over bestaat. En: een uitvaart
kost geld. Wie van te voren weet wat hij wil, kan
daar dan rekening mee houden. Aan de andere
kant: sommige mensen leven liever bij de dag en

willen daar nu nog niet bij stil staan, vinden dat
misschien te emotioneel.

Brandt los!
Ik heb mijn uitvaart al geregeld. Wat vindt u?

Multiculti

Bespreking poll week 43

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. Maar doordat er praktisch geen goedkope (huur)woningen beschikbaar zijn, krijgen
ze bijna geen kans. 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. Dat vindt ook de overgrote meerderheid van de stemmers op deze

poll, namelijk 91 procent. Zo reageert Ru Uth op
onze Facebookpagina: “Helemaal mee eens! Ben
zelf toen ik op mezelf wilde gaan wonen diverse
keren afgewezen omdat mensen van buitenaf
voor gingen om diverse redenen. En toen ik ging
scheiden kwam ik amper aan een huis omdat
urgentie niet meer bestaat… Dan sta je dus letterlijk op straat met je kids. (Gelukkig ik uiteindelijk toch niet).” Leontine van der Sterren vindt dat

echter ook naar ouderen gekeken moet worden.
“Er moeten ook voor ouderen huurwoningen komen. Mijn ouders staan al bijna 8 jaar ingeschreven voor een huurappartement of ouderenwoning
met alles gelijkvloers. Helaas zijn ze nog steeds
niet aan de beurt omdat inmiddels de jongeren
ook in aanmerking komen voor ‘ouderen’- woningen.”

Ingezonden brief

Het probleem van stikstof
“Zo gaan we niet met elkaar om VVD’er Jeroen Achten”. Wat is nu het probleem vraagt Jeroen Achten zich af.
Laten we beginnen om het beestje
bij de naam te noemen en stikstof vervangen door ammoniak.
Deze uitstoot, waarvoor de boeren
bijna 50 procent verantwoordelijk zijn, zorgt ervoor dat de biodiversiteit wordt ingeperkt met als
gevolg verstoring van het eco-

Column

systeem. Het zou de VVD sieren
als ze haar verantwoordelijkheid
eens ging oppakken en toegeven
dat ze, door destijds vóór de PASwet te stemmen, de boeren valse
hoop heeft gegeven. Zeg gewoon
sorry, we waren fout. Met de wijsheid van nu moeten we conclude-

ren dat we de toekomst van onze
kinderen om zeep aan het helpen
zijn. In plaats van het stimuleren van de intensivering van de
veestapel zullen we alternatieve
moeten zoeken om deze te verminderen.
Wat zou je ervan vinden als we zo

eens met elkaar omgaan in plaats
van het probleem te bagatelliseren?

Toon van Vegchel,
Vossenheuvel America

Ingezonden brief

Investeren, profiteren, investeren, profiteren

Ik ben dit schooljaar begonnen
met mijn Master Media Studies
aan de Universiteit van
Maastricht. Hoewel die school
dus gewoon in Nederland ligt,
ben ik een van de weinige
Nederlanders op mijn opleiding.
Mijn medestudenten komen uit
alle uithoeken van de wereld.
Van Brazilië tot Italië en van
Amerika tot China, er zijn heel
wat nationaliteiten vertegenwoordigd op mijn nieuwe school.
Ik heb daar niet echt problemen
mee en vind het juist heel leuk
om te leren over andere culturen.
Wel val ik af en toe van de ene
verbazing in de andere om de verschillen in onze gewoontes. Zo ben
ik er al achter dat sommige Duitse
studenten de gewoonte hebben
om na een college op de tafel te
kloppen, een manier om de leraar
te bedanken. Een Russisch studiegenootje vertelde me dat ze in
Nederland voor het eerst fietste
in het verkeer. Ze had thuis wel
leren fietsen, maar nooit in het
verkeer, want daar zou ze ‘binnen
een half uur een ongeluk hebben’.
Een Poolse studente deed bij mij
haar beklag over de huisartsen in
Nederland, die haar steeds met
paracetamol naar huis stuurden in
plaats van met antibiotica. En een
studiegenoot uit Hongkong at tijdens het lunchen met een servetje
voor haar mond, omdat ze het niet
prettig vond als wij haar zagen
kauwen.

Dat is de roep van de Rabobank, dat roept het onafhankelijke DLV Advies bedrijf uit Uden, dat is de roep van de van Rooi Group uit Helmond
aan de varkenshouders.
Het jachtseizoen is geopend.
Voor de Rabobank is dat het investeringsseizoen voor de agrarische
sector. Vruchten plukken na een
hete zomer. Nu oogsten om ambities in de toekomst mogelijk te
maken, is het devies. Nu profiteren van optimale marktomstandigheden betekent verbetering
van je toekomstperspectief. DLV
Advies roept varkenshouders op
investeringen te vervroegen na
goed varkensjaar. Dat advies wordt
gegeven vanuit ‘diepgewortelde
kennis’ en overzicht van het hele
agrarische speelveld. De van Rooi
Group: de Varkenssector staat er
goed voor.
Vanwaar die oproepen en de

opvatting dat de varkenssector er goed voor staat? Door de
Afrikaanse varkenspest in China, is
de vraag naar varkensvlees op de
wereldmarkt groot. Wageningen
Economic Research en CBS signaleren deze trend. Ook de Rabobank
beroept zich in zijn varkensupdate van september 2019 op de
grote vraag naar varkensvlees als
gevolg van de Afrikaanse varkenspest in China. Hoe lang die
trend aanhoudt, daarop geeft de
Rabobank geen antwoord, maar
geeft wel een verdekte waarschuwing: “Wederopbouw van de
varkenssector in China gaat de
komende jaren zeker gebeuren.
Met een toegenomen wereld-

productie (diverse andere landen
verhogen ook hun productie, zoals
Spanje en de USA) zal dat uiteindelijk tot andere marktomstandigheden leiden.” Geen risico-analyse.
Boeren moeten zelf beslissen.
Van Rooi noemt vijf jaren, maar is
er van overtuigd dat de varkenshouderij toekomst heeft want
vakbekwame ondernemers die
nu bouwen, doen dat voor grote
eenheden. Schaalvergroting gaat
gewoon verder. Gevolg betere efficiëntie, betere technische prestaties, lagere kostprijs en efficiëntere
slacht van gezonde varkens.
De agrariërs lopen storm tegen
de politiek. Alleszins terecht.
Even grote boosdoeners zijn ban-

ken en adviesbureaus. De grootste
is de Rabobank en in haar kielzog de DLV Adviesgroep en de van
Rooi Group. Zij zijn de melkers van
de boerenstand. Geen woord over
ecologie, klimaat of duurzaamheid.
De directeur-bestuurder van de
Rabobank Foundation: “Dit is
geen liefdadigheid. We blijven
bij de kern: krediet verstrekken.”
Investeren en profiteren. Voor wie?

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

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.

Ik val van de ene
verbazing in de
andere

Door onze afkomst zijn we allemaal heel verschillend, maar één
ding hebben we gemeen: we
volgen allemaal dezelfde opleiding en we zijn dus klasgenoten.
De verschillen mogen dan groot
zijn, binnen de opleiding zijn we
allemaal studenten die heel graag
hun papiertje willen halen. Dat is
wat ons verbindt en hoewel we
elkaar niet altijd begrijpen, is die
samenkomst van culturen op de
universiteit ook wel heel erg mooi
om onderdeel van te uit te maken.

Aniek
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HZPC clubkampioenschappen
Het eerste deel van de clubkampioenschappen van HZPC uit Horst
werd op zondag 27 oktober georganiseerd. Niet alleen wedstrijdzwemmers namen deel, ook andere leden van HZPC, waaronder
masterzwemmers en sterrenplanzwemmers, waren deze middag
aanwezig.

America speelt gelijk
Het eerste team van AVV America speelde zondag 27 oktober gelijk tegen DEV uit Arcen. Na een gelijk
opgaande eerste helft met kansen over en weer, nam DEV Arcen direct na rust een 0-1 voorsprong. In de
70e minuut was het Jens Kleuskens, die na een reeks van corners, America met een welgemikte kopbal op
gelijke hoogte bracht. Beide teams kregen nog kansen om te scoren, maar 1-1 was uiteindelijk een terechte
uitslag. Een belangrijk punt voor het laaggeklasseerde America.
/ Tekst: Voetbalvereniging AVV America Beeld: Hay Mulders

Voor veel minioren was het de
eerste keer dat zij een wedstrijd of
een bepaalde afstand zwommen.
Ook waren er medailles te winnen
voor de minioren. Mazen Ahmed,
Jasper Akkermans-Janssen, Colin
Jacobs, Ziva Kanters, Anna van den
Munckhof, Isis Sikes, Fleur Veens,
Loa Verheijen, Koosje Versteeg, Sten
Verstegen en Julia van Well zwommen mooie tijden en de meesten
wonnen een of meerdere medailles.
Voor de junioren, jeugd en senioren
stonden er geen medailles op het
spel. Zij zwommen voor het klassement, dat pas opgemaakt wordt na
drie wedstrijden. Met het oog op de
komende Winterkampioenschappen
over drie weken was dit een mooi
meetmoment om te kijken hoe
iedereen ervoor staat en om nog
nieuwe limieten te behalen.
Er werden persoonlijke records
gezwommen door Sophie Albers
(400 wisselslag), Naomi Brouwers

(50 en 100 vrijeslag), Isa Curvers
(400 wisselslag), Lisa Christiaens
(400 wisselslag), Raphael Dolmans
(50 vrijeslag, 200 schoolslag),
Matthew Finney (100 vrijeslag, 100
vlinderslag), Lars Hagens (100 vrijeslag), Jesse Jacobs (200 schoolslag,
100 vlinderslag), Isis van Kuijk (50
vrijeslag, 50 rugslag), Tijn van Kuijk
(100 vrijeslag, 100 vlinderslag),
Benthe van de Ree (50 vrijeslag),
Anne Roefs (50 vrijeslag), Jente
Sikes (50 rugslag, 200 schoolslag),
Vera Smits (50 en 100 vrijeslag, 200
schoolslag), Jorn Sprunken (100 vrijeslag, 100 vlinderslag), Cas Verstegen
(400 wisselslag, 100 vrijeslag),
Danee Verstegen (100 vrijeslag) en
Luna de Vries (400 wisselslag, 100
vlinderslag).
De eerstvolgende clubkampioenschappen worden gehouden op zondag 26 januari 2020.
Tekst: zwemvereniging HZPC

Korfbalsters S.V. Lottum
winnen
Voor de laatste speelronde van de eerste helft veldcompetitie stond er
voor de Lottumse korfbalsters zondag 27 oktober een thuiswedstrijd
op het eigen sportpark Oud Aast tegen Midako op het programma.

open
dag
zondag10
november
van 11.00 tot 16.00 uur

www.roc-teraa.nl

Dit team uit het Brabandse Mierlo
stond voor aanvang van de wedstrijd op de ranglijst een plaatsje
boven S.V. Lottum. Lottum begon
sterk en kwam met een mooi
afstandschot op een 1-0 voorsprong.
Daarna wist Midako een keer te scoren maar nog voor de rust wisten de
Lottumse dames met enkele mooie
afstandschoten uit te lopen naar
een 5-1 voorsprong. Het leek een

gemakkelijke wedstrijd te worden
voor Lottum. Maar de dames van
Midako wisten in de tweede helft
terug te komen tot 5-4. Lottum wist
daarna ook nog een keer te scoren waardoor de eindstand op 6-4
kwam en ze Midako op de ranglijst
voorbij gaat. Ze staan nu op de 5e
plaats in de eerste klasse.
Tekst: korfbalclub S.V. Lottum

Korfbalsters SV Melderslo
zetten winnende lijn niet door
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 27 oktober
de voorlopig laatste veldwedstrijd. De tegenstander was VVO/
Klimroos uit Hapert en Hoogeloon, met wie SV Melderslo de
tweede plaats deelde. De wedstrijd werd gespeeld in Hoogeloon en
de eindstand was 13-7 in het voordeel van VVO/Klimroos.
SV Melderslo begon niet goed aan
de wedstrijd. Al vanaf de eerste
minuut ontbrak de felheid die er
de afgelopen weken wel steeds
was geweest. Er werd niet goed
als team gekorfbald en het was
dan ook VVO/Klimroos dat op
voorsprong wist te komen. Bij rust
stond SV Melderslo met 5-3 achter.
Na rust kwam de uitploeg in eerste instantie goed terug. De stand
werd snel gelijk getrokken, maar
die lijn kon helaas niet worden
doorgezet en het zakte weer in.
VVO/Klimroos, dat gehaaider was
dan SV Melderslo, had in deze fase
van de wedstrijd juist een opleving en scoorde heel gemakkelijk.

Naarmate de achterstand groter
werd, verdween bij SV Melderslo de
hoop op een goede afloop steeds
verder. De frustratie nam daarentegen toe, wat het korfbalspel niet
beter maakte. Uiteindelijk klonk
bij een stand van 13-7 het eindsignaal. SV Melderslo moet hiermee
de tweede plaats in de hoofdklasse
afstaan aan VVO/Klimroos en zakt
zelf een plekje. De ploeg is nu tot
het voorjaar klaar op het veld en
begint deze week met de voorbereiding op het zaalseizoen.

Tekst: korfbalvereniging
SV Melderslo
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Sevenummers behouden koppositie

Sparta ‘18 is SV Melderslo te sterk af
Voor SV Melderslo 1 stond zondag 27 oktober een bezoekje aan Sportpark ‘t Spansel in Sevenum op het programma om daar op het kunstgrasveld de strijd aan te gaan tegen het eerste team van Sparta ‘18. Het voetbalteam uit Sevenum ging er met 3-0 winst vandoor.
In de eerste fase van de wedstrijd hielden de teams elkaar in evenwicht. In
de 17e minuut leek daar verandering
in te komen toen de nummer 15 van
Sparta met zijn tweede gele kaart het
veld verliet. Even later leek Melderslo
de 0-1 te laten aantekenen, maar de
voorzet van Gijs vond geen medespeler. Kort daarna leek Sparta een fout
aan Melderslo zijde af te straffen maar
het schot ging voorlangs.
In minuut 38 speelden beide teams
weer met tien spelers toen Teun

Peeters onterecht met een rode
kaart mocht gaan douchen. Het duidelijk hoorbare blokken van de bal
door Teun werd door de scheidsrechter uitgelegd als inkomen met
gestrekt been. In minuut 41 kreeg Bart
Verheijen vrije doorgang, maar de
vingertoppen van de keeper voorkwamen de 0-1.
De tweede helft was 13 minuten oud
toen Sparta 1-0 maakte. De vrije trap
werd nog aangeraakt en dat liet doelman Bas kansloos. Melderslo mistte

de echte beleving om er nog iets van
te maken, Sparta daarentegen ging
op zoek naar de verlossende 2-0 en
kreeg hier ook de kansen voor. In de
74e minuut werd de paal nog geraakt,
maar een minuut later was het toch
raak. Na een mooi steekballetje werd
de 2-0 binnen getikt. In minuut 78 liet
Sparta na een snelle counter de 3-0
aantekenen waarmee de wedstrijd
definitief op slot werd gegooid.
Tekst: SV Melderslo 1

Vijfde klasse

Sporting ST kan woorden niet omzetten
in daden
SV Lottum, de koploper in de 5e klasse D, kwam zondag 27 oktober op bezoek bij Sporting ST op sportpark
Kerkebos in Swolgen. De gastheren verloren met 1-3.
In de week voorafgaande aan dit
duel werd er door de spelers en
trainer uitvoerig gesproken over de
mindere resultaten tot nu toe. De
mannen van trainer Friesen waren
gebrand om deze woorden om te
zetten in daden.
Dit resulteerde in een fel Sporting.
Ruimtes werden klein gehouden
en duels werden met overtuiging
aangegaan. De eerste grote kans
van de wedstrijd was dan ook voor
Sporting. De bal werd terug gelegd
vanaf de achterlijn, waarna Sven
Beurskens kon uithalen. Zijn schot
was hard genoeg, maar ging helaas
recht op de doelman af. Ook Lottum
kreeg na ongeveer een half uur een
grote kans. Na een diepe bal kon de
spits van Lottum vanaf een meter of
5 uithalen, maar de bal kon gepakt

worden door doelman Jules Perry.
In de blessuretijd kwam Lottum op
voorsprong. Na een corner viel de
bal na weifelend wegwerken voor
de voeten van Pim Kleeven. Een
enorme domper, zo net voor de
thee.
Na rust kwam Sporting goed uit de
startblokken. Waar in de afgelopen
wedstrijden dit nog wel eens een
moeilijke fase was, werd ditmaal
vrij snel de gelijkmaker gescoord.
Jimmie Janssen verlengde met zijn
hoofd een voorzet, waarna Micha
Cox de bal net genoeg hoogte kon
geven en de doelman van Lottum
kansloos liet.
Lottum wilde uiteraard de koppositie verdedigen en ging op zoek naar
de winnende goal. Uitgespeelde
mogelijkheden kreeg de ploeg niet,

maar twee individuele acties zorgden toch voor een capitulatie van
Sporting. In de 62e minuut slalomde
Denny Bongers langs de verdedigers van Sporting. Eenmaal in het
zestienmetergebied wist hij de bal
tussen verdediger Rik Miltenburg
en doelman Perry in de verre hoek
te prikken. In de 80e minuut werd
de wedstrijd helemaal in het slot
gegooid. Wederom een slalom,
ditmaal van Johan Vullings, zorgde
voor de 1-3. Tussendoor zocht
Sporting veelvuldig naar de gelijkmaker, wat hier en daar ook tot wat
kansjes leidden die niet omgezet
werden in doelpunten.
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Meterik verliest van
koploper Heijen
De eerste teams van RKSV Meterik en VV Heijen speelden op
zondag 27 oktober een sportieve wedstrijd op sportpark De
Vonckel in Meterik. Heijen behaalde een verdiende overwinning
maar scoorde pas in de slotfase de alles beslissende 0-2.
Net als tegen Hegelsom speelde
Meterik een goede eerste helft
maar het vergat zichzelf te belonen
met doelpunten. De groen-witten
hielden gelijke tred met de koploper en kregen zelfs de betere kansen. Maar Heijen was wel scherp
voor de goal en Ramon van de
Ven scoorde de 0-1 na ongeveer
20 minuten. In de tweede helft
speelde Meterik onrustiger, er werd
onnodig balverlies geleden en de

ploeg wist nog maar weinig doelrijpe kansen te creëren. Omdat de
Meterik-verdediging niets meer
weggaf bleef de spanning toch nog
tot de slotminuten in de wedstrijd.
Maar het eindakkoord was voor de
rood-witten uit Heijen. Maarten van
der Burg scoorde de 0-2.
Tekst: voetbalvereniging RKSV
Meterik

Punten voor hockeyheren
Voor de heren van Hockeyclub Horst stond zondag 27 oktober de
wedstrijd Hockeyclub Waalwijk op het programma. Na het verlies
van het vorige duel in Bommelerwaard, zouden de mannen van
Horst er weer alles aan doen om dit maal wél weer de drie punten
te pakken om hun mooie reeks voort te zetten.
Om 14.45 uur uur klonk het eerste fluitsignaal in eigen huis.
Horst speelde sterk, maar het team
werd het door de tegenstander
zeker niet makkelijk gemaakt. Toch
werden de kansen wel gecreëerd.
Deze kansen werden echter niet
benut waardoor het net nét niet
gevonden werd. Ook Waalwijk wist
de goal niet te vinden, waardoor
het eerste kwart eindigde in 0-0.
Horst ging een tikkeltje scherper
het tweede kwart in, dit werd al
snel beloond met de eerste treffer van de partij uit een mooie
strafcorner. Hierdoor kreeg men
de smaak te pakken en er volgden
al snel twee nieuwe treffers. Het
derde kwart werd ingegaan met
3-0, maar de punten waren uiter-

aard nog niet binnen. Van dit feit
waren de mannen uit Horst zich ook
zeker bewust, dus ze bleven er dan
ook hard voor vechten. De strijdlust werd beloond met twee doelpunten. Na de korte rust ging het
laatste kwart van start met een
tussenstand van 5-0. De tegenpartij gaf echter niet op en bleef zich
vol inzetten. De druk zorgde voor
het verzwakken van het spel van
Horst, waardoor het spel na twee
tegengoals eindigde in 5-2. Ondanks
het matige vierde kwart, wisten de
mannen van Horst de drie punten
binnen te halen door hun solide spel
tijdens de andere drie kwarten van
de wedstrijd.
Tekst: Hockeyclub Horst

Tekst: voetbalvereniging Sporting ST

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Wagensveld Hoveniers

Goud voor judoka uit Sevenum
Djow Joris (8) uit Sevenum behaalde zaterdag 26 oktober het goud op de Adler Cup in Frankfurt. Djow is lid
van Judoclub Helden en wist deze dag al zijn partijen te winnen. Het podium bestond verder nog uit judoka’s
uit Rusland, België en Duitsland. De Adler Cup in Frankfurt is een van de grootste jeugd-judotoernooien in
Europa, waar ruim 2.500 Judoka’s onder de 17 jaar uit meer dan 30 landen strijden om de medailles.

• Tuinaanleg/-onderhoud
• Tuinhuisjes
• Bestrating
• Beregeningsinstallaties
• Takken versnipperen
• Gladheidsbestrijding
• Voor bedrijven en particulieren
Thijs Wagensveld • 06-20317670 • m.wagensveld6@kpnplanet.nl • Lottum

www.wagensveldhoveniers.nl

18

sport \ 3110

Heren ongeslagen koploper

Volleybal

Voor volleybalclub Hovoc uit Horst was het zaterdag 26 oktober superzaterdag. Zowel het eerste herenteam
als het damesteam streed thuis voor de eer.
De dames troffen SOMAS / Activia uit
Sint Anthonis. De dames hadden een
gelag uit Velden goed te maken. De
eerste set werd ruim gewonnen (2517) om vervolgens wat in te zakken.
Dit was merkbaar in de setstand, want
Activia deed weer mee (25-21). De
derde set was de concentratie ver te
zoeken. Hier ging Acitivia gretig op in
en sloeg een gat bij 11-18. Hoop leek
verloren toen Activia bij 19-24 setpoint haalde. Vanuit Hovoc serveerde
Fenne Lommen een sterke serie die
Hovoc weer mee liet doen bij 25-25.
Dit werd vervolgens clean uitgespeeld
en met 27-25 werd de setwinst binnen
gehaald. Activia gaf zich niet gewonnen

en streed voor eerherstel. In wederom
een zinderend slot viel het kwartje
de kant van Hovoc op en werd er met
27-25 gewonnen. De heren streden, na
de dames, in de hoedanigheid als koploper, tegen de nummer twee, HERO uit
Herten. Vanuit Herten was een schare
aan publiek afgereisd en dat bracht
meteen een fantastische sfeer op de
tribune. De eerste set werd vol ingezet
en Hero kwam naar een voorsprong
(4-8). Met felle strijd, want ieder was
aan elkaar gewaagd, werd langzaam
maar zeker het gat dicht gelopen. Pas
bij de 18 was het gelijk en Hovoc kwam
met 24-23 als eerste aan setpoint. HERO
nam het stokje over en sloeg zich als

bijna winnaar naar de 25-26. Hovoc
bleef kalm en leverde maximaal druk
en kon, nipt, met 28-26 de eerste set
claimen. Hero rook kansen en leverde
veel servicedruk. Een zwakke aanval
aan de kant van Hovoc vergrote het gat
in het voordeel van Hero. En met 19-25
een terechte winst voor de Hertenaren.
De mannen equipe van Horst aan de
Maas was wakker geschud en deed nét
dat stapje extra. De derde set werd met
25-15 afgesloten. In de laatste set werd
een 21-14 voorsprong omgezet in 25-22
winst. De heren staan nog steeds ongeslagen aan kop in de Derde divisie.
Tekst: volleybalvereniging Hovoc

VC Trivia D1 blijft
ongeslagen
Het eerste damesteam van VC Trivia mocht op zaterdag 26 oktober haar competitie voortzetten in Haps. Zij speelden daar, na een
aantal weken rust, tegen Havoc D3. Na hard werken werd uiteindelijk toch nog de wedstrijd met 2-3 gewonnen.
De eerste set werden de dames
overrompeld door het sterke en
snelle spel van de dames uit
Haps. Met name door de service
werden de gasten onder druk
gezet en kregen zij hun eigen spel
niet goed neergezet.

Knop om
Al snel genoeg werd de eerste
set met een 25-16 stand beslist in
het voordeel van de thuisploeg.
De tweede set moest er een
knop om, echter bleek dit lastiger te zijn dan gedacht. Er was
onrust in het veld en de onzekerheid in eigen kunnen nam toe.
Het aantal persoonlijke fouten
moest omlaag, wat natuurlijk in
tegengestelde richting zijn uitwerking kreeg. Ook de tweede
set werd daarom met 25-20 verloren. In de derde set werd er toch
met meer overtuiging gestart
door de dames, waardoor er een
kleine voorsprong werd opgebouwd. Er moest hard gewerkt
blijven worden, want de thuisploeg kwam gedurende de set
dichterbij. Een spannend einde
van de set, waar VC Trivia het nog
een klein beetje uit handen gaf,
maar deze uiteindelijk toch met

25-27 werd gewonnen. Iedereen
was zich ervan bewust dat ze de
winst vandaag niet zomaar in de
schoot geworpen kregen, dus in
de vierde set moesten de dames
op dezelfde voet door. Dit lukte
gelukkig door verbetering in
eigen spel en de vierde set werd
met een overtuigende stand van
15-25 gewonnen.

Hoofd koel
De laatste set bleven de meiden
het hoofd koel houden en werd
er gedaan wat er gedaan moest
worden. In het voordeel van
VC Trivia kon er van kant gewisseld worden en door hard werken kon dit voordeel tot het einde
vast worden gehouden. De laatste
set werd met 8-15 voor de neus
van de thuisploeg weggehaald,
waardoor de dames met drie punten terug naar huis konden keren.
Volgende week wordt het ritme
van de competitie weer vervolgd met een uitwedstrijd tegen
Civitas D1 in Venlo. Hopelijk kunnen ze ook daar hun ongeslagen
reeks wedstrijden voortzetten.

Tekst: volleybalclub Trivia

Tegen De Ster

Wittenhorst beloont
zich niet
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst speelde zondag
27 oktober tegen De Ster uit Stein. De ploeg bleek de sterkste te zijn
en won met 2-1.
Het was een wedstrijd om niet
snel te vergeten. Er gebeurde
van alles. Om te beginnen begon
De Ster erg sterk. Wittenhorst
was zoekende. Pas na een kwartier kwamen de oranjemannen
aan bod. De beweeglijke voorhoede gaf toen zijn visitekaartje
af. Dit werd door Marco Daniels
onderstreept. Hij wist ten slotte in
de 18e minuut een goede aanval
op een mooie wijze af te ronden, 0-1.De laatste kansen waren
eveneens voor Wittenhorst.
Het bleef echter bij de minimale
voorsprong voor de bezoekers.

Puntjes op de i
De pauze kwam voor de trainers op tijd. Er was gelegenheid
om de puntjes op de i te zetten.
Deze puntjes leken de oranjehemden goed te doen. Meteen in de
eerste aanval kreeg Marco een
goede mogelijkheid, maar het
schot ging langs. De Ster kreeg
na deze fase een flinke opkikker. Met de inbreng van Guillermo
Lampe kreeg de linksbuiten Giel

Piereij een groter aandeel in het
spel. Bovendien werd de fysieke
kracht aangespannen. Wittenhorst
had hier niks tegenover te stellen.
Rond het halfuur kwam dan de
verdiende gelijkmaker. Guillermo
Lampe was de maker van dit
doelpunt.

Kansen onbenut
Met nog meer agressie zocht
De Ster de voorsprong. In de 72e
minuut stond inderdaad de 2-1
op het scorebord. Slecht wegwerken zorgde ervoor dat Giel Piereij
de voorsprong binnenschoot.
Wittenhorst stond erbij en keek
ernaar. De Ster verdiende de zege
op grond van hun inzet. De oranjemannen konden op beslissende momenten de kansen niet
te benutten en dan kun je ook
niet winnen. Alles overziende liet
Wittenhorst een zege uit handen
glippen.

Tekst: Piet Nabben,
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
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Terug in de tijd met Jongerenkoor

LGOG Kring Ter Horst

Oud-leden van de Jongerenmissen in Horst gaan op zaterdag 9 november terug in de tijd. Vanaf 18.30 uur
brengen de solisten en muzikanten van toen jongerenkoorliedjes met het thema ‘Als ik thuis kom’ ten gehore
in de Lambertuskerk in Horst. Aansluitend volgt een reünie.

Lezing over geschiedenis
sigarenindustrie

19

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 6 november een
lezing over de geschiedenis van de sigarenindustrie in NoordLimburg en meer in het bijzonder in Horst en Sevenum. De lezing
wordt verzorgd door Jos Engelen.
Horst en Sevenum hebben tussen 1880 en 1940 een kleinschalige sigarennijverheid gekend.
Na een korte introductie in het
proces van sigarenfabricage bij
Hovens in Tegelen, komen enkele
fabrieken in Horst en Sevenum
tijdens de lezing aan bod, zoals
Baten-van Bree, Timmermans,
Heesen, Roosen en Rubie. Ook het

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat
een groep jongeren een koor vormde
om in de kerken van Horst een
nieuw geluid te laten horen. In de
Jongerenmissen stelden ze maatschap-

pij-kritische thema’s aan de orde. Dit
alles werd voorzien van eigentijdse
muziek met een eigen orkest.
Ruim 65 oud-leden zijn inmiddels
volop bezig met repeteren voor deze

Jongerenmis 2.0 die op zaterdag
9 november plaatsvindt. De groep
nodigt iedereen uit om de sfeer van
de jongerenkoorjaren nog één keer te
komen proeven.

thuiswerk met al zijn armoede
en ellende wordt niet overgeslagen. De lezing van Jos Engelen
vindt plaats in De Leste Geulde,
Noordsingel 75 in Horst. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. De toegang is voor leden van het LGOG
gratis, overige belangstellenden
betalen drie euro.

Ga met mij op pad
En slank natuurlijk af

Zilveren KNZV-speld voor dirigent
Die Sevensanghers
Dirigent Vincent Oostenbrink van mannenkoor Die Sevensanghers uit Sevenum heeft zondag 27 oktober de
zilveren speld van de KNZV Limburg ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding en oorkonde tijdens zijn
afscheidsconcert.

bel 06 20 41 45 01

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

Na 20 jaar dirigent te zijn geweest
van het Sevenumse mannenkoor
heeft Vincent Oostenbrink besloten
om afscheid te nemen van zowel dit
koor als het mannenkoor Arc Luit uit
Arcen. Beiden koren hadden daarom
samen een afscheidsconcert geor-

ganiseerd. Tijdens het concert kreeg
Oostenbrink de onderscheiding
uit handen van Wim Wittenbernds
namens de Koninklijke Nederlandse
Zangers Vereniging (KNZV) Limburg,
voor zijn jarenlange inzet als dirigent
voor diverse mannenkoren in Limburg,

waaronder het Blericks Mannenkoor,
Arc Luit en Die Sevensanghers.
Wim haalde ook nog de verdiensten
van Vincent aan als docent aan diverse
Brabantse onderwijsinstellingen en
muziekscholen.

Wielerdriedaagse in Broekhuizenvorst
Sportverenigingen SVEB en Sporting-ST organiseren van vrijdag 8 tot en met zondag 10 november een
Wielerdriedaagse in BMV de Schakel in Broekhuizenvorst. De verenigingen willen hiermee de saamhorigheid
tussen beide clubs vergroten.
In 2005 vond de laatste editie van het
wielerevenement plaats. Het wordt nu
door SVEB en Sporting ST weer nieuw
leven ingeblazen, met als doel om
nieuwe tenues voor de jeugdafdeling
van SVEB Sporting-ST te kunnen realiseren. Daarnaast hopen zij ook de samen-

horigheid tussen de twee clubs nog
meer te vergroten. De Wielerdriedaagse
is dan ook voor zowel leden als nietleden. Om het event bereikbaar te
maken voor iedereen rijdt er een touringcar van de kerk in Tienray langs de
kerk in Swolgen naar BMV de Schakel

in Broekhuizenvorst. De driedaagse
wordt telkens afgesloten met muziek.
Op vrijdag 8 november is er een apres
ski party en op zaterdag 9 november
een feestavond met live muziek van Full
House coverband. Op zondag 10 november is de finale van het evenement.

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

20

cultuur \ 3110

Herinneringsboom de Locht
Openluchtmuseum de Locht in Melderslo heeft een herinneringsboom laten maken door de eigen smeden.
De herinneringsboom is geplaatst bij de kapel van het museum. Nu zijn ook de blaadjes klaar en voorzien van
de namen van de overleden vrijwilligers, die zich meer dan tien jaar hebben ingezet voor het realiseren en in
stand houden van Openluchtmuseum de Locht. Met het ophangen van deze blaadjes door familieleden van de
overledenen wordt de boom officieel in gebruik gesteld op zondag 3 november (viering Allerzielen).

De bijeenkomst op zondag 3 november begint om 14.00 uur in de kapel op
het terrein van het museum.
Het Gregoriaans zangkoor Karolus
Magnus uit Nijmegen verzorgt dan
een optreden. Vervolgens volgt een
woordje van de museumvoorzitter Jan
Hulsen en zegening van de blaadjes
door pastoor Peters. Bij het verlaten
van de kapel nemen de nabestaanden
‘hun’ blaadje mee en lopen zij geza-

menlijk naar de boom. Bij de boom
draagt Nellie Lenssen een gedicht
voor en vervolgens wordt Mia Litjens,
weduwe van de overleden oud-voorzitter, uitgenodigd het eerste blaadje
op te hangen. Daarna mogen de
overige nabestaanden ‘hun’ blaadje
ophangen. Vervolgens gaan de aanwezigen terug naar de kapel en brengt
het koor het Gregoriaanse Salve
Regina ten gehore.

Natuurwerkdag in het
Schuitwater
De werkgroep Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer (VNeL) van
IVN de Maasdorpen organiseert samen met Staatsbosbeheer op
zaterdag 2 november een Natuurwerkdag. Deze vindt plaats in
natuurgebied het Schuitwater in Broekhuizenvorst van 09.30 tot
12.30 uur.
Jong en oud kan die dag werken
aan het behoud en herstel van
natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap. Dit jaar wordt er in Horst aan
de Maas gewerkt op een van de
heidevelden in het natuurgebied

Schuitwater. De werklocatie is op
de Horsterdijk in Broekhuizenvorst.
Op dit heideterrein gaan de deelnemers kleine opslag en dennenbomen verwijderen. Voor gereedschap
en handschoenen wordt gezorgd.
Ook kinderen mogen meehelpen.

Keuring producten van de bij
Stichting Bijkersgilde keurt zondag 3 november de producten van
imkers uit de regio in ‘t Zoemhukse in Horst. Het informatiecentrum is deze middag geopend van 14.00 tot 16.30 uur.

Do you love blueberries?

Bezoekers kunnen ook van de
honing proeven en informatie
inwinnen over de diverse producten als bijenwas en propolis.

Fall Creek ontwikkelt en kweekt al meer dan 40 jaar uitzonderlijke blauwe bessenplanten
en verkoopt deze wereldwijd. En niet zonder succes! Daarom zijn wij op zoek naar een

allround medewerker plantenteelt
die op termijn ook als supervisor aan de slag gaat.

Hoe ziet je werkdag eruit?
Je start de ochtend samen met je collega’s
met een kop kofﬁe om de werkzaamheden
voor die dag te bespreken. Je werkt in een
klein team dus ook jouw inbreng is van groot
belang. Na de werkverdeling ga je je bezighouden met onderhoud van de planten zoals
snoeien, watermanagement of gewassenbescherming op één van onze twee locaties
in Meterik of Melderslo (ca. 15 hectaren).
Je maakt daarbij gebruik van diverse machines wat het werk afwisselend maakt. Om je
werk nog leuker te maken assisteer je het
team bij de ontwikkeling en verbetering
van werkprocessen, mechanisatie en plant
kwaliteit en heb je intensief contact met onze
Logistic & Operational Support die samen
met jou de transportplanning van de planten
maakt. Voor je het weet is je dag voorbij en ga
je tevreden naar huis.

Het betreft een deels administratieve functie
waarbij kennis en afﬁniteit met ERP applicaties een vereiste is en aangezien je in een
internationaal team werkt, is tevens kennis
van de Engelse taal een vereiste, in woord
en geschrift. Kennis van de Spaanse taal zou
fantastisch zijn maar is geen vereiste.
Wij zijn een seizoengebonden bedrijf waardoor je ﬂexibel moet zijn op piekmomenten
maar lekker kan genieten van korte werkdagen tijdens de zomer.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij zijn een internationaal opererend
bedrijf met wereldwijd meer dan 500 maar
lokaal met 8 medewerkers, met uitstekende
arbeidsvoorwaarden (cao open teelten) en
prima mogelijkheden tot ontwikkeling van je
kennis en vaardigheden.

Wat vragen wij van jou?

Interesse gewekt?

Een afgeronde gerichte agro-opleiding
op minimaal MBO-2 niveau maar ook een
startende BBL student is bij ons van harte
welkom (bijvoorbeeld Citaverde College).
Wij willen jou graag het vak leren!
Daarnaast heb je een heftruckcertiﬁcaat en
een certiﬁcaat gewassenbescherming of de
bereidheid deze te gaan halen.

Stuur dan je cv vóór 18 november naar
jolandah@fallcreeknursery.com of bel voor
aanvullende informatie 077 – 23 000 32 en
vraag naar Jolanda Heijmans.

Wij hebben zin in een avontuur met jou,
jij ook met ons?

Doctor Droesenweg 4, 5964 NC Meterik | www.fallcreeknursery.com | 077 – 23 000 32

Ook is het mogelijk om de tuin te
bezoeken en te zien hoe de eigen
tuin insectvriendelijk gemaakt kan
worden.

Modelautoruilbeurs in
Sevenum
In de Schatberg in Sevenum vindt zondag 3 november een modelautoruilbeurs plaats. Deze beurs voor verzamelaars begint om
10.00 uur.
Er zijn vrachtwagens, personenauto’s en landbouwvoertuigen te
zien zijn. Net als grondverzetmodellen en vliegtuigen. Er zijn vaak
zelfbouwers aanwezig. Zij gaan op
zoek naar dat ene onderdeeltje wat

ze nog missen om zelf een eigen
model te ontwerpen. Entree en parkeren is gratis. De beurs is geopend
van 10.00 tot 15.00 uur. Voor meer
informatie, kijk op www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl

Afsluiting oogsttijd Meterik
In het kader van Horst aan de Maas 800, wordt op zondag 10 november in Meterik de cyclus van de oogsttijd afgesloten. Deze cyclus
begon aan het begin van het jaar en duurde een heel seizoen.
Vanaf maart is in Meterik stilgestaan bij alle facetten die het leven
van een graanboer door de eeuwen heen kenmerken. Na ploegarbeid en het inzaaien, volgde de
oogst in augustus. Korenschoven
en korenmijten verschenen in het
landschap. Tot slot is daar nu het
moment waarop de graankorrels
worden geoogst door de diverse
methoden van dorsen. Pas als dat
is gebeurd, is graan als grondstof
klaar om door de molenaar tot
meel gemaakt te worden en kan

de bakker er zijn brood mee bakken. Een cyclus die nog steeds van
levensbelang is, komt hiermee tot
zijn einde.
Op zondag 10 november wordt
er van 12.00 tot 16.00 uur op
verschillende manieren gedorst
met medewerking van onder
andere de Sambeekse Motorenen Tractorvereniging, de Twisse
Dorsers en de Lichtaartse kloppers
uit België, die ritmisch het dorsritueel met traditionele dorsvlegels
zullen uitvoeren.
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Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Allerzielen

15.00

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

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)

10.00
14.30

Priesternoodnummer

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

06 15 15 30 10

Lezing Paul Kronenberg
Paul Kronenberg, afkomstig uit Venray en onder andere bekend van zijn project in Tibet Braille without
Borders, geeft dinsdag 5 november een lezing in Kronenberg. Hij vertelt over het opleidingsinstituut dat
hij en zijn vriendin Sabrye ten Berken inmiddels hebben opgezet in India. Daar leren ze mensen van over de
hele wereld projecten op te zetten zoals zij dat ooit in Tibet deden.
De lezing van Paul Kronenberg
begint om 19.30 uur in de Torrekoel
in Kronenberg. Hij vertelt tijdens
de lezing over zijn project Braille
Zonder Grenzen. Samen met zijn
blinde vriendin zette Paul een brailleboekdrukkerij, een school, een

trainingsboerderij en zelf-integratie
programma voor blinde kinderen en
jongeren in Tibet op. In 2005 startte
zijn nieuwe project Kanthari, een leiderschaps trainingprogramma voor
mensen die oorlog, armoede, sociaal stigma, misbruik, discriminatie

en/of andere persoonlijke tragedies
hebben overwonnenen juist daarom
eigen initiatieven willen opzetten om
deze problemen in eigen land aan te
pakken.

Thema: De kerk als lichtpunt

Kerk van Lottum in ‘een ander licht’
In het kader van het project kerken in een ander licht, is de kerk van Lottum op woensdag 6 en donderdag
7 november open van 18.30 tot 21.30 uur. Het thema is De kerk als lichtpunt voor jong en oud.
De kerk is deze twee avonden voornamelijk verlicht door kaarsen.
Inwoners brachten 750 glazen potjes
naar de kerk en hierin zullen 750
theelichtjes branden. De kinderen
van de JOL versierden jampotjes en
deze komen aan de kerkbanken te
hangen. Het voorplein en het kerkhof
worden verlicht door fakkels en ook
op het kerkhof branden kaarsjes op

vele graven.
In de kerk is een tentoonstelling
in de biechtstoelen over de sacramenten: doop, eerste communie,
huwelijk, priesterschap, vormsel
enzovoort. Er zijn tijdens de twee
avondopenstellingen ook muziekoptredens. Op woensdag 6 november
treedt om 18.45 uur het opstaporkest van de Koninklijke Harmonie op.

Om 19.30 uur is er orgelmuziek van
Manfred Nabben en om 20.30 uur
een akoestisch optreden van Three
Amigos. Op donderdag 7 november
is er vanaf 18.30 uur orgelmuziek
door Rogér van Dijk. Het kerkkoor
treedt vanaf 19.30 uur op en Three
Amigos sluit ook deze avond muzikaal af.

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

1 t/m 3 november 2019
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

4 t/m 7 november 2019
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

Verloskundige zorg
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

Projecten Tibet

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

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen

De Schuilplaats
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
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezighoudt met het sorteren, verpakken
en de handel van blauwe bessen. Zowel uit eigen teelt als van telers uit diverse landen in Europa,
Afrika en Zuid-Amerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal waarin jaarrond blauwe bessen
worden verpakt staat in Horst.
Vanwege de toenemende groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Ben jij de

VERPAKKINGS-/PRODUCTIEMEDEWERKER (m/v)
die op zoek is naar de juiste waardering voor zijn/haar inzet?
Zowel zaterdagwerkers als studenten, parttimers en fulltimers zijn bij ons welkom.
De functie:
In teamverband en met
geavanceerde machines ben je
bezig met het verpakken van
blauwe bessen.

Wat we van jou vragen:
• het is niet noodzakelijk om relevante werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden
verricht in een gekoelde ruimte;

• Nederlandstalig;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• bereidheid om in wisselende
diensten te werken en 1 keer in de
2 weken op zaterdag.

de afdeling
Wij zoeken ook nog collega’s voor
en facilitaire zaken.
kwaliteit, logistiek, technische dienst growers.com/vacature
rmatie: abb

Kijk op onze website voor meer info

Wat wij bieden:
wij bieden een uitdagende functie binnen een enthousiast team in een dynamische branche met een hoge mate
van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een marktconform salaris volgens de CAO Groothandel AGF.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar:
abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst of personeelszaken@abbgrowers.com

22

cultuur \ 3110

Agenda t/m 07 november 2019

do
31
10

Kerken anders verlicht
Horst aan de Maas 800

vr
01
11
za
02
11

Kantkloscafé

Openstelling

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

Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Natuurwerkdag

Cambrinusconcert Anna Ushakova
Horst aan de Maas 800

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

zo
03
11

Tijd: 09.30-12.30 uur
Locatie: Horsterdijk Broekhuizenvorst

Modelautoruilbeurs

Organisatie: St Cambrinusconcerten
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst

Tijd
Horst aan de Maas 800

Kerken anders verlicht
Horst aan de Maas 800

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Broekhuizen, Fanfare
Broekhuizenvorst & Ooijen, Con Brio
Locatie: BMV de Schakel Broekhuizenvorst

Tijd: 17.00-21.00 uur
Organisatie: werkgroep kerken HadM 800
Locatie: St Hubertuskerk Hegelsom

1-Akter Avond
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Tovri
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Optreden No Grip
Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

di
05
11
wo
06
11

Lezing De kracht van je
geboortedatum

Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Schatberg Sevenum

Tijd: 19.30- 22.00 uur
Organisatie: Zentire
Locatie: Zentire Meterik

Lezing LGOG
Horst aan de Maas 800
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De leste Geulde Horst

do
07
11

Kerken anders verlicht
Horst aan de Maas 800
Organisatie: werkgroep kerken HadM 800
Tijd: 18.30 - 21.30 uur
Locatie: St Nicolaaskerk Broekhuizen / St
Gertudiskerk Lottum

Lezing Paul Kronenberg
Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Kerken anders verlicht
Horst aan de Maas 800
Organisatie: werkgroep kerken HadM 800
Tijd: 18.30 - 21.30 uur
Locatie: St Nicolaaskerk Broekhuizen /
St Gertudiskerk Lottum

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

Bevrijdingsconcert in Melderslo met rol voor Liberty Bell
Muziekvereniging Eendracht uit Melderslo organiseert op zaterdag 23 november een bevrijdingsconcert in
MFC de Zwingel in Melderslo. Dit concert staat in het teken van 75 jaar bevrijding en begint om 19.30 uur.
MFC de Zwingel is voor deze gelegenheid geheel in stijl aangekleed
met voorwerpen uit museum Oorlog

in de Peel. Er zijn optredens van de
drumband en fanfare van Eendracht.
Melderslo is in 1944 bevrijd door

BEZORGERS
GEZOCHT!

Handelstraat 17 5961 PV Horst

bedragen per week

Horst rondom Pastoorsveld € 13,00

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

Na de verwoesting van de parochiekerk
door de Duitsers op 23 november 1944,
werd de bondszaal tijdelijk gebruikt als
noodkerk. Hiervoor plaatste men een
dakruiter op de zaal met daarin een
klok. Deze klok ligt inmiddels 56 jaar
lang in de kelder van de huidige kerk
en ze is speciaal voor dit concert weer
tevoorschijn gehaald om te klinken in
Liberty Bell, gespeeld door de fanfare
van muziekvereniging Eendracht

Horst viert op zondag 10 november weer Sint Maarten. Voorafgaand mogen alle kinderen op zaterdagmiddag
9 november, tussen 14.00 en 16.00 uur, een lampion komen knutselen in de blokhut van Jong Nederland. De
lampions en fakkels worden op zondag 10 november beoordeeld door een jury.

Sevenum rondom Zilverschoon € 9,00

Lottum rondom Lom de Berghlaan € 12,00

Noodklok

Sint Maartensviering in Horst

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Hegelsom rondom Langstraat € 10,00

Schotse troepen en Piperband Anam
Cara geeft een muzikaal eerbetoon
aan deze bevrijders. In de aanloop van
het bevrijdingsconcert zijn de kinderen van de basisschool De Brink tijdens
de lessen aan de slag gegaan met het
thema Vrij zijn. Hun tekeningen maken
deel uit van de zaalversiering en en
zij geven een muzikale bijdrage op de

avond met zang en eigen instrumentale begeleiding.
Voorafgaand aan het Bevrijdingsconcert
verzorgt Santa Fe met historische legervoertuigen een bevrijdingstocht door
de gemeente Horst aan de Maas. Zij
volgen het spoor van de bevrijders en
dat brengt hen rond de klok van 16.00
uur in Melderslo. Muziekvereniging
Eendracht onthaalt de stoet muzikaal
en gezamenlijk trekken ze naar de
Zwingel.

Aansluitend, van 16.00 tot 17.00 uur,
is er in de blokhut van Jong Nederland
een fakkelwedstrijd. Deelnemers van
de knutselmiddag, maar ook kinderen die thuis al een lampion hebben
gemaakt, mogen hun fakkel of lampion laten zien aan een deskundige
jury. Per leeftijdsgroep zijn er prijzen
te winnen die zondagavond bij het Sint

Maartensvuur worden uitgereikt.
Zondag 10 november tussen 17.30
en 18.15 uur mogen de kinderen van
Horst met hun lampionnen en fakkels langs de deuren gaan om snoep
bij elkaar te zingen. Om 19.15 uur
loopt Sint Maarten onder begeleiding van Drumband Jong Nederland
Horst in een fakkeloptocht van het Sint

Lambertusplein naar de troshoop bij
’t Risseltkapelke (Gastendonkstraat).
Rond 19.30 uur bereikt Sint Maarten
de troshoop bij ‘t Risseltkapelke en
ontsteekt hij het Sint Maartensvuur.
Vervolgens maakt hij ook de prijswinnaars van de fakkelwedstrijd bekend.

Voorlezen aan Nena de hond
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar kunnen op de donderdagen 14 en 28 november in de bibliotheek in Horst
voorlezen aan Nena de voorleeshond. Zij maakt het kinderen makkelijk om over hun eventuele angst voor het
hardop voorlezen te komen.
Leren lezen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend en gemakkelijk. Om het voorlezen makkelijker en
vooral leuker te maken kunnen kinderen komen voorlezen aan Nena de

voorleeshond. Romy Hutten met haar
hond Nena is in november te gast
bij BiblioNu. Door de aanwezigheid
van Nena voelen kinderen zich meer
op hun gemak omdat de hond niet

oordeelt of veroordeelt. Nena is een
Australian Shepherd en dol op kinderen. De voorleesmiddagen zijn van
14.30 tot 15.30 uur. Aanmelden via
jeugd@biblionu.nl
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Horster College Tour met
Twan Huys en Jack Poels
Nieuwe datum
Dorsfestijn!
Meterikse veld |
12.00 - 16.00 uur

Tijd!
Eén thema, twee dorpen en drie verenigingen. Fanfare Broekhuizen, fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen en
zangvereniging Con brio proberen de tijd te vangen in
een muzikale theatrale happening die ten overstaan
van de hele gemeente twee dorpen verbindt.
De entree voor deze uitvoering is vrij.
Zaterdag 2 nov. |
BMV de Schakel |
B’vorst | 20.00 uur

Dartkoning 2019
Niemand minder
dan Europees
kampioen darts
Co Stompé is
special guest bij
het kampioenschap
Dartkoning 2019
dat ter gelegenheid van HadM800
wordt gehouden.
Iedereen kan meedoen en ervaring als darter
is niet nodig. Inschrijven kan via
www.dartskoning.hodaco.nl.
Er wordt gestreden in de categorieën jeugd en senioren, mannen en vrouwen, recreanten en wedstrijdsporters. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 inc gratis
workshop darten voor beginners. Geen pijltjes? Geen
nood... Aanvang jeugd 11.00 uur, aanvang volwassenen 13.00 uur
Zondag 17 nov. | Sportcentrum de Riet | Horst

Doorlopende

Agenda
Wanneer?

Wegens slecht weer is ‘800 jaar Dorsen’ in Meterik
verschoven naar 10 november.

Nog één keer zal Twan Huijs zijn College
Tour presenteren! Ter gelegenheid van
Horst aan de Maas 800 krijgt hij daarvoor Jack Poels tegenover zich.
Een interessante combinatie van twee
mannen met roots in Horst aan de Maas.
Over ontmoeten, verrassen en verbinden.

03.11

06.11

Cambrinusconcert Anna
Ushakova
Klassiek piano uit Rusland
Symposium Vrouw & Kind

06.11

Lezing LGOG

HadM800 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jongerenkoor Lambertus
Jongerenmis 2.0 / 50 jaar later
Dorsen Meterik
Datum nieuw!
Cambrinusconcert Luzazul
Fado in Horst aan de Maas

12.11

Verhalen in de Raad
Roy Bouten over sport

12.11

Speelfilm North Country
in kader 100 Jaar Vrouwenkiesrecht
Zaerum Kwist Dorpskwis

16.11
17.11

Opvallend is dat de filmers die de aanleiding
zijn om Swolgen tot locatie voor een filmfestival te maken allen een relatie hebben met
dit dorp en allen filmen met een uitgesproken
wens om de sociale samenhang in de wereld
in beeld te brengen. En allen uit geheel verschillende gezichtshoeken.
Zaal Wilhelmina | Swolgen
31 november & 1 december | 19.00 uur
Tickets voor dit festival zijn gratis te bestellen 7 & 8 december | 19.00 uur
via horstaandemaas800.nl/tickets.

Wanneer?

Waar?

Muzikale theatrale
happening

10.11

Ter gelegenheid van ‘800’ staat Swolgen twee weekenden lang in het teken
staan van een filmfestival met werk van
cineasten uit Horst aan de Maas.

Wat?

02.11

Deze exclusieve Horster Collegetour speelt
zich af in de Merthal in Horst. Kaarten zijn te
09.11
bestellen via horstaandemaas800.nl/tickets.
Merthal | Horst | zondag 24 november |
10.11
20.00 uur

Swolgens Filmfestival 800

0.NL

23.11-24.11

Dartkoning 800
Kampioenschap mmv Co
Stompé
75 jaar Bevrijding
Bevrijdingstocht 16 dorpen

Horster Collegetour
met Twan Huijs en Jack Poels
30.11-01.12 & Swolgens Filmfestival 800
07.12-08-12 Eerste Horst aan de Maas
filmfestival

24.11

Wat?

BMV de Schakel,
Broekhuizenvorst 20.00 u.
Kasteel
Huys ter Horst
16.00 u.
Gevangenis
PI Ter Peel,
Evertsoord
De Leste Geulde,
Horst 20.00 u.
Lambertuskerk,
Horst 19.00 u.
Molen Meterik
12.00-16.00 u.
Theater de Baersdonck, G’vorst
16.00 u.
Raadszaal
gemeentehuis,
Horst 19.30 u.
PI Ter Peel,
Evertsoord
18.30 u.
Party- en Sportcentrum De Riet,
Horst 11.00 u.
Intocht 23.11
Melderslo 16.00
u. Intocht 24.11
Horst 16.00 u.
Merthal Horst,
20.00 u.
Zaal Wilhelmina,
Swolgen
19.00 u.

Waar?

03.11

Kerken anders verlicht

Hegelsom 17.00 uur

06.11 - 07.11

Kerken anders verlicht

Br’huizen en Lottum 18.30-21.30 uur

12.11

Kerken anders verlicht

Grubbenvorst 18.00 uur

16.11

Kerken anders verlicht

Melderslo 18.30 uur
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Jij maakt ‘m super
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49%

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
-48%

-49%
€6.499,-

Beethoven
275 x 295 cm

€3.297,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

-38%
€4.199,-

€5.599,-

Lissabon
247 x 285 cm

,
7
9
8
.
€2
R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
JA
5
MET

€2.597,-

Livorno

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

295 x 200 cm

-48%

-49%
€6.499,-

€3.297,-

Migot

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

312 x 218 cm

€4.199,-

Salerno

€2.197,INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

300 cm

-31%

-45%

€8.199,-

€4.497,INCL. APPARATUUR E!
NTI
MET 5 JAAR GARA

Salerno Stanford
274 + 184 + 180 x 120 cm

HORST

€4.499,-

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

50%

38%

€3.097,INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Valentina
187 x 285 cm

ELKE ZONDAG
GEOPEND!

44%

50%

