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Horst aan de Maas

EET met je hart
Met je hart Horst aan de Maas ging op vrijdag 1 november, gelijktijdig met de campagne EET met je hart, van start bij restaurant Grøn in Horst. De EET met je hart campagne,
een initiatief van Stichting Met je hart, heeft als doel aandacht te vragen voor eenzaamheid onder ouderen in de gemeente.

Weinig veranderingen

Schot in facelift Kloosterhof
Er zit eindelijk schot in de facelift van het complex Kloosterhof in
het winkelcentrum van Horst. Volgens Marc Janssen, directeur
van projectontwikkelaar Suyderland, zat het bedrijf woensdag
30 oktober om de tafel met gemeente Horst aan de Maas om de
laatste aanpassingen door te voeren. “Binnen twee weken weten
we of deze aanpassingen binnen de huidige omgevingsvergunning
kunnen verrichten of dat er een extra vergunning nodig is.”
Het complex ligt er al enkele
jaren verwaarloosd bij. Eerder
lagen er plannen om het complex tegen de vlakte te laten
gaan, om er appartementen
boven te bouwen, maar nu zijn
de definitieve plannen woensdag
30 oktober gepresenteerd aan
gemeente Horst aan de Maas.
De uitstraling en structuurvisie
van het Kloosterhof blijft volgens

directeur Marc Janssen hetzelfde.
“De aanpassingen die we willen
doorvoeren vallen mee. Als je de
nieuwe tekeningen vergelijkt
met de oude zijn er weinig veranderingen te vinden. De aanpassingen zijn vooral gericht op
functionaliteit en maatwerk.

Lees verder op pagina 05

Stichting Met je hart is een landelijke
stichting. Per gemeente kan het initiatief worden uitgerold om eenzame
ouderen met elkaar te verbinden.
Lilian Keijsers en Monique Janssen zijn
dit voorjaar begonnen om dit initiatief uit te rollen in Horst aan de Maas.
Inmiddels hebben ook Geert Groen
en Tiny van Wegberg zich aangesloten bij het kernteam. “Vorig jaar rond
deze tijd hoorde ik voor het eerst van
het bestaan van Stichting Met je hart.
Dit mooie initiatief bleef me bezighouden en begin dit jaar heb ik besloten
om dit voor Horst aan de Maas te gaan
uitrollen. We zijn de 28e gemeente
waar dit initiatief is opgepakt” vertelt
Lilian met trots.

Ontmoetingen voor ouderen
Tijdens de EET met je hart campagne
kunnen de gasten van zes horecagelegenheden en klanten van twee
winkels in Horst vrijwillig één euro
doneren. “Er kan ook op andere

manieren gedoneerd worden”, zegt
Lilian. “Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een bedrag voor stamtafels
doneren of een middag organiseren
op hun bedrijf. In andere gemeentes
hebben we al veel mooie samenwerkingen gezien. Wij weten zeker
dat dit hier in Horst ook gaat lukken.
Iedere euro komt volledig ten goede
aan het organiseren van waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen in Horst. Lokaal voor
lokaal.”
Bij restaurant Grøn was tijdens de
start van EET met je hart onder
andere burgemeester Ryan Palmen
aanwezig, die evenals de Horster
musicalster en zangeres Renée van
Wegberg ambassadeur is van het
initiatief. “Het kernteam heeft al zes
ouderen mogen benaderen en ook zij
genoten zichtbaar van deze bijzondere middag. Dat was fantastisch om
te zien”, zegt Monique. “Dat is waar
we het voor doen.”

Stamtafel
Eenzaamheid onder ouderen bestaat
ook in Horst aan de Maas. “Veel ouderen zijn eenzaam, ook in onze
gemeente, maar ze zijn vaak onzichtbaar. Ze spreken zich hierover niet uit
en hebben weinig sociale contacten”,
vertelt Monique. “Ze vragen minder
snel om hulp.” Het kernteam werkt
nauw samen met zorgorganisaties.
“Zij komen bij kwetsbare ouderen thuis
en kunnen ze enthousiasmeren over
Met je hart. Als de ouderen openstaan voor een informatief gesprek
met Met je hart, neemt het kernteam
contact op.” De ouderen worden vervolgens uitgenodigd om mee te gaan
naar een ‘stamtafel’, die de stichting
maandelijks gaat organiseren. Ze worden door vrijwilligers thuis opgehaald
en aan het einde van de middag weer
thuisgebracht. “Dat doen we heel
bewust”, zegt Monique.
Lees verder op pagina 07
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Tien jaar verzamelde geschiedenis Hegelsom
Wat was er eerst in Hegelsom? De kip of het ei? Niemand weet daar het
antwoord op, maar wel is zeker dat deze twee onderwerpen als een rode
draad door de geschiedenis van het dorp lopen. De heemkundevereniging van het dorp bestaat tien jaar en voorzitter Graad Tillemans vertelt over de geschiedenis.
In de afgelopen tien jaar heeft
Heemkunde Hegelsom heel wat informatie verzameld. In het begin wat te
veel. “In de eerste jaren kwam er nogal
veel informatie binnen”, zegt Graad
lachend. “Je begint met het verzamelen van historische artikelen, foto’s
en noem maar op. Je verzamelt in het
wilde weg allerlei informatie. Na een
tijdje kregen we dan natuurlijk wel wat
meer orde.”

Stoute schoenen
Het idee om een heemkundevereniging
op te richten in het dorp is ontstaan tijdens de viering van 75 jaar Hegelsom.
Tijdens deze activiteit werden verschillende activiteiten gehouden in
het dorp waaronder een tentoonstelling waar allerlei zaken te zien waren
omtrent de combinatie van kippen,
eieren en Hegelsom. Het dorp staat nu
en stond vooral in het verleden bekend
om de vele kippenbedrijven en ook de
pluimveevakschool. De tentoonstelling tijdens het 75-jarige jubileum was
volgens Graad goed geslaagd. “Dat
smaakte naar meer en zo ontstond
het idee om een heemkundevereni-

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

Oplage 19.400 exemplaren

ging in het leven te roepen. We trokken de stoute schoenen aan en zo is
Heemkunde Hegelsom geboren.”

Werkgroepen
Nadat de Heemkunde Hegelsom veel
informatie binnenkreeg van verschillende dorpsbewoners, werd een aantal
werkgroep gestart. “Bij ons kennen
we alleen vrijwilligers”, zegt Graad.
“Geen leden, dat vinden we heel
belangrijk. Al onze vrijwilligers werken
ook in de werkgroepen waar hen interesse in ligt. Zo is een aantal bezig met
het in kaart brengen van allerlei straatnamen in Hegelsom. Waar komen
de namen vandaan en wat is hier de
geschiedenis van? Een andere groep
houdt al het geschreven nieuws in
Hegelsom bij. Dus alle artikelen die
betrekking hebben tot Hegelsom,
zijn geordend in een speciaal archief.
Inmiddels hebben we dat goed in
kaart.”

Archievenbewaarder
Een andere belangrijke functie van
Heemkunde Hegelsom is het ordenen
van de archieven van Hegelsomse ver-

enigingen. “We hebben een speciale
ruimte waar elke vereniging in het dorp
haar archief mag opbergen, bij ons ligt
het veilig”, legt Graad uit. Wel onder
één voorwaarde. “Als het maar goed
geordend is. Inmiddels hebben we
het archief van voetbalvereniging
VV Hegelsom en zijn we in gesprek met
toneelvereniging Poespas en voormalige tafeltennisvereniging Hegta.”

Geen verjaardag
Op zondag 10 november houdt stichting Heemkunde Hegelsom een speciale tentoonstelling om haar 10-jarig
jubileum te ‘vieren’. “Het wordt
geen feestje”, zegt Graad. “We willen Hegelsom iets leuks aanbieden.
Tijdens deze tentoonstelling wordt er
aandacht besteed aan de champignons- en pluimveeteelt in Hegelsom

door de jaren heen. Er worden foto’s
getoond uit vroegere tijden en er draait
ook een film over deze geschiedenis.”
De tentoonstelling wordt gehouden in
Herberg Hegelsom op het PETC+ terrein
in Hegelsom van 13.00 tot 17.00 uur.

Tekst en beeld: Niels van Rens

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

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!

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

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Klikgebit en Kunstgebit

Uw specialist voor
reparaties en restauraties
van tapijten op traditionale
wijze en vakmanschap.

Roomboter
Amandelstaaf

BESTE

U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

VAN NEDERLAND 2019

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Wij hebben de 1 PLAATS behaald bij de

landelijke wedstrijd van het Echte Bakkersgilde.
En daar zijn we heel erg trots op!
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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.

V.A.

€ 3,95 M²

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.

077-374 6403
Slechts 5 dagen!
OPPERVLAKTE
REINIGING KELIM
EN VERWEVEN TAPIJT
Wij komen ook bij uw thuis
bel 06-57701751

GOMMANS
De Echte Bakker

Zorg dat uw tapijt straalt
in het najaar!

Kerkstraat 25 - Tegelen - 077-3746403 - www.tapijt-kliniek.nl
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Twee weken geen wedstrijd

Hegelsomse scheidsrechter legt fluit
neer na onbedoelde opmerking
Scheidsrechter Jan Tielen uit Hegelsom heeft zich de komende twee weken afgemeld als scheidsrechter bij de
KNVB. Tijdens een wedstrijd op zondag 27 oktober in Katwijk tussen de amateurclubs SIOL en Juliana Mill
noemde hij de spelers van SIOL ‘tien kleine negertjes’.
In een excuusbrief aan de spelers, supporters en staf van SIOL 1 schrijft hij
dat het totaal niet de bedoeling was
om spelers te discrimineren. ‘De door
mij gemaakte opmerking was zeker
niet racistisch bedoeld’, schrijft Tielen.
‘Ik begrijp terdege dat deze wel als
zodanig en/of beledigend kan overkomen. Hiervoor dan ook nogmaals mijn
oprechte verontschuldigingen aan jullie allemaal.’

Gezegde
De opmerking kwam omdat spelers
tegen het einde van de wedstrijd in
de duels steeds vaker ten val kwa-

men. ‘Toen kwam er bij mij een oud
gezegde naar boven. Dit gezegde
‘Het lijkt hier wel het verhaal van de
tien kleine negertjes’ spreek ik volgens zonder er verder bij na te denken uit richting één van jullie spelers.
30-40 jaar geleden was het een veel
gebruikte beeldspraak. Het was een
gezegde dat regelmatig gebruikt
werd als je ergens met een groep aan
begon en die groep vervolgens steeds
kleiner werd.’

‘Ik heb een hekel aan racisme in welke
vorm dan ook. Ik kan het jammer
genoeg niet terugdraaien. Het was
zeker niet bedoeld om een of meerdere van jullie te beledigen en het
spijt me dan ook dat deze uitspraak
van mij jullie zo heeft geraakt.’
Daarom meldt hij zich nu twee weken
af als scheidsrechter van de KNVB.
Er volgen mogelijk nog sancties, maar
daar heeft de tuchtcommissie van de
voetbalbond nog geen uitspraak over
gedaan.

Spijt

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd

Het spijt Tielen vervolgens wel en hij
distantieert zich van zijn uitspraak.

Tekst: Niels van Rens

in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling, de

Meterikse Meulewiekers komen met
jubileumboek
Carnavalsvereniging de Meulewiekers uit Meterik heeft in 2019 het 5x11 jubileum. In het kader daarvan was
een redactie één jaar lang bezig met het maken van een jubileumboek. Op zondag 17 november wordt het
tijdens het jubileumweekend gepresenteerd aan de Meulewiekers.

behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor levering
wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Productiemedewerker
Fulltime M/V
Als productiemedewerker zijn jouw taken als zeer divers te omschrijven.
Je werkt in een hecht team aan het behandelen van hoogwaardige houten
vloer en interieurproducten. Je hebt een voorliefde voor houtproducten en
oog voor kwaliteit. Je werkt graag in een klein hecht team en draagt graag
actief je steentje bij een groepsresultaat.
Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv aan
onze Productie Manager Dhr. John de Wert, via, HR@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90
“Het idee was er al langer”, vertelt
Mark Janssen van de jubileumboekredactie. “Dit boek is een mooie ‘grote
broer’ van de kleine jubileumboekjes
die met de 2x11 en 3x11 jubileums
zijn uitgebracht.” In november van
vorig jaar werd er daarom een redactie bijeengezocht, die aan de slag
ging met het boek. Behalve Mark,
gingen ook Linda Thielen, Ine Bouten,
Toos Manders, Marcel Hermans en
Peter Wijnands met het boek aan de
slag. Oud materiaal werd tevoorschijn
gehaald, er werden oproepjes gedaan
aan de inwoners van Meterik om
dingen aan te leveren en de redactie
dook in het archief van de heemkundevereniging.

Oproepje
Ruim één jaar later is het boek klaar:
honderd bladzijden zijn gevuld met
verhalen, foto’s, krantenknipsels en
ander materiaal. “Bijvoorbeeld over
het ontstaan van de vereniging, maar
ook over tradities als de oliebollenac-

tie en de Wandeldriedaagse”, vertelt
Linda. Mark voegt toe: “Verder zijn
er oud-prinsen geïnterviewd, hebben bevriende carnavalsverenigingen
D’n Dreumel uit Horst en De Vogelhut
uit Venlo teksten aangeleverd en hebben alle comités een eigen stukje
geschreven. Na een oproepje in de
dorpskrant, hebben ook verschillende vriendengroepen nog een stuk
geschreven voor het boek, over hoe zij
de carnaval in Meterik ervaren.”

Nieuwe dingen
De redactie is tevreden met het eindresultaat en kijkt naar eigen zeggen
ook terug op een heel mooi proces.
“Je weet niet precies hoe het gaat
in het begin, maar in de loop van
de weken en maanden krijgt zoiets
steeds meer vorm. Het is heel leuk om
daar onderdeel van uit te maken”, zegt
Linda. Mark vult aan: “Zo ontdekten
we zelf ook nog veel nieuwe dingen.
We waren er bijvoorbeeld van overtuigd dat de carnavalsvlag bij het 4x11

jubileum werd geïntroduceerd. Toen
zagen we hem opeens op een archieffoto van eerder ook al voorbij komen.”

Beperkte oplage
Op de zondag van het jubileumweekend van De Meulewiekers wordt het
boek in de kerk gepresenteerd, na de
dorpsbrunch. Linda vertelt: “Marcel
praat de presentatie aan elkaar.
Er worden stukken voorgedragen en
het jubileumlied wordt ook gezongen
tijdens de presentatie. Tevens vindt de
officiële overhandiging van het boek
plaats. Daarna gaan we terug naar de
zaal, waar het jubileumboek te koop
is.” 250 exemplaren zijn er gedrukt,
waarvan er al enkele gereserveerd
zijn. “Maar de meeste gaan we dan
zelf verkopen. Dat is super spannend,
we zijn heel benieuwd naar de reacties, want bijna niemand heeft het
boek nog gezien.”
Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Jos Derks

www.peetenmobiel.nl
Kepelke van
Genuuje
€59,99

Stadhoès
€59,99

Romerhoès
€49,99

Unieke Venlose
miniatuurhuisjes

Op onze website of in de
winkel verkrijgbaar
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL
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Gefeliciteerd! Varketing Group

‘Als de varkens happy zijn, dan zijn wij het ook’

Een coöperatie van vijf varkenshouders die door samenwerking nieuwe kansen voor hun bedrijf creëren. Eduard Maas (Swolgen), Frank Vissers (Meerlo), Twan Voermans (Oirlo),
Evert Hendrikx (Lottum) en Gert Custers (Swolgen) richtten in 2007 Varketing Group op. “Samen kunnen we veel meer dan alleen”, zegt voorzitter Maas. Varketing Group is dit jaar
genomineerd voor de Ondernemersprijs van Horst aan de Maas.
De varkenshouders exploiteren ieder hun eigen
familiebedrijf, maar werken wel intensief samen.
Een samenwerking die vijftien jaar geleden tot stand
is gekomen, vertelt Maas. “We waren bezig met het
certificeren van onze bedrijven. Dat hebben we met
een hele groep opgepakt. Daarna kwamen we tot de
conclusie dat we vaker gezamenlijk zaken moesten
oppakken.” Een paar jaar later is Varketing Group
opgericht. “Tot op de dag van vandaag plukken we er
onze vruchten van.”

Tijd
Vijftien jaar geleden was de varkenswereld erg
gesloten, vertelt de voorzitter van de coöperatie.
“Iedereen leefde in zijn eigen wereldje. Met Varketing
zijn we uit de comfortzone gestapt en breder gaan
denken. Daardoor hebben wij allemaal gezonde
bedrijven die klaar zijn voor de toekomst.” Eén keer in
de vier weken komt het vijftal op een vrijdagmiddag
bij elkaar. “Dan bespreken we de voortgang op de
bedrijven, wisselen we kennis uit en nodigen we
externe partners uit. Door de kennis die we uitwisselen,
heb je altijd weer iets om mee aan de slag te gaan.
Dat houdt je scherp.”

Kennisdeling
Maas stelt dat het ontwikkelen en delen van kennis één
van de belangrijkste pijlers onder de visie van Varketing
is. Zo wordt er nauw samengewerkt met Citaverde en
met HAS Hogeschool. De praktijklessen varkenshouderij
in Zuid-Nederland worden op het Varketing praktijk
leerbedrijf gegeven en daarnaast krijgen scholieren
en studenten de mogelijkheid om mee te lopen en
projecten uit te werken. Ook heeft Varketing een
masterclass. “Daarin zitten jonge professionals waarmee
we samen projecten oppakken. Die zitten boordevol
energie en vernieuwende ideeën. Een win-winsituatie.”

Innovaties
De ondernemers zoeken voortdurend naar innovaties.
Dat wordt onder meer gedaan met tripjes naar het
buitenland en kennissessies met externe partijen.
Dat leidt tot ideeën. Zo heeft Swolgenaar Maas in zijn
eigen varkensstal een plateau voor de varkens gemaakt.
“Dat zorgt ervoor dat ze meer ruimte hebben en zich
prettiger voelen. En als de varkens happy zijn, dan zijn
wij dat ook.”

Wij feliciteren de Varketing Group
met de nominatie voor de Ondernemersprijs 2019

Welzijnsorganisaties
Varketing Group werkt samen met
dierenwelzijnsorganisaties. Zo stelt Varkens in Nood
speeltjes ter beschikking en kunnen de dieren gebruik
maken van een roterende zeugenborstel om de huid te
borstelen. Ook hebben de dieren de beschikking over
een schuurborstel en speelegels. Verder krijgen de
zeugen juten doeken als nestmateriaal. Door camera’s
op te hangen, houden de ondernemers in de gaten
hoe de varkens erop reageren. “In plaats van ons af te
zetten tegen dierenwelzijnsorganisaties, werken wij er
juist mee samen.”

Wij zijn trots op Varketing Group!
Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie voor
de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2019.

Porcoin
In 2018 vierde de coöperatie haar 10-jarig bestaan
VA-A007-0919NL_Advertentie_Varketing_Group_nominatie.indd
met het evenement ‘Pigs in the Picture’. Dat werd
gedaan met een symposium van zo’n 120 mensen.
Daar ontstond het idee voor de Porcoin, later ook
genomineerd voor het Beste Idee Van Varkensland.
“De Porcoin is een soort crowdfundingsactie voor beter
dierwelzijn. Door te investeren in de Porcoin gaat het
geld rechtstreeks naar de varkenshouderij en verdwijnt
het niet in de keten. Allemaal met als doel om samen
met de maatschappij het dierenwelzijn te verbeteren”,
aldus Maas.

2

Maatschappij
De varkenshouders staan midden in de
maatschappij. Ze zijn actief in dorpsraden, lid van de
carnavalsvereniging of voetbalvereniging en sponsoren
regelmatig regionale activiteiten. De omgeving
vinden ze heel belangrijk. “We vertellen wat we
doen en waarom we iets doen. Dat doen we vooraf,
waardoor we wederzijds begrip krijgen”, stelt Maas.
Doelstellingen voor de toekomst? “Wij hopen dat we de
maatschappij en onze sector dichter bij elkaar kunnen
brengen. Als dat lukt, zijn we dik tevreden.”

Varketing Group
van harte gefeliciteerd met de nominatie
voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2019

25-09-19 15:21
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In America

Twee aanhoudingen
na steekincident in woning
De twee bewoners die zaterdagavond 2 november betrokken waren bij een ruzie in een woning in America
zijn allebei aangehouden. Bij een ruzie in de woning raakte een van de mannen gewond aan zijn hand. Hij is in
het ziekenhuis behandeld aan de verwondingen.
Rond 19.30 uur zaterdagavond kreeg
de politie de melding van een steekincident in een woning. Bij aankomst
troffen de agenten een man aan die
gewond was aan zijn hand. Het slachtoffer had deze verwondingen opgelopen bij een ruzie met een andere

Wij feliciteren
partnerbedrijf

mannelijke bewoner. De verwondingen werden veroorzaakt door een
messteek. De aanleiding voor de ruzie
is onduidelijk. De gewonde man is
per ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Na behandeling werd hij uit
het ziekenhuis ontslagen. Beide man-

nen zijn door de politie aangehouden.
De gewonde man wordt uitgeleverd
aan Duitsland. Tijdens het onderzoek
bleek dat voor deze man een uitleveringsverzoek gold.

Varketing Group
met de nominatie voor de
Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2019

Vervolg voorpagina

Schot in facelift Kloosterhof
Denk daarbij aan andere contouren
en gevelopeningen zoals entreedeuren op een andere plek.”

Van harte
gefeliciteerd
met jullie
nominatie!
WWW.ADVEEDIERENARTSEN.NL

Oplossing
Vooral het maatwerk zorgde ervoor
dat het weer een jaar duurde voordat Suyderland met een nieuw plan
kwam. “Het was een zoektocht naar
maatwerk en bij de uitvoeringen liepen we tegen problemen aan. In ons
huidige plan hoeft Jan Linders maar
één maand dicht, terwijl dit in het
oude plan veertien weken zou kosten.
Linders gaf aan een sluiting van veer-

tien weken te lang te vinden. We hebben samen met de supermarktketen
en de aannemer naar een oplossing
gezocht door de winkel tijdens de verbouwing drie tot vier maanden tijdelijk kleiner te maken. Tot onze grote
schrik zijn we pas na een jaar tot een
oplossing gekomen. Het moet betaalbaar blijven om een winkel maar één
maand te sluiten. Daarnaast moet de
aannemer het risico bij deze looptijd
willen dragen.”

deze kleine aanpassingen binnen de
huidige omgevingsvergunning kunnen
doorgevoerd. Hierover krijgt de projectontwikkelaar binnenkort bericht.
Indien een extra vergunning nodig
is, kan het zes weken duren voordat
gemeente Horst aan de Maas akkoord
geeft. “Dat maakt voor ons weinig
uit. De plannen zijn om begin volgend
jaar te starten met de verbouwing.”
Suyderland verwacht één jaar bezig te
zijn met verbouwen.

Snel beginnen
Volgens Janssen is het nu afwachten of

Tekst: Jeanine Hendriks

Adver torial

Al 5 jaar

Passie en bevlogenheid
“Samen onderweg naar een mooie herinnering” dat is waar wĳ al 5 jaar voor staan sinds de start van
Han-Mark Arendse Uitvaartzorg. Met veel voldoening kĳken we terug op wat wĳ betekend hebben voor
nabestaanden rondom het afscheid van hun dierbaren.

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
#kempencreëert

Dat doen we bij Arvalis

Van harte gefeliciteerd
met jullie nominatie!

www.electrogommans.nl

Voor ons staan de overledene, de nabestaanden en
hun wensen centraal, want ieder mens is uniek en elk
afscheid is anders. Tegenwoordig is bijna alles mogelijk
of mogelijk te maken.
Wij helpen u hier graag bij. Met ons bevlogen team staan
wij dag en nacht voor u klaar om u hierin te begeleiden.
Dit doen wij in alle rust en met persoonlijke aandacht
van mens tot mens.
In de praktijk merken wij nog regelmatig dat de
dood een lastig gespreksonderwerp is. Veel mensen
hebben nog geen idee wat ze willen als ze komen
te overlijden. Voor nabestaanden is het lastig om in
alle emoties en hectiek na te moeten denken over de
uitvaartwensen van hun dierbare. Het is daarom van
belang, dat mensen dit meer met elkaar durven te
bespreken en te delen. Wij hebben een handig
boekje ‘Notities voor als ik er niet meer ben’

beschikbaar waarin u uw wensen en ideeën alvast kunt
noteren. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met
ons op.

Hoogveld 12, 5865 BT Tienray
0478 760012 077 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

06

familie \ 0711
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Degenen die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad terug te vinden
Op dinsdag 5 november 2019
overleed in de leeftijd van 84 jaar

Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar niemand tegen kan blijven
vechten. Ondanks het verdriet en de pijn is het ons samen gelukt om
op een goede manier afscheid te nemen van ôs pap en leeve opa

Truus Cox - Janssen
Piet Cox †
lieve mam, trotse oma en omi van
Thea en Ton
Yvonne en Jeroen, Jasper, Thomas
Susan †
Henny en Thijs
Fons en Ester, Jill, Yoni
Wilma en Pieter
Patrick en Fieke, Noor
Richard
Joyce en Patrick, Sophie, Lynn
Gerdie en Ger
Wendy en Roel, Mirthe, Niels
Sandra en Bart
Miriam en Christian
Reno
Correspondentieadres:
Zegersstraat 1, 5961 XR Horst
Mam is op haar eigen appartement,
Hof te Berkel 55, Horst.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid
te nemen op vrijdag van 19.00 - 20.00 uur.
Geheel naar wens van Mam is er op zaterdag 9 november
om 16.15 uur gelegenheid om alleen een korte laatste groet
te brengen in de ontvangstruimte van crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30, Venlo-Blerick.
Wij danken allen die Mam en ons de laatste jaren
zo liefdevol hebben bijgestaan.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken
voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van

Jan Muijsers

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Jo Vogelsangs - van Haaf †
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.
Sonja en Jos
Yvonne en Edwin
Richard en Miriam
Heino en Petra

Jordy, Stan
Yvette en Marlou, Louka, Mailo
Dion

5 november 2019
Correspondentieadres: Ericaplein 6, 5966 NZ America

Samenkomst in de ontvangstruimte van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging voor het afscheid hebben
ontvangen, dan gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.
In plaats van bloemen liever een gift voor de KWF.
Bij condoleance zijn hiervoor collectebussen aanwezig.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Truus Arts-Schoeber
*America, 2 november 1930

† Panningen, 31 oktober 2019

danken wij u hartelijk.
Tijdens een sfeervolle Eucharistieviering op 4 november jl.
te America hebben wij afscheid van haar genomen.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
p/a Doenssenstraat 1, 5966 PE America

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.

Pedicure Sandra Lottum
tel. 06 20 78 81 25 lid van Provoet.
www.pedicurelottum.nl
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Te koop Auping boxspring
eenpersoons 90 x 200, in goede staat.
Tel. 06 49 35 40 55.

Wethouder Bob Vostermans wordt burgemeester Beesel

‘Het was het gevoel alsof ik prins carnaval werd’
Bob Vostermans (38), wethouder van gemeente Horst aan de Maas, is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van gemeente Beesel. Vostermans werd vrijdagavond 1 november voorgedragen door de gemeenteraad
van zijn toekomstige gemeente. Hij volgt daarmee Petra Dassen-Housen op.

En toen was er ineens die vacature voor burgemeester van Beesel.
“Het had zo moeten zijn. Ik wist meteen bij mezelf dat ik hierop moest
reageren. Niet geschoten is altijd
mis.” Een week voordat het publiekelijk bekend werd gemaakt dat
Vostermans de nieuwe burgervader
wordt van Beesel, kreeg hij het persoonlijk te horen. De periode daarna

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

De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 13 november om
14.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40
te Venray.

Henny
Linda en Peter, Hanna
Rian en Geert

‘Verdacht’

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

Pap is thuis waar u afscheid van hem kunt nemen op zondag
10 november van 14.00 tot 16.00 uur, Ericaplein 6 te America.

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.

heb ik hier vaak aan gedacht en dat
bleef wel bij mij hangen.”

Met liefde en passie

Dag én nacht bereikbaar!

echtgenoot van

De vele vaak zeer persoonlijke uitingen van betrokkenheid hebben
ons diep geroerd en getroost. Het heeft ons daarbij enorm gesteund
te merken wat een bijzonder persoon Jan, niet alleen voor ons,
maar ook voor velen is geweest.

Voor Vostermans (CDA) was het geen
geplande stap. “Stiekem was ik er al
wel mee bezig, maar dat dit zo snel
op mijn pad zou komen, nee dat had
ik niet gedacht.” Eén van de inspiratoren om te solliciteren op de burgemeestersfunctie, was voormalige
burgemeester Horst aan de Maas Kees
van Rooij. “Ik heb Kees altijd gezien
als een echte openbare bestuurder,
iemand van het volk. Hij was echt
zichzelf en dat vind en vond ik prachtig aan hem. In die periode dat hij in
Horst aan de Maas burgemeester was

Yvonne Vos
Tel. 077 - 302 11 40

Toon Vogelsangs

echtgenote van

uit vaar t verzorging

was heel moeilijk. “Ik ben ooit jeugdprins geweest. Hetzelfde gevoel dat
je denkt dat iedereen je als ‘verdacht’
ziet, het was alsof ik prins carnaval
werd.” Toen het uiteindelijk bekend
was, kon Vostermans vrijuit spreken. “Ik heb ontzettend veel reacties
gehad. Het was bijna een dagtaak om
al die appjes, social mediaberichten en
felicitaties te beantwoorden. Dat doet
dan toch wel wat met je.”

Housen op, een hele eer, al zegt hij
het zelf. “Petra is een echte burgermoeder in de gemeente. Ik ga het
op mijn eigen manier doen: lekker
mezelf zijn. Dat vind ik belangrijk als
burgemeester.” Hiermee refereert
hij naar Van Rooij. “Ik heb er ontzettend veel zin in. Beesel past denk ik
goed bij mij. Een eigenwijze positieve
plattelandsgemeente en totaal geen
calimerogedrag.” Naar verwachting
wordt Vostermans eind januari 2020
beëdigd als nieuwe burgemeester
van Beesel.

Geen calimerogedrag
Vostermans volgt Petra Dassen-

Tekst: Niels van Rens

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

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.
Bijverdienen tijdens de kerstperiode
als chauffeur? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures. Tel. 077 467 72 07.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

0711 \ nieuws
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EET met je hart
“Zodat de ouderen niet alleen van huis
hoeven te gaan, waardoor het laagdrempelig blijft.” De ‘stamtafel’ vindt
plaats bij een Horster horecagelegenheid. Daar krijgen ze bijvoorbeeld een
kop koffie of een kleine lunch.

Verbinding tussen ouderen
Het uiteindelijke doel is op deze
manier zo veel mogelijk ouderen met
elkaar te verbinden. “We starten in

Horst omdat het belangrijk is dat ouderen in verbinding komen met andere
ouderen uit hun buurt. We hopen dat
in de andere kerndorpen het initiatief
opgepakt gaat worden, zodat de ouderen daar ook samen via de ‘stamtafels’ met elkaar verbonden worden”,
zegt Lilian. “Hopelijk slagen we er in
blijvende verbindingen te leggen tussen ouderen. Als dat lukt, dan is onze
missie geslaagd.” Met je hart Horst

07

aan de Maas organiseert op dinsdag
12 november van 19.00 tot 21.00 uur
een informatieavond bij het Parkhotel
in Horst. Voor meer informatie of aanmelden: lilian.keijsers@metjehart.nl of
monique.janssen@metjehart.nl

Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Jos Derks

Wij zoeken een

MEDEWERKER
VIS
Ben jij

Raymond Knops vervangt
Ollongren als minister
Staatssecretaris Raymond Knops uit Hegelsom vervangt per direct minister Kajsa Ollongren van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ollongren kan in verband met een ziekte niet langer voldoende
haar functie uitvoeren als minister.

Samen met staatssecretaris
Stientje van Veldhoven neemt de
Hegelsommer de taken over. De afgelopen weken nam Knops de taken
al over. “Ik zal haar bij de debatten in de Tweede Kamer en externe
optredens vervangen”, zegt Knops.
“Omdat haar herstel langer gaat
duren dan verwacht is na overleg
met minister-president en coalitiepartijen besloten dat zij een stap
terug doet en ben ik benoemd tot
minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Binnen het kabinet
nemen we de verantwoordelijkheden
van minister Ollongren zo goed mogelijk over. Voor haar is dit heel vervelend, ik wens haar veel sterkte toe en
een spoedig herstel toe.”

Naast de portefeuilles die hij al had,
zoals koninkrijksrelaties, digitalisering, rijksvastgoed en grensoverschrijdende samenwerking, is Knops nu
ook verantwoordelijk voor de kerntaken van het ministerie zoals democratie en (lokaal) bestuur, bouwen en
energie en de versterkingsoperatie
in Groningen. “In het kader van mijn
betrokkenheid bij de benoeming van
nieuwe burgemeesters heb ik vorige
week bijvoorbeeld Luc Winants, de
nieuwe burgemeester van Venray op
bezoek gehad voorafgaande aan zijn
benoeming.” Daarnaast heeft Knops
de algehele leiding van het departement en neemt hij als lid van de
ministerraad deel aan de wekelijkse
vergaderingen in de Trêveszaal.

Minder slaap

Beëdiging

Knops neemt nu dus twee functies
tot zijn rekening. “Iets minder slaap,
meer dossiers lezen en vergaderen in
de Tweede Kamer, dat komt goed.”

Uiteindelijk werd de Hegelsommer
vrijdagmiddag 1 november beëdigd
door koning Willem-Alexander als
minister van Binnelandse Zaken en

Koninkrijksrelaties. “De aanstelling van
ministers en staatssecretarissen is een
aangelegenheid van de koning”, legt
Knops uit. “Hij stelt met een koninklijk besluit vast wie minister is. Ook bij
deze nogal onverwachte aanstelling is een koninklijk besluit nodig.
Daarom werden mijn collega Stientje
van Veldhoven en ik uitgenodigd op
Paleis Huis ten Bosch om officieel tot
minister te worden beëdigd. Je legt
de eed af en hebt daarna nog een
gesprek met de koning over het ambt
en de uitdagingen. Ik was daarmee de
eerste minister die beëdigd is in het
gerenoveerde Paleis Huis ten Bosch.
Als politiek verantwoordelijke voor
het Rijksvastgoedbedrijf heb ik daar
van de zomer nog de sleutels aan de
koning en koningin overgedragen.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Rotapol/Patrick van Katwijk

Brand in appartementencomplex Horst
In een appartementencomplex aan de Zwaluwstraat in Horst heerste maandagavond 4 november een
kleine brand. Hierbij is een slachtoffer met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt
brandweer Limburg.
Het betrof een keukenbrand die
de brandweer snel onder controle
had. Rond 19.15 uur werd het korps

gealarmeerd voor een brand op de
eerste verdieping van het complex
in Horst. Hoe ernstig de brandwon-

den van het slachtoffer zijn is niet
duidelijk.

enthousiast,
leergierig,
gedreven?

Dan zoeken wij jou!
Solliciteer via www.2bruder.com
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Bezoek nu
onze gezellige

kerst- en
sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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VVD Horst aan de Maas

De dag van

Iedere dag is speciaal. Maar er zijn ook extra speciale dagen: secretaressedag, dierendag, filosofiedag: je komt van alles tegen. Voor deze
maand heb ik er twee uitgelicht.
Dit weekend, zondag 10 november, is
de Dag van de Mantelzorger. Familie,
buren, bekenden die dag in dag uit
voor elkaar zorgen. Dankbaarheid
hiervoor, juist in de tijden dat ouderen langer thuis blijven wonen en de
zorg van naasten juist meer nodig
hebben. Maar niet alleen bij ouderen, ook jeugd en jongvolwasse-

SP Horst aan de Maas

nen hebben steun nodig van elkaar.
Sta op deze dag eens stil bij alle
mensen die iets extra’s doen voor
elkaar, geef ze eens een knuffel, of
bedankje. Waardeer het werk van
een mantelzorger, ze zijn er tenslotte
iedere dag weer! Volgende week
vrijdag, 15 november, is de Dag van
de Ondernemer. En ook deze dag

passie als hij blij zijn om onderdeel
uit te maken van deze onderneming. Dat de werkgever zijn werknemers waardeert is wel gewenst.
Bijvoorbeeld met kerst, maar liever
nog tussendoor met een schouderklop of compliment. Ondernemerdag:
bedank je werkgever eens voor de
prettige samenwerking of fijne werkplek! Gewoon. Doen.

gaan voetballen. Meterik zou er een
sporthal bij krijgen. Begrijpelijk dat
Meterikse leden instemden met het
voor hen gunstige voorstel.
De beoogde samenwerking heeft
een behoorlijke knauw gekregen
door dit gebeuren, om nog maar te
zwijgen over het vertrouwen dat
America nog heeft in de wethouder
die hun wens voor een sportpark tussen America en Meterik in zo heeft
verloochend.

Door de besturen van beide clubs
wordt nog gepraat over hoe men
uit deze impasse moet komen.
De oproep van de SP is aan de wethouder en gemeenteraad: onderzoek
de overgebleven mogelijkheden,
geef een eerlijk advies en houd daarbij de leefbaarheid van America en
Meterik goed in de gaten. Deze dorpen verdienen dat.

Yvonne Douven

SAAM of toch alleen?

Enkele weken geleden werd de SP benaderd door leden van Voetbalvereniging America. De club voelt zich
in de steek gelaten door de wethouder en wilde praten over wat er nog te doen viel. Wat is er aan de hand?
Er loopt al een tijd een project, met
instemming van de gemeenteraad,
om te komen tot een gezamenlijke
huisvesting van de voetbalclubs van
America en Meterik. Beide clubs hebben aangegeven dit te zien zitten
en bovendien voetbalt hun jeugd
al samen. Voorwaarde was dan wel
dat het nieuwe voetbalveld tussen

mogen we beslist niet onderschatten.
Werknemers zijn afhankelijk van hun
werk. Voor het inkomen, voor sociale contacten met collega’s, loyaliteit
aan het bedrijf en kennisdelen. Het is
belangrijk voor veel werknemers dat
ze door hun werkgever gewaardeerd
worden, dat ze zien hoe hard ze zich
elke dag voor het bedrijf inzetten.
Maar dezelfde werkgever heeft vol
overgave alles in deze onderneming
gestoken, neemt risico’s en hoopt
dat zijn medewerkers met net zoveel

Meterik en America in zou komen te
liggen om zo recht te doen aan de
gevoelens van eigenheid die bij de
bewoners leven. Er werden verschillende locaties onderzocht.
Onverwachts kwam er ook een sporthal bij het plan en werd de beoogde
locatie aan de Eickhorsterweg ongeschikt verklaard. Een flinke dom-

D66/GroenLinks Horst aan de Maas

per, maar er waren nog steeds twee
opties die niet onderzocht waren.
In de vergadering om het verdere
plan te bespreken tussen wethouder en beide clubs werd America
onaangenaam verrast met de keuze
van de wethouder voor het voetbalpark in Meterik. Dit zou betekenen
dat America in Meterik zou moeten

Stikstofaanpak vraagt om zuivere, eerlijke politiek

Sommige politici kiezen bij de stikstofaanpak voor het populaire
verhaal met als doel om een bepaalde kiezersgroep aan zich te binden
en stemmen te trekken. Uit angst voor de confrontatie verhullen deze
politici de waarheid. Dat als we zo doorgaan, land, lucht en water
straks te vervuild zijn om überhaupt nog te gebruiken voor landbouw,
wordt er niet bij gezegd. Zelfs als de Raad van State en onderzoeksinstituten zeggen dat het anders moet, houden deze politici hun houding
vol.
Politici die deze feiten ontkennen
hebben ondertussen met hun partij zelf ingestemd met de stoppersregeling. Ze verzwijgen ook dat ze

PvdA Horst aan de Maas

Sonja van Giersbergen,

zelf meegeschreven hebben aan
het falende stikstofbeleid. Terwijl
diverse boerenbedrijven er al jaren
voor kiezen te stoppen, roepen ze

dat zij er niets mee te maken hebben. De partijen ontkennen ook dat
ze op Europees niveau ingestemd
hebben met beleid voor bescherming
van natuurgebieden, Natura-2000.
Nee, de reactie van deze Limburgse
Statenleden is tegenstrijdig met wat
ze in Europa besloten: ‘de eisen voor
natuurbehoud zijn te hoog’.
Wij van D66+GroenLinks zijn voor
zuivere politiek. We snappen in Horst
aan de Maas ook dat de opmerking van D66 Kamerlid Tjeerd de

Groot: ”We halveren de veestapel”,
niet meteen realistisch is, maar we
steunen dit eerlijke verhaal. Het
moet anders. Ontkennen en vooruitschuiven van beleid door provinciale politici is geen oplossing voor
dit maatschappelijke probleem. Stop
met pappen en nathouden. Collega
politici: open je ogen voor de waarheid en durf mee te denken aan
structurele oplossingen.

opgericht. Doel: Kwetsbare mensen
verbinden. Met heel het hart willen ze
een brug slaan tussen vergeten worden
en aandacht krijgen. Ze willen ervoor
zorgen dat mensen er zijn voor elkaar,
dat ze elkaar ontmoeten. Want samen
zijn en samen ondernemen maakt het
leven fijner én rijker. Hier zetten zij zich
graag voor in. Er zijn al veel initiatieven
die vechten tegen eenzaamheid, echter
om dit probleem goed aan te pakken
moeten we dit samen doen. Als huisartsen, wijkteams, zorg-instellingen, en

initiatieven zoals STAP en Stichting met
je hart gaan samenwerken kunnen we
eenzaamheid eerder herkennen en er
eerder iets aan doen. Als samenleving
spelen we hierbij een cruciale rol. Wij
wonen immers in de wijken en dorpen.
Wethouder Roy Bouten heeft toegezegd dit op te pakken. Als toekomstige
gezondste regio is de aanpak van eenzaamheid belangrijk. Als PvdA ondersteunen wij dit van harte.

Eveline Baas

Eenzaamheid

Het valt niet altijd op, maar veel ouderen (maar ook meer jongeren)
zijn of voelen zich eenzaam. Eenzaamheid maakt onzeker, kwetsbaar
en kan mensen het gevoel geven dat ze buiten de maatschappij staan.
De Partij van de Arbeid wil het graag weten als u om wat voor reden
dan ook de aansluiting mist; we vinden immers dat iedereen meetelt
en we willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving.
Afgelopen raadsvergadering hebben we als PvdA dan ook een
motie gesteund, ingediend door
D66+Groenlinks die het college verzoekt om het tegengaan van eenzaamheid als speerpunt mee te nemen

binnen de aanpak gezondste regio.
Maar ook om daarbij de rol van de
gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties mee te
nemen. Vrijdag 1 november is ook in
onze gemeente Stichting met je hart

Jan Wijnen, raadslid

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.

WANDTEGEL

WIL JE OOK

VLOER- EN WANDTEGEL

THUISBRIDGER?

1995

1650

FORTALEZA 10 X 20 CM

BARCELONA 15 X 60 CM

€ / PER M2

€ / PER M2

DETEGELTENT.NL

Kom gratis 3 maanden de meerwaarde
ervaren van bridgen bij een club, zoals
andere tegenstanders, wedstrijdelement,
sociale contacten, nieuwe vrienden.
Meld je aan bij
bridgeclubhorst@gmail.com
of 06-15 47 43 73

BRIDGECLUB
HORST

JOUW
MENING
GEVEN OVER WAT
ER SPEELT IN ONZE
GEMEENTE?

MELD JE DAN NU AAN!

WWW.TIPHORSTAANDEMAAS.NL
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas.nl

Ik ben stakingsmoe
Leraren, boeren, de bouwwereld: de afgelopen weken trok de een na de andere sector naar Den Haag om te staken.
Er werd gevraagd om meer loon, betere werkomstandigheden en aandacht voor PAS en PFAS.
Dan hebben we nog de KLM-staking op Schiphol
en de landelijke OV-stakingen. Internationaal
wordt er al maanden geprotesteerd in Hong Kong
en is er de vrees voor een tweede Arabische
lente. Een staking is een goed middel om druk
uit te oefenen op de overheid, zeker als je er de

media mee weet te halen. Met een grote groep sta
je sterk en laat je zien dat het je menens is. En ach,
wat maakt het uit als er files ontstaan door honderden trekkers op de snelweg of de bussen rijden een
dag niet? Het is alleen maar goed dat mensen opkomen voor hun belangen.
Aan de andere kant kun je je afvragen of al die
stakingen nog wel zo’n zin hebben. Het lijkt wel

of iedereen tegenwoordig een geel hesje aantrekt
en naar het Malieveld gaat. Mensen worden een
beetje stakingsmoe en het wordt zo steeds moeilijker om er begrip voor op te brengen als de kinderen
bijvoorbeeld weer een dag vrij hebben omdat de
school staakt.
Ik ben stakingsmoe. Wat vindt u?

Ik heb mijn uitvaart al geregeld
Helden ziet het als een soort plicht: “Ik vind het
niet eerlijk voor de nabestaanden als ik niks geregeld zou hebben. Wel zo fijn als ze weten wat mijn
wensen zijn.” Je uitvaart regelen kan ook meer rust
geven voor jezelf. Het voorbereiden kan zwaar zijn.
Ellen Meeuwsen zet daarvoor graag haar creativiteit in. “Ik heb mijn kist al in de garage staan om
te pimpen”, schrijft ze op de Facebookpagina van

HALLO. Een uitvaart van tevoren regelen is voor de
nabestaanden ook fijn, zo lopen zij niet tegen onverwachte problemen aan in de rouwtijd. Aan de andere kant leven sommige mensen liever bij de dag
en willen daar nog niet bij stil staan. Zo is 44 procent
het niet met de stelling eens.

Slank en strak 2020 in,
zonder chirurgische ingreep?
Begin dan NU!
Wij bieden een ruime keuze behandelingen aan voor een natuurlijke look
van gezicht en lichaam.

Doel: huidverbetering, bodycontour
herstellen, verbetering van de
stofwisseling en bloedcirculatie.

Uitgelicht: LPG® Endermologie 100%
natuurlijke, pijnvrije stimulatietechniek, waarbij de lichaamseigen cellen
worden geactiveerd.

Toepasbaar bij: cellulite, vastzittende
vetophopingen, verouderde en/of
verslapte huid

Duur: 5 weken met een frequentie
van 2x per week.

Gratis intake voor een behandelplan
voor jou op maat!

bel of app 06 20 41 45 01 | Cosmedisch Centrum Horst | Industriestraat 15

Ingezonden brief

Trumpiaanse toestanden in Horst aan de Maas
Het College van B&W doet er alles aan om naar buiten te doen lijken dat het eigenlijk wel een uitgemaakte
zaak is dat er een nieuw zwembad komt. Die indruk probeerde het college te maken bij de presentatie van
de locatie waar dat nieuwe zwembad dan zou moeten komen. En in week 43 liet het college weer een
geheel nieuwe truc zien om maar het idee te pushen dat er een nieuw zwembad gebouwd gaat worden.
Bij de ingang van het zwembad konden recreatieve zwemmers een enquête invullen met als titel Enquête
nieuw zwembad.
In de inleiding op de enquête wordt
gesteld dat de gemeenteraad op
6 februari besloten heeft dat ‘onder
voorwaarden’ een nieuw zwembad
wordt gebouwd en dat de gemeente
met omwonenden en grote gebruikersgroepen in gesprek is over het
nieuwe zwembad.
Misschien is het goed te weten dat
in de bewuste raadsvergadering
van 6 februari door verschillende

Column

Tussenpaus

Bespreking poll week 44

De Rooms-Katholieke kerk vierde op zaterdag
2 november Allerzielen, een dag waarop traditioneel de overledenen worden herdacht. Daarom was de stelling vorige week: Ik heb mijn
uitvaart al geregeld.
Een kleine meerderheid zegt zijn of haar plannen
van de uitvaart al klaar te hebben liggen. 56 procent heeft de laatste wens vastgelegd. Nel van

Marieke ment...

partijen uitdrukkelijk kanttekeningen geplaatst zijn bij de nieuwbouw
van een zwembad en de sloop van
De Berkel. En de omwonenden en de
volkstuinders hebben laten weten
dat zij een zwembad en sporthal
aan de Gebroeders van Doornelaan
helemaal niet zien zitten. Met één
van de partners in het verhaal,
Comité ’t Zwembad mót Bliêve, heeft
het College van B&W sowieso niet

gesproken. Zo’n enquête lijkt heel
open en democratisch. Maar als het
college écht democratisch wil zijn,
dan vraagt ze of de mensen sloop en
vervolgens nieuwbouw wel zien zitten. Die vraag hangt al jaren ‘boven
de markt’. Daar is nog steeds geen
besluit over genomen. Een bezoeker van het zwembad schreef in de
enquête: “Er moet maar eens eerst
een duidelijke en eerlijke enquête

komen of de mensen überhaupt
wel een nieuw zwembad willen.
Zwembad de Berkel kan nog zeker
twintig jaar mee. Om nu een nieuw
bad te bouwen is pure geldverspilling!” Het zou goed zijn als ze met
een prijskaartje komen voor het
hele gebeuren. Een andere bezoeker
ergerde zich aan de komst van een
digitale nieuwsbrief over de plannen
voor een nieuw zwembad. Nog meer
Trumpiaanse toestanden dus, ook in
Horst aan de Maas.

Paul Geurts
(Comité ’t Zwembad mót Bliêve)

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.

Zou Huub Dinghs al weer in de
startblokken staan? Kan hij
nog één keer overgehaald
worden om zijn partij uit de
nood te helpen en het wethouderschap te aanvaarden?
Ruim 6,5 jaar geleden deed hij
dat ook al eens. De opvolging
van Leon Litjens zorgde voor een
interne crisis binnen het CDA.
Nadat Litjens zijn vertrek aankondigde, werd een zekere Guy
Frints met veel tamtam als zijn
opvolger naar voren geschoven. Piepjong, ambitieus: hij
stond te trappelen om de jongste wethouder van Nederland te
worden. Maar waar het bestuur
hem vol trots voorstelde aan de
pers, bleek achter de schermen
dat niet iedereen van de partij het met deze keus eens was.
Exit Guy, enter Huub. Hij moest
voor rust binnen de partij en het
college zorgen, totdat de definitieve opvolger van Litjens gevonden was. En dat deed hij. Enkele
maanden later werd Bob Vostermans gepresenteerd als nieuwe
lijsttrekker. Ook een buitenstaander in de Horster politiek, maar
deze keer wel goedgekeurd.
Na de verkiezingen van mei 2014
kon hij in het college plaatsnemen. Nu heeft hij echter zijn
vertrek naar gemeente Beesel
aangekondigd. Hij ambieert het
burgemeesterschap. Dit is na Birgit op de Laak al de tweede wethouder van het College van B&W
die vertrekt. Wat overblijft is een
college met allemaal ‘nieuwelingen’. Misschien niet in jaren,
maar wel in ervaring als wethouder en burgemeester van Horst
aan de Maas. Het CDA gaat deze
keer waarschijnlijk niet over één
nacht ijs. Een herhaling van het
debacle uit 2013 ziet de partij
denk ik niet zitten. Ik verwacht
binnenkort een telefoontje van
Willy Valckx naar Huub. Of hij
nog één keer wil fungeren als
‘tussenpaus’.
Het lijkt me dat Huub daar niet
moeilijk over gaat doen, misschien zit hij er zelfs op te wachten. Vorige week was hij nog bij
de raadsvergadering. Wat voorwerk doen, denk ik, beetje sfeer
proeven. Dat gaat helemaal goed
komen. En dan kan het CDA over
een paar maanden met een
nieuwe, unaniem verkozen, wethouder komen.
Marieke
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Geplukt

Sef Janssen Sevenum
Deze rasechte Sevenummer zet zich graag in voor zijn dorp: zo is hij al 45 jaar lid van het Jongerengilde.
Maar hij kijkt ook wel eens de grens over. Zo staat er een nog een reis naar Curaçao op zijn verlanglijstje.
Deze week wordt Sef Janssen (69) uit Sevenum geplukt.

apotheek. “Dat heb ik altijd leuk werk
gevonden, vooral het contact met de
mensen. Dat heb ik wel gemist.”

Jongerengilde

Dat Sef een echte Sevenumse ezel
is, is niet alleen aan zijn dialect te
horen. In en rondom zijn huis zijn
overal ezels te vinden. Beeldjes,
magneten, de koekjestrommel
en zelfs het suikerpotje op tafel:
allemaal zijn ze in de vorm van
een ezel. Hij vindt ze op vlooienmarkten of Markplaats en neemt
ze zelfs mee uit het buitenland.
“Deze heb ik meegenomen toen
ik op reis was in Peru”, wijst hij
naar enkele beeldjes in de vitrinekast. Een levende ezel heeft hij
niet in zijn tuin staan. “Daar heb ik
hier ook geen plek voor en daarbij ben ik veel van huis. Daarom
heb ik bijvoorbeeld ook geen
hond, daar moet je namelijk toch
wel altijd rekening mee houden.”
Hij schat dat hij intussen zo’n driehonderd beeldjes heeft. “Waarom
ik ze spaar? Nou, ja ezels zijn hele
intelligente dieren, net als de
Sevenummers”, lacht hij. “En ik
kan me bijvoorbeeld ook veel

beter uiten in het dialect dan in het
Nederlands.”

Natuurmens
Sef werd geboren aan de
Maasbreeseweg, tegenover het toenmalige bejaardentehuis. Hij groeide op
met vier broers en drie zussen. “Ik ben
de jongste en inderdaad de verwendste”, beaamt hij. “Ik mocht net een
beetje meer van onze ouders, dan de
anderen. Maar ik moest ook gewoon
thuis meehelpen. Bijvoorbeeld met
het doen van de was. Dat vond ik
heel leuk, dan mocht ik aan het rad
draaien.” Sefs vader was veilingmeester bij de tuinbouwveiling. “Hij was
een echt natuurmens en ging er veel
met ons op uit.” Na de lagere school
ging Sef naar de lts in Horst, waar hij
zijn diploma voor timmerman haalde.
Daarna ging hij nog een jaar naar
Venlo, voor een opleiding tot metselaar. “Maar er was bijna geen werk in
de bouw te vinden. Toevallig stond er
een vacature in ons plaatselijk blaadje

voor een drukker. Ik heb vervolgens
bij verschillende drukkerijen gewerkt,
totdat het ook in die branche steeds
slechter ging.” Sef ging echter niet bij
de pakken neerzetten en werkte onder
andere als postbode, bij een attractiepark, als begeleider bij een jeugdopvangcentrum en als bezorger voor een

Enkele jaren geleden ging Sef met
pensioen. Maar wie denkt dat hij nu
lekker thuis op de bank rustig aan
doet, heeft het goed mis. Zo is hij
enkele avonden in de week te vinden
in de blokhut van het Jongerengilde.
“Daar ben ik al 45 jaar bij, ik denk
dat ik inderdaad het langste lid ben
van iedereen. Ik heb onder andere
15 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 8 als voorzitter. Na te zijn gestopt
als voorzitter was ik nog vier jaar
voorzitter van het District Utopia.
Ook ben ik jaren leider geweest.
Wat erg leuk is, is wanneer je kinderen in de groep krijgt, wiens ouders
je ook al in de groep hebt gehad.”
Tegenwoordig maakt Sef onder meer
deel uit van het klusteam en het team
dat de Wandelvierdaagse organiseert.
“Het Jongerengilde is een laagdrempelige vereniging, we doen niet aan
uniformen en zo. Volgend jaar bestaan
we 75 jaar en daar gaan we zeker
iets mee doen.” Net als vele andere
inwoners van Sevenum, was ook Sef
betrokken bij het OLS dat afgelopen
juli in het dorp plaatsvond. “Het heeft
me wat slapeloze nachten gekost en
er zijn heel wat uren in gestoken,
maar het was echt een schitterend
evenement.” Daarnaast is Sef nog lid
van de KBO en was hij vier jaar voor-

zitter van ût Ezelsköpke, de jeugdcarnavalsvereniging van Sevenum.
En dan is er nog SC Heerenveen.
Je zou denken dat Sef als rasechte
Sevenummer geen enkele wedstrijd
mist van Sparta’18, maar het is het
embleem van de voetbalclub van
Heerenveen dat naast de voordeur
hangt. “Een vriend van me vroeg
jaren geleden of ik een keer mee
wilde gaan naar een voetbalwedstrijd
in Heerenveen. Waarom ook niet?
Met vier man reden we naar Friesland,
van te voren hadden we geen idee
hoelang we er over zouden doen.
Het was liefde op het eerste gezicht.
Ons groepje groeide uit tot een man
of tien, waarmee we wel drie of keer
per jaar naar Heerenveen gingen.
Het heeft een beetje stilgelegen, maar
volgend jaar april gaan we weer.”
Hij kan zich nog die keer herinneren
dat de club de bekerfinale tegen Roda
JC in De Kuip moest spelen. “In het stadion stonden we tussen de supporters
van Heerenveen, maar zongen natuurlijk wel het Limburgs volkslied mee.
Daar werd niet moeilijk over gedaan.”
Peru heeft Sef dus al van zijn lijstje af
kunnen strepen. Curaçao en China zijn
landen die hij ook nog graag een keer
zou bezoeken. “Maar ik ben een echte
Sevenummer, ik zou hier dan ook
nooit weg willen gaan.”

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Jos Derks

AUTOBEDRIJF

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

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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U heeft een initiatief
en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?

Oplossing vorige week:

2

4

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

bureau
leefomgeving

interieur
verzorging

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

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

0711
11

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Raadsavond

Op dinsdag 12 november
vergadert de gemeenteraad
Meepraten
Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden
kunnen deelnemen) en een besluitvormend
gedeelte. Tijdens de voorbereidende vergadering kunnen inwoners gebruik maken van het
burgerpodium (dat mag ook gaan over zaken
die niet op de agenda staan).
Wilt u gebruik maken van het burgerpodium?
Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering

Meer informatie

contact op met de grifﬁer, de heer R. Poels,

De openbare vergadering is in de raadzaal

tel: (077) 477 97 70 of 06 – 51 85 28 91 of

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

De besluitvormende vergadering is gepland
vanaf 20.15 uur.

Agenda
Op de agenda van de besluitvormende ver-

Afhankelijk van het verloop van de voorberei-

Op 31 oktober jl. is een deel van natuurontwikkelingsproject ‘De Diepeling’ van Teunesen

gadering staat o.a. de begroting 2020 en de

dende vergadering kan dit tijdstip maximaal een

zand en grint B.V. in Tienray formeel geopend. Namens de gemeente Horst aan de Maas heeft

meerjarenraming 2021 – 2023.

half uur vervroegd worden.

wethouder Eric Beurskens deze openingshandeling samen met gedeputeerde Hubert Mackus

Meer informatie leest u op de website

U kunt de vergadering ook live volgen via

en wethouder Jan Loonen van de gemeente Venray verricht. De openingshandeling van het

www.horstaandemaas.nl/raad.

www.horstaandemaas.nl/raad.

gebied bestond uit de onthulling van een informatiebord dat geplaatst is op een uitzichtpunt
aan de rand van het gebied. Een deel van het gebied ‘De Diepeling’ is vanaf nu toegankelijk
voor wandelaars.

November 2019

Inzameling klein chemisch afval
Maandag 11 november 2019
09.00 - 10.55 uur

Broekhuizenvorst

Kerkstraat, nabij Koetshuis

11.00 - 12.00 uur

Broekhuizen

Naesenhof

13.00 - 16.00 uur

Melderslo

Lochtstraat, nabij Kerk

Uitnodiging

Doe mee met het
Horster Sportakkoord
Op woensdag 25 september hebben 60 enthousiaste verenigingen, lokale organisaties en
inwoners nagedacht over de toekomst van sport en bewegen in Horst aan de Maas. We heb-

Dinsdag 12 november 2019
09.00 - 12.00 uur

Grubbenvorst

parkeerterrein langs ’t Haeren, Irenestraat 20

ben lokale ambities geformuleerd en deze vertaald naar concrete acties voor in het Horster

13.00 - 16.00 uur

Lottum

Markt

Sportakkoord. Op donderdag 28 november wordt deze ofﬁcieel ondertekend. Bent u erbij?
De ondertekening van het Horster

Wilt u erbij zijn?

09.00 - 12.00 uur

Hegelsom

Past. Debijestraat, nabij gemeenschapshuis

Sportakkoord vindt plaats op donder-

Meldt u zich dan voor 15 november aan via sport-

13.00 - 16.00 uur

Meterik

St. Jansstraat, nabij kerk

dag 28 november van 19.30 tot 21.30 uur

aandemaas.nl (kijk bij de Kalender). Daar vindt

bij Citaverde College Horst (Spoorweg 8,

u ook meer informatie over het Sportakkoord.

5963 NJ in Hegelsom).

Hopelijk tot ziens op 28 november!

Woensdag 13 november 2019

Donderdag 14 november 2019
09.00 - 12.00 uur

Horst

Wilhelminaplein

13.00 - 14.00 uur

Griendtsveen

Helenaveenseweg, nabij kerk

14.15 - 16.00 uur

America

Past. Jeukenstraat/Nusseleinstraat nabij kerk

Vrijdag 15 november 2019
09.00 - 09.55 uur

Evertsoord

Paterstraat, parkeerplaats bij sportveld

10.00 - 12.00 uur

Kronenberg

Parkeerplaats hoek Meerweg/Peelstraat/de Hees

13.00 - 16.00 uur

Sevenum

Luttelseweg, bij brandweerkazerne/gemeentewerf

Maandag 18 november 2019
09.00 - 11.00 uur

Meerlo

Julianastraat (tussenberm)

11.00 - 13.00 uur

Swolgen

Mgr. Aertsstraat (parkeerplaats)

14.00 - 16.00 uur

Tienray

Zwanenweg

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

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

De herfst staat weer voor de deur
Na een mooie nazomer is de tijd aangebroken dat de bomen en struiken hun bladeren weer
laten vallen.

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

America

Lottum

Swolgen

Grad Poelsstraat 4 t/m 20

Houthuizerweg 22

Generaal Dempsystraat 13a

Meister Rongenstraat 5, 7, 9,

Meerlo

Vertrokken naar onbekende

11, 13 en 15
Broekhuizen

De Leeuwerik ongenummerd
sectie B nummer 821

Horsterweg 14

Sevenum

In de hele gemeente staan groenkorven waarin

Om deze werkzaamheden zo efﬁciënt mogelijk

Grubbenvorst

Wilhelminastraat 1

deze bladeren kunnen worden verzameld.

uit te voeren gaan wij niet op afroep te werk.

Greenportlane - Venloseweg

Raadhuisplein 1

Verder gaat de buitendienst met meerdere ploe-

Wij begrijpen dat de bladval tijdelijk voor enige

Hegelsom

Renkensstraat 25

gen bladruimen in de openbare ruimte. Dorpen

overlast kan zorgen, waarvoor wij uw begrip

Stationsstraat 127

en wijken worden volgens vaste route afgewerkt.

vragen.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

bestemming Horst aan
de Maas
Patersstraat 4 Evertsoord
(rectiﬁcatie)

Nieuws
12

VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Rabo&Crowd

Als Limburger is het eerder regel dan uitzondering dat je elkaar helpt. Zeker als ondernemer.
Via Rabo&Crowd doet “NL|Werkgeversdienst” een beroep op andere Limburgers.

NL|Werkgeversdienst is een bedrijf uit Venray dat is ontstaan vanuit een groep accountants, fiscalisten en loonadministrateurs. Zij bedachten een alternatief voor de
vaak te dure commerciële payroll. Om deze dienst aan
meer klanten aan te kunnen bieden, zijn ze een crowdfinance campagne gestart op de beurs van Nxchange
onder begeleiding van Rabo&Crowd.

ziekte en verzuim.” Met Rabo&Crowd begeleidt Rabobank bedrijven met een financieringsbehoefte vanaf
€ 200.000 naar een beursnotering aan de beurs van
Nxchange. Rabobank financiert een deel van de plannen
van de ondernemer. Het andere deel komt in de vorm
van obligaties bij de investeerders (“crowd”) vandaan.
Kijk voor meer informatie op www.raboencrowd.nl

Met de obligatie-uitgifte heeft NL|Werkgeversdienst een
extra buffer in huis, om in alle fases voldoende liquiditeiten te hebben. Rob Verhaag, oprichter en CEO: “De werkgeversdienst ontzorgt werkgevers van werkgeverstaken.
Bedrijven hoeven zich geen zorgen meer te maken bij

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

Winnaars Rabobank
Juniorrun: gefeliciteerd!
Op 6 oktober waren wij trotse sponsor van de Venrayse
Singelloop.

Financieel Adviseur Adri van de Kreeke (l) reikt de prijs uit aan
Mirko Keijsers (r)

Alle lopers: super gedaan en alle winnaars: gefeliciteerd!
De speciale Raboprijzen gingen naar Mila Hendriks en Mirko
Keijsers. We wensen Mila en Mirko veel plezier bij JUMP XL.

Workshop
‘Bereik meer met je geld’
Wil je eerder stoppen met werken, je hypotheek
aflossen of je kinderen financieel ondersteunen?
Dan heb je straks geld nodig.

Bedankt voor jouw
stem en steun
Wij dragen de clubs in de regio een warm hart toe. Tijdens Rabo
ClubSupport hebben leden van onze bank hun stem uitgebracht
op 464 clubs en daarmee € 155.000,- verdeeld. Wij bedanken
onze leden voor hun steun aan de clubs.

Kijk voor alle uitslagen op
rabo-clubsupport.nl/horst-venray

Wekelijks Inloopspreekuur hypotheek & vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek:
iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur

• kantoor Kerkeveld 21 Horst
• kantoor Schouwburgplein 13 Venray

Tijdens de workshop ‘Bereik meer met je geld’ laten we je in
1,5 uur zien dat een mooi bedrag opbouwen echt mogelijk is.
Schrijf je in voor de workshop op 12 november in Venray. Meer
informatie en aanmelden: Rabobank.nl/bereikmeermetjegeld

0711 \ winkel & bedrijf
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Even voorstellen: Carla Wijnhoven
Overal zijn verhalen te vinden. Ga het internet op of duik een boek in, je vindt allerlei verhalen. Maar niet alle
vertellingen liggen voor het oprapen. Daarom laten we vanaf nu vier columnisten aan het woord die vertellen
over hun dagelijkse beroep. Deze week Carla Wijnhoven, plaatsvervangend vestigingsdirecteur van
Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord.
Wat kunnen we van Carla verwachten
in haar maandelijkse column? “Ik wil
graag een kijkje geven in de wereld

waar de verhalen normaal gesproken achter gesloten deuren blijven”,
vertelt Carla. “Ik wil daarmee figuur-

tentiaire inrichting (PI). Dat kan gaan
over vragen die ik krijg van gedetineerden of wat ik, of één van mijn
collega’s bijvoorbeeld meemaakt in
onze dagelijkse werkzaamheden hier
in Ter Peel.” Carla belooft verrassende
verhalen vanuit een gesloten wereld.

lijk de poort van PI Ter Peel een stukje
openzetten en de lezers laten ervaren wat er zo al gebeurt in een peni-

Kapsalons Horst en Sevenum vallen in de prijzen
Jessica Bindewalt-Kleeven van Salon du Trezo uit Horst won op zondag 3 november de Silver Award in de categorie Creative Artist tijdens de landelijke finale van de Wella Professionals TrendVision Award 2019 in Nieuwegein. In de categorie Best Color Artist viel Imke te Baerts uit Horst met
haar eigen salon in de prijzen. Zij ging ook naar huis met de Silver Award.

Beeld: Rolph Spoorendonk

Gommans wint roomboter amandelstavencompetitie
Gommans, De Echte Bakker uit Sevenum heeft de competitie voor de beste roomboter amandelstaaf van
Nederland gewonnen. Deze wedstrijd is georganiseerd door het Gilde. In de finaleronde werd de staaf beoordeeld met een 8,33 en daarmee won Gommans, met winkels in Sevenum, Swalmen en Horst, de eerste prijs.
Van Walderveen uit Geldermalsen
bleef heel dichtbij en werd tweede
met een 8,25. De derde plaats was
voor De Korenaar uit Surhuisterveen.
“De amandelstaaf van Gommans
maakte het verschil op de afwerking

en het uiterlijk. Deze bakker heeft heel
netjes gewerkt en deze roomboter
amandelstaaf is heerlijk van smaak en
is een feest om te eten,” aldus keurmeester Van Wijk.
Bas Gommans is erg blij, vooral

voor zijn banketbakker Wim Streng.
Die is namelijk al 33 jaar in dienst bij
Gommans en zet zich al jaren in om
goed te scoren met de amandelstaaf.
Over ruim een jaar gaat hij met pensioen en hij was er zeer op gebrand

om nog een keer het podium te halen.
Gommans: “Ik ben meteen in de auto
gestapt om het hem te vertellen.
Toen hij hoorde dat we de eerste prijs
hadden gehaald werden de emoties
hem de baas.” Wim: “Ik heb ook goed
geluisterd naar specialisten op het
gebied van spijs en bladerdeeg en hun
tips en adviezen opgevolgd. Ik ben
echt heel erg blij.”

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.

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

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.

Atelier4 voor je eigen schrijfmoment.
Creëer verhalen en gedichten aan de
hand van thema’s en schrijfopdrachten. Laat je eens verrassen!
Ook thema-schrijfworkshops mogelijk.
Hannie Drissen tel. 06 83 79 78 97,
www.atelier4.org.

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

Column

Schapen
‘Wat hoor ik toch op de achtergrond’, klinkt het aan de andere
kant van de lijn. Ik loop van de
nieuwe parkeerplaats over de
ongeveer vijfhonderd meter
lange Kastanjelaan naar de
Centrale post van Ter Peel in
Evertsoord.

De finalisten werden beoordeeld op
creativiteit, kleurgebruik, ambacht en
draagbaarheid. Daarnaast moesten de
finalisten hun presentatieskills tonen
door zichzelf te presenteren aan de
jury en hun inzending toe te lichten.
De Gold Award winnaars gaan door
naar de internationale finale die gehouden wordt in maart 2020 in Sevilla.
Daar krijgen zij tijdens een evenement
de kans om zij-aan-zij te werken met
talenten van wereldklasse uit meer dan
veertig verschillende landen en zo het
volgende niveau van meesterschap te
halen in het kappersvak. Daarnaast krijgen zij de kans om backstage te werken
bij de grote designernamen tijdens de
Fashionweek van New York.

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

Binnenkijken bij...

T.k. ±250 m2 zwarte betonklinkers.
Beschikbaar febr. 2020. Aarts Conserven
BV, Lottum. Tel. 077 366 14 04.
Tk brommob Aixam S9 Coupe
Premium Sensation, bj sept 2018, km
2472, parelmoer wit, izgst, € 11.500
TMHaegens1993@kpnmail.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Trapbekleding incl. tapijt, leggen,
lijm, zijkanten en garantie voor
€ 350,00! Veel keuze in soorten en
kwaliteiten tapijt voor uw trap.
Bel ons voor een gratis prijsopgave
bij u thuis 06 16 37 45 14
Woningstoffeerderij vd Broek.
Te koop Mechelse herder kruising
Bouvier pups, geboren 1/10/2019.
Worden grootgebracht op de boerderij
bij ons in de huiskamer. Vader en
moeder zijn sociale lieve honden
en goed waaks. De pups worden
ontwormd, ingeënt en gechipt. Voor
meer info bel of app 06 51 43 61 68.
Wij kopen al uw (gesmolten of
kapotte) goud, munten, horloges en
sieraden. Veilinghuis Baron Kerkstraat
25 Tegelen 077 374 64 03.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
Vele soorteienrs
najaarsbrolobeesteding
Bij iedere 10 eu

nt*
a
s
y
h
lc
o
b
is
t
a
gr
. € 3,99
t.w.v

nde

*max 2 per betale

Groot assortim
tuinplanten eent
n
heesters
60% korting

2.000 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

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

Ik geef als antwoord: “Dat zijn de
vogels en de best beveiligde schapen van de gemeente Horst aan de
Maas.” De schapen staan ondertussen, zich totaal onbewust van hun
omgeving, te grazen en te blaten
langs het looppad. Even valt het
stil aan de andere kant van de lijn
en wordt vol verbazing de vraag
gesteld: ‘In de gevangenis?’ Ik antwoord: “Ja!”
Immers; Ter Peel is namelijk geen
normale gevangenis maar één van
de mooiste penitentiaire inrichtingen van Nederland.
Terwijl ik dit zeg, besef ik ook meteen dat ik niet helemaal onbevooroordeeld ben. Ik ben immers de
trotse (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur van deze locatie.
En ik wil de verhalen vertellen over
deze bijzondere werkplek voor de
medewerkers en woonplek voor de
onvrijwillige bewoners: de gedetineerden.
Ter Peel heeft plaats voor 232 vrouwelijke en 72 mannelijke gedetineerde bewoners. Verborgen,
onbekende of soms zelfs beruchte
bewoners van de gemeente Horst
aan de Maas. Bewoners afgeschermd van de buitenwereld door
middel van een hoog hekwerk.
Bewoners met een verhaal gebaseerd op het verleden. Een verhaal
van daders die soms slachtoffers hebben gemaakt in de maatschappij en die ieder op een eigen
manier bezig zijn met de toekomst
en de terugkeer naar diezelfde
maatschappij.
Waarom deze gevangenis en zijn
bewoners zo bijzonder zijn, zal ik
vanaf nu iedere vier weken vanuit
verschillende perspectieven proberen te beschrijven. Op deze manier
probeer ik figuurlijk voor jullie
de poort van PI ter Peel toch een
beetje ‘open’ te zetten.
En de schapen... die hebben geen
idee dat ze de inspiratiebron zijn
geweest voor mijn allereerste
column.

Carla Wijnhoven
Penitentiaire Inrichting Ter Peel
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Wittenhorst wint met flinke cijfers
De voetbalmannen van RKsv Wittenhorst uit Horst speelden een derby tegen de Venlosche Boys op zondag
3 november. In deze thuiswedstrijd was Horst te sterk voor haar tegenstander. De einduitslag was 6-1.

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

HAGENS
Verpakkingen

Fresh Park Venlo
Venrayseweg 102G
Industrienummer 3852
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

Hagens Verpakkingen is een opzetstation voor golfkarton en massief
karton en we zijn gevestigd op het Fresh Park in Venlo. Wij zijn een
jong bedrijf, maar hebben jaren ervaring in de verpakkingsindustrie.

Venlosche Boys zette vanaf het
begin de toon. Wittenhorst moest
enkele keren attent zijn om niet
tegen een achterstand aan te lopen.
Na dit offensief was het de thuisclub
die van zich deed spreken. Met de
bekende snelheid en gepaard gaande
met goede combinaties was het
Tom Spreeuwenberg die afrondde,
1-0. De thuisploeg ging door en
enkele minuten later was het weer
Spreeuwenberg die hard kon inschieten, 2-0.
De ploeg van Sjoerd van der Coelen
had geen enkel antwoord op het spel
van de Horstenaren. Binnen een kwartier werd de schade nog erger. Joost

van Rensch werd in de diepte aangespeeld. Op weg naar het doel liet
hij doelman Jimmy Kessels kansloos,
3-0. De spelers knokten voor elke bal.
De ruststand werd dan ook bepaald
op 3-0. Na de pauze kon de ploeg
van trainer Kosterman de gevreesde
storm makkelijk tot stilstand brengen.
Sterker nog, het was de thuisclub die
in de 55e minuut door Marco Daniels
nummertje vier op het scorebord liet
zetten.
De Venlonaren bleven toch vechten
voor een beter resultaat. Het moet
gezegd, zeer verdiend werd door
David Driessen de marge op drie
teruggebracht. Een verraderlijk schot

was voor Jaap Omvlee te machtig. Er kwam geen paniek bij de
Horstenaren. In het laatste kwartier
kwam de thuisclub enkele keren goed
voor de dag. De inbreng van Luc van
Kuijck kwam de oranjehemden uitstekend van pas. Eerst scoorde hij de 5-1
en het toetje kwam snel hierna. Een
goed genomen vrije trap bepaalde de
eindstand op 6-1. Net hiervoor schoot
Marco, die zich mooi vrij speelde, hard
tegen de paal. Dit betekende tevens
de eerste thuisoverwinning van deze
competitie.
Tekst: Piet Nabben, voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst

Momenteel hebben we de volgende vacatures open staan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gelijkspel voor HCH Horst

Meewerkend voorman

mbo werk- en denkniveau (logistiek);
ervaring op de heftruck, inclusief certificaat;
teamplayer met leidinggevende capaciteiten;
goede communicatievaardigheden;
ervaring in soortgelijke functie;
accuraat, betrouwbaar en logisch inzicht;
geen 9-5 mentaliteit;
Nederlands en Engels sprekend, Pools is een pre.

Heren 1 van HCH Horst moest zondag 3 november naar Oisterwijk voor de wedstrijd tegen HOCO, de nummer
negen van de competitie. De heren uit het Oisterwijkse team waren gebrand op een overwinning, maar uiteindelijk eindigden het in een gelijkspel.
Na een kleine 5 minuten kwam HOCO
op een 1-0 voorsprong. Gelukkig liet
Horst zich niet van de wijs brengen
door de vroege openingstreffer. De
1-1 stond kort daarna scorebord. HOCO
bleef aandringen en dit leidde tot
wéér een tegentreffer. Maar nog in
het eerste kwart wist Horst de stand
weer gelijk te trekken. Met 2-2 ging
het tweede kwart van start. Buiten
één bal op de paal en enkele kan-

Heftruckchauffeur

• ervaring op de heftruck, inclusief certificaat;
• houdt van aanpakken.

Wij bieden een marktconform salaris met een mogelijkheid tot
een vaste fulltime baan. We werken van maandag t/m vrijdag
van 07:00 - 16:00 uur, incidenteel een zaterdagochtend.
Wil jij graag werken bij een hard groeiend bedrijf met een
Hollandse ondernemersmentaliteit? Ben je nieuwsgierig geworden?
Ga dan voor meer informatie naar onze website of stuur je
motivatie en cv naar mhagens@hagensverpakkingen.nl

www.hagensverpakkingen.nl

Horst rondom industrieterrein € 10,00
Horst rondom Pastoorsveld € 13,00

Handelstraat 17 5961 PV Horst

op gelijke hoogte. Daarna was het
een enkele serviceserie van debutant Teun Jenniskens die een kans op
setwinst voor Voerendaal afvoerde
(20-25). Vervolgens was het voor de
Horster mannen een routine om de
laatste set binnen te halen (17-25).

Op scherp
De eerste set werd er wat matig
begonnen bij de vrouwen. Nuvoc kon
tot de 15 punten bijblijven voordat
Hovoc een tandje bijzette, wat uiteindelijk resulteerde in een setwinst
van 25-21. De tweede set gaf hetzelfde beeld. Alleen daar waar Hovoc
de eerste set won, trok Nuvoc in de

tweede set aan het langste eind (2325). Op scherp gezet door dit verlies
gaf een sterke opening van de derde
set een 21-15 voorsprong, doch na nog
wat eigen foutjes werd de set uiteindelijk met 25-22 gewonnen. In de
vierde set kon Nuvoc, die een prima
spel liet zien, uitlopen tot 20-24. Met
24 gelijk mocht een dubbele wissel
van Nuvoc’s zijde niet baten en na
25-24 kreeg Nuvoc pas weer een kans.
Deze werd gepareerd door de Horster
dames en met 27-25 werd de laatste
set binnengehaald.

Tekst: volleybalclub Hovoc

VC Set Up wint van TFC
bedragen per week

Hegelsom rondom Langstraat € 10,00

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

Tekst: Hockeyclub Horst

Heren en vrouwen Hovoc winnen wedstrijd
Het gehavend team van de mannen
van Hovoc heeft alleen in haar eerste
wedstrijd wat in de melk te brokkelen gehad. De heren van Horst, als
enige in de competitie ongeslagen,
hadden als taak hun eigen niveau
halen. Voerendaal wist in de eerste set toch nog veel van de grond
te halen en gemakzucht van Horster
zijde gaf Voerendaal nog veel kansen.
Enkel serviceseries van Voerendaalse
zijde bracht ze nog dichtbij, maar
met 22-25 was Hovoc net een maa
tje te sterk. Daarna werden side-outs
snel gemaakt en Hovoc kon zichzelf gemakkelijk aan service houden
(17-25). Voerendaal bleef tot de 20

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Steeg € 13,00

Horst alle zeilen bij zetten om de 4-3
over de streep te trekken. Ze kregen
zelfs nog twee goede kansen op de
5-3, maar tot overmaat van ramp was
het HOCO dat in extremis de 4-4 binnensloeg. Zo bleef Horst balend achter
en vierde HOCO het punt, alsof ze de
wedstrijd gewonnen hadden.

Het eerste damesteam van Hovoc uit Horst nam het thuis op zaterdag 2 november op tegen Nuvoc uit Veldhoven.
Het eerste mannenteam van Hovoc reisde af naar hekkensluiter Voerendaal. Beide teams wonnen met 3-1.

BEZORGERS
GEZOCHT!

Sevenum rondom Sevenheym € 8,00

sen over en weer, leidde dit niet tot
doelpunten. In kwart drie was het
Horst, dat beter voor de dag kwam.
Een vlammend schot in het zij-netje
zorgde voor de 3-2 in Horster voordeel.
Lang zou dit echter weer niet duren.
De stand werd gelijkgetrokken door
de heren uit Oisterwijk. Vlak voor het
einde van het derde kwart drong Horst
nog eenmaal aan en de 4-3 was een
feit. In het laatste kwart was het voor

Het eerste volleybalteam van VC Set Up uit Meerlo speelde een thuiswedstrijd tegen TFC DS1 uit Odiliapeel. Deze
wedstrijd vond plaats op zaterdag 2 november plaats. Set Up won de wedstrijd met 4-0.
VC Set Up begon de eerste set rommelig en stroef en stond al snel op
achterstand met 5-8 en 14-18. Maar
vanaf dat moment herpakte VC Set Up
zich en begon aan een inhaalrace. Dat
resulteerde in een 23-22 voorsprong.
Een spannende slotfase volgde. De set
werd niet meer weggegeven en eindigde in 28-26.

Voorsprong behouden
De tweede set ging gelijk op van 6-6

naar 10-10. VC Set Up kon een gaatje
slaan naar 15-10 en 20-14. De set werd
vervolgens degelijk uitgespeeld en
gewonnen met 25-18. De derde set
startte VC Set Up met een voorsprong
van 6-3. Die voorsprong kon behouden
worden en via 17-13 en 20-17 werd de
set gewonnen met 25-20. De vierde
set begon VC Set Up niet goed met
een achterstand van 6-8 maar ze herpakte zich naar 12-11. De stand ging
vervolgens gelijk op van 15-15 naar

20-20. Uiteindelijk won VC Set Up ook
de vierde set overtuigend met 25-22.
Zaterdag 9 november speelt VC Set
Up in Uden tegen Saturnus/Hendriks
Coppelmans. Dat zal een spannende
wedstrijd worden omdat Saturnus op
de tweede plaats in de ranglijst staat
en VC Set Up op de vierde.

Tekst: Volleybalvereniging
VC Set Up
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Meterik behaalt overwinning op BVV
RKSV Meterik en B.V.V.’27 uit Blitterswijck speelden op zondag 3 november in Blitterswijck een met name in de
eerste helft gelijk opgaande wedstrijd. Meterik won uiteindelijk met 1-5.
Omdat Meterik deze competitie nog
slechts twee gelijke spelen behaalde
en in de voorgaande drie wedstrijden niet wist te scoren en verloor,
‘moest’ tegen mede laagvlieger BVV
de eerste zege behaald worden. De
groen-witten zochten vanaf de aftrap
de aanval en Teun Jakobs kon al snel
de score openen. BVV leek al snel de
gelijkmaker te scoren maar een vrije
kopkans ging rakelings naast en keeper Luuk Haenen keerde een inzet.
Meterik trok het initiatief naar zich toe
en zette BVV onder druk. Teun Jakobs
kwam vrij voor de keeper maar deze
kon redding brengen. Vervolgens werden Brent La Crois en Tom Verbong
in het zestien-meter-gebied onderuit
gehaald maar de scheidsrechter zag er
geen penalty in. ‘Drie keer is scheepsrecht’, zei supporter Hans Cuppen en

inderdaad, Brent werd weer onderuit
gehaald en nu ging de bal wel op de
stip. Brent schoot zelf de 0-2 op het
scorebord. BVV gaf fysiek steeds meer
gas, kreeg kansen en Willem Karman
scoorde de verdiende 1-2. Maar
Meterik knokte zich onder de druk
uit en Rens Aerts leek vlak voor de
rust de voorsprong te vergroten maar
hij miste nog de koelbloedigheid om
twee voorzetten van Tom Verbong en
Teun Jakobs binnen te schieten.
De tweede helft was Meterik sterker
dan BVV en Teun Jakobs kwam weer
vrij in het zestienmetergebied, kapte
de keeper uit en schoot beheerst de
1-3 binnen. De grensrechter vlagde
voor buitenspel maar de scheidsrechter gaf zijn fiat aan de goal. Meterik
leek de wedstrijd onder controle te
hebben en gaf BVV geen ruimte voor

het goede combinatie voetbal van de
eerste helft. Maar BVV werd gevaarlijk met kopbal die rakelings overging
en even later lag de bal op de stip
na een overtreding binnen de zestien. De spanning leek in de wedstrijd
terug te komen. Maar Meterik keeper Luuk Haenen keerde de penalty
van de BVV aanvoerder. Vervolgens
werd er nog maar weinig gevoetbald.
BVV ging steeds meer de verbale strijd
aan met de scheidsrechter vanwege
in hun ogen discutabele beslissingen. Meterik liet zich daar niet in mee
slepen. Rens Aerts en Gijs van Rengs
beloonde zichzelf en hun team met
het goede spel door de 1-4 en de 1-5
nog binnen te schieten.

Tekst: RKSV Meterik

Verlies voor Sporting tegen VOS
Het eerste voetbalteam van Sporting ST uit Swolgen-Tienray trad aan op zondagmiddag 3 november tegen
VV VOS. De club uit Venlo heeft een streng verleden, er vielen in de wedstrijden tussen hen vele kaarten.
Sporting verloor met 3-1.
De thuisploeg begon de wedstrijd met
veel druk op de helft van Sporting.
Swolgen-Tienray stond zijn mannetje lang en zorgde er lang voor dat de
tegenstander niet kon scoren. Aan de
andere kant betekende dat ook dat
Sporting maar enkele kansen kon creëren. In de laatste minuut voor rust
was het dan toch raak voor de thuisploeg, via een klutsbal uit een corner
vloog hij in het netje. Een dikke tegenvaller dus voor het uitteam, net zoals
de twee blessuregevallen in de eerste
helft. Pim Smits werd vervangen door
Marco Cornelissen en Thijs Gerrits door
Jannes Engels.

Wisselspelers
De tweede helft ging op dezelfde
manier verder als de eerste helft. VOS
was gretig en wilde haar voorsprong
uitbreiden. Sporting deed er alles aan
om onder de druk uit te voetballen,
echter viel dan toch de 2-0 en 3-0 in
de 63e en 67e minuut. Stan Theeuwen
werd gewisseld voor Jannes Engels
uit voorzorg. Stan had al 70 minuten
gevoetbald voor het tweede elftal, en
vier keer gescoord. Net 2 minuten in
het veld kreeg hij een perfecte voorzet van Sven Beurskens en scoorde.
Buitenspel, afgekeurd. VOS gebruikte
op dat moment al haar wisselspelers.

Dat was het moment waar het spelbeeld ook omsloeg. Sporting maakte
het spel en probeerde er nog een
wedstrijd van te maken. Na een aantal
kansen vloog dan het bal in het netje.
Micha Cox maakte een fraaie solo en
bracht goalgetter Stan Theeuwen in
positie om te scoren, 3-1. Er waren
daarna nog enkele kansen, waaronder
eentje van Marco Cornelissen. Goed
ingekopt, nog perfecter gered door de
keeper van VOS. Het eindigde in 3-1.

Tekst: voetbalvereniging Sporting ST
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Per januari 2020 zijn wij op zoek naar een

tandartsassistente
(maandagochtend en vrijdag)

Onze praktijk is een kleinschalige tandartspraktijk in Sevenum
waarbij rust, persoonlijke aandacht en kwaliteit erg belangrijk is.
Ben je een sociaal ingesteld, gestructureerd persoon en ben je
in het bezit van een mbo-diploma tandartsassistente, mail dan
je CV naar info@tandartseijkemans.nl t.a.v. Gonnie Eijkemans

Peperstraat 22 Sevenum • 077 467 20 28 • www.tandartseijkemans.nl

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

www.wagensveldhoveniers.nl

“Camping ’t Karrewiel“ is een recreatiepark gelegen in het
Noord-Limburgse landschap, welke zich kenmerkt door de rust
en vrijheid die men daar als gast kan ervaren.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Meerdere persoonlijke records HZPC
De tweede ronde van de Nationale Zwemcompetitie werd op zondag 3 november gezwommen in Horst.
Deelnemende clubs waren Zwemclub Eijsden, Zwemsport Parkstad (Landgraaf, Kerkrade en Brunssum) en
Hellas-Glana (Heerlen en Sittard). Horst behaalde meerdere prijzen.
Na de eerste ronde eindigde de ploeg
op de 18e plek in de Hoofdklasse, waar
de snelste achtien verenigingen van
Nederland in uitkomen. Tijdens deze
tweede ronde maakte HZPC een inhaalslag en kwam de club terug op een
voorlopige 16e plek. De verschillen
tussen de nummers 14 tot en met 18
waren miniem.
Hoewel deze wedstrijd echt om teamprestatie draait, werden er door zwemmers individueel ook goede prestaties
neergezet. De junioren Benthe van
Ree, Mila Sikes, Isis van Kuijk, Matthew

Finney, Lars Hagens, Jorn Sprunken en
Jesse Jacobs zwommen één of meerdere persoonlijke records op de 100
meter vrijeslag en 200 meter wisselslag. Ditzelfde gold voor Danee
Verstegen, Naomi Brouwers, Jente Sikes
en Cas Verstegen op de 200 rugslag en
100 meter vlinderslag. Ook bij de minioren werden er goede tijden neergezet
door Isis Sikes, Fleur Veens, Julia van
Well, Ziva Kanters, Stephan Sjeptoera,
Sten Verstegen en Guido Jacobs.
De jeugd en senioren zwemmers hadden een zwaar programma voor de

boeg. Bij de jeugd stond de 400 meter
vrijeslag op het programma en senioren
kwamen aan de start op de 400 meter
wisselslag. Persoonlijk records werden
gezwommen door Lisa Christiaens (400
vrijeslag), Koen Koster (200 vrijeslag),
Anna van Kuijk (100 schoolslag), Tijn
van Kuijk (100 schoolslag, 400 vrijeslag), Meike van Ree (400 vrijeslag,
100 schoolslag), Lynn Vallen (200 vrijeslag), Luna de Vries (400 vrijeslag) en
Marlijn Zwart (100 schoolslag).
Tekst: zwemvereniging HZPC

Karter Haanen naar OK Junior-Klasse
Karter Kris Haanen uit Meterik komt volgend jaar uit in de OK Junior-klasse. Hij gaat het komend jaar rijden voor
Racing Team Kartshop Ampfing. Daarmee komt hij op mondiaal gebied in de hoogste Junior-klasse in het karten.
Haanen gaat nu onder meer deelnemen aan de WSK Super Master Series,
de WSK Euro Series, de WSK Night
Edition en het ADAC. Bij de start van
het seizoen is hij net 13 jaar geworden

en daarmee één van de jongste rijders
in de klasse. Op het circuit van Genk
testte hij onlangs voor het eerst een
OK Junior-kart. “Het duurde niet heel
lang voordat ik er hard mee kon gaan”,

zegt Haanen. “Het enige dat verschilt,
zijn de banden en de motor. Het chassis is hetzelfde die ik dit jaar in de X30
en de Rotax gebruikte.”

Medewerker receptie M/V
Het betreft hier een parttime functie (20 uur per week)
Bij “Camping ’t Karrewiel“ staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en
kwaliteits-bewustheid voorop. “Camping ’t Karrewiel“ kenmerkt zich
door de persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park
en de mogelijkheid tot 12 maanden recreatie per jaar.
Werken bij “Camping ’t Karrewiel“ biedt naast werken met leuke collega’s,
nog een aantal extra voordelen. Allereerst profiteer je van een prima
arbeidsvoorwaarden pakket, daarnaast bestaat de mogelijkheid jezelf te
ontplooien tot teamleider bij afwezigheid van de directie bij gebleken
geschiktheid.

Heb jij:

Ben jij:

• bij voorkeur ervaring in de
toeristische sector;
• goede administratieve
vaardigheden;
• een goede beheersing van het
office-pakket;
• een EHBO- of BHV-diploma;
• goede contactuele eigenschappen;
• taalbeheersing in Nederlands, Duits,
Engels, zowel in woord als schrift;
• bereidheid tot werken in het
weekend;
• bereidheid tot het werken van meer
uren in de vakantieperiodes die
dan gecompenseerd worden in de
rustige periodes.

•
•
•
•

stressbestendig;
accuraat in doen en laten;
loyaal, vriendelijk en behulpzaam;
klantvriendelijk, servicegericht,
nuchter en sta je met beide benen
op de grond;
• het visitekaartje van ons bedrijf.

Dan bieden wij jou:
• een prettige, informele werksfeer;
• marktconforme salariëring;
• de mogelijkheid op een vaste aanstelling.

Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie?
Stuur dan een sollicitatiebrief met cv en foto voor 15 november 2019 aan
info@karrewiel.eu, t.a.v. de heer J.W. Sibering en mevrouw M. Sibering.

“Camping ’t Karrewiel”, Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo. O478-698062
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15-vragen aan

Roos van den Munckhof Horst
Hoi

Column

Meningloos
schrijven
Hallo, aangenaam. Voor diegene die het nog niet wisten,
ik ben Jélena. Ik werk al bijna
een jaar voor de HALLO.
Geweldig werk. Sinds september ben ik gestart aan de opleiding journalistiek in Tilburg.
Ook wel bekend als Tilly, of “die
ene plek waar de grootste
kermis staat”, of “waar Roy
Donders woont”. Ja, dat is
Tilburg.

Naam:

Roos van den
Munckhof
Leeftijd:
15 jaar
Woonplaats: Horst
School:
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Zelf ben ik al lang geïnteresseerd in
andere landen en verschillende culturen en het lijkt me dus ook geweldig
om een reis te maken naar een ver
land met een totaal andere cultuur
dan de onze. Dat ga ik ook doen.
Vanuit de India-werkgroep van het
Dendron College mag ik dit jaar op
8 december met nog drie andere
meiden (Lin, Lieke en Liselotte) naar
India. Hiervoor zetten we ons dan ook

al een tijd in voor de goede doelen
daar. Ook nu zijn we bezig met allerlei acties. Zo organiseren we bijvoorbeeld een Indiaas diner maar, kunnen
mensen ook flessen inleveren bij
supermarkten en het statiegeld aan
ons, Helpende Handen, doneren voor
de goede doelen in India.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Mij lijkt 19 of 20 een erg leuke
leeftijd. Dan mag ik eindelijk op
het gebied van uitgaansgelegenheden overal naar binnen. Ik hoop
dat ik dan aan het studeren ben, op
kamers zit en nog meer verre reizen
kan maken.

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

Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?

Ik heb altijd gezegd dat ik nog erg
graag een verre reis wil maken, en dit
wordt nu ook werkelijkheid. Ook lijkt
het me nog erg leuk om een keer te
surfen of samen met mijn moeder de
marathon te rennen als ik iets ouder
ben. Ook wil ik nog naar veel festivals
zoals bijvoorbeeld Sziget.

Mijn stijl is sportief met een beetje
gekkigheid. Ik vind het leuk als iets
niet helemaal klopt of veel kleur
heeft.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik heb al erg veel leuke dingen
gedaan en wat ik toch wel erg bijzonder leuk vond was de ski-reis
van het Dendron College. Dit was
echt superleuk en gezellig met
iedereen en ook het skiën zelf vond
ik super. Met leeftijdsgenoten zo’n
leuke vakantie beleven vond ik erg
speciaal.

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

Mijn droombaan is werken bij 3 op
Reis. Dit lijkt me echt super. Reizen en
presenteren vind ik erg leuk.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Ik vind het erg leuk om samen met
mijn vriendinnen iets leuks te doen.
Zo gaan we graag naar de soos, keet
of andere feestjes of gewoon gezellig
een avondje chillen.

Hond of kat?
Ik kies zeker weten voor een hond.
Zelf heb ik ook een hond, Puk, en die
vind ik erg gezellig in huis.

Vaak ben ik net iets te laat. Binnen
mijn vriendinnengroep zijn we dit
allemaal. Dit komt vaak doordat ik
nog even snel iets wil doen maar het
dan toch iets langer duurt.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed willen
zijn?

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?

Optimist, pessimist of realist?

Mijn beste vriendinnen komen nog
allemaal van groep 8. Ik heb een erg
gezellige vriendinnengroep waar we
nog veel samen mee doen.

Wat is je favoriete hobby?
Hockey. Ik hockey bij hockeyclub
Horst in de MB1 en mag soms ook
meedoen met Dames 1. Dit vind ik
ontzettend leuk. Ik hockey al zeker
vanaf mijn vijfde bij de club en
voor ik bij de club mocht, ging ik al
elke zondag samen met mijn opa
naar de hockeyclub om te leren
hockeyen.
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Wat is je droombaan?

Hockey, ik hockey erg graag en vind
dit superleuk om te doen.

Optimist, Ik bekijk altijd alles vanuit
de positieve kant.

Festival of discotheek?
Festival, het leukste festival dat ik zelf
heb meegemaakt vind ik Pinkpop.
Hier ben ik twee jaar geleden
geweest en het was echt superleuk,
vooral Bruno Mars.

Introvert of extravert?
Extravert, omdat als ik met iets zit,
vertel ik het wel en ben zeker niet
bang om met iemand een praatje te
maken.

En er is echt helemaal niks mis met
Tilburg, of met de opleiding. Maar
wat is dit lastig. Ik schrijf columns
voor de HALLO (dit nieuwsblad..).
Dat houdt dus in, je eigen verhaaltje doen over je leven en lekker je
eigen mening kwijt kunnen over
van alles. Maar wat is het nou met
journalistiek en nieuwsberichten? Daar mogen dus geen eigen
meningen in, of in ieder geval,
niet van degene die het schrijft.
Anders wordt het stuk niet meer zo
betrouwbaar gezien. Daar heb je
immers columns en andere journalistieke producten voor, om je
mening in kwijt te kunnen. Laatst
kreeg ik dus een opdracht om een
nieuwsbericht te schrijven over een
rapport van het CBS. CBS staat voor
Centraal Bureau voor Statistiek.
Daar staan dus alleen maar feiten in. Het ging over duurzame
energie en statistieken enzovoort.
Voor diegene die het nog niet wisten. Ik heb ab-so-luut niets met
cijfers, wiskunde, economie et
cetera. En wat wordt er nu van mij
verwacht? Dat ik in mijn eentje een
stuk moet gaan schrijven, zonder
mening, waar procenten en cijfers
in staan. Ik ben erachter gekomen,
dat dat toch echt een hele uitdaging is voor mij. Ik gooi eigenlijk
overal mijn mening in. En ik deel
mijn mening ook graag. Wel zo
prettig dat wij in een land wonen
waar vrijheid van meningsuiting is.
Maar stel je eens voor, je schrijft
al elf maanden lang om de week
een column. En pas twee maanden
moet je stukken schrijven, zonder
je eigen mening. Dat is nogal wat
om aan te wennen hoor. Stiekem
hoop ik ook dat ik hier op afgerekend kan worden en niet op de
opdrachten die ik moet inleveren.
Dit is een stuk leuker en makkelijker.

Jélena
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Activiteiten in De Locht

Alsnog receptie prins Lars I
van D’n Dreumel

In openluchtmuseum De Locht in Melderslo vinden op zondag 10 november weer verschillende activiteiten
plaats. Het museum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Prins Lars I van carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst krijgt
op zondag 17 november alsnog zijn prinsenreceptie. Bij Lars werd
tijdens carnaval de ziekte leukemie geconstateerd. Hierdoor kon
zijn receptie niet doorgaan.
Inmiddels gaat het weer wat beter
met de Horster prins, alleen gaat
het met zijn energie op en af. Zo
bezocht hij onlangs de liedjesavond van D’n Dreumel. Nadat hij
vorig jaar te horen kreeg dat hij
ziek was, werd het programma van
de prins en zijn gevolg aangepast.
Zo namen de prins en de prinsenwagen niet deel aan de jaarlijkse
optocht van Horst.
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De receptie begint op zondag
17 november om 15.11 uur en
zal rond 17.11 uur afgelopen zijn.
Aansluitend is er tot 20.11 uur een
feest in de Mèrthal in Horst. Het
trio zal zelf een paar mensen vragen om een woordje te doen tijdens de receptie. Vanwege tijd is er
verder geen mogelijkheid om het
trio toe te spreken.

De smeden zijn op deze zondag aan het werk en ook wordt er
stroop gemaakt in de stroopmakerij.
Kinderen kunnen ook speciale SintMaartenfakkels maken. Jos Theunissen

zorgt voor een muzikaal optreden.
Naast de vaste expositie zijn er verder
een aantal kleinere wisselexposities
te bekijken: ‘De meisjes van het confectieatelier’, ‘De 16 kerkdorpen van

gemeente Horst’, ‘De ontwikkeling van
de glastuinbouw in Noord Limburg’ en
‘De kachel als centrum van het huiselijk leven in grootmoeders tijd’.

JOL-kermis en reünie
in Lottum
Stichting J.O.L. viert van zaterdag 9 tot en met maandag 11 november haar 50-jarig bestaan met een reünie en de jaarlijkse JOLkermis in Lottum. De JOL-kermis vindt plaats in de zaal van het
JOL/Canix-gedeelte van de Smetenhof aan de Broekhuizerweg
tegenover de kerk.
De JOL-kermis start op zaterdag
9 november om 14.30 uur. Kinderen
kunnen deze middag, die duurt tot
18.00 uur, deelnemen aan verschillende spellen, zoals touwtjetrekken bij Ernie en Bert, blikgooien,
het Tasmanian Devil ballenspel, de
grabbelton en het lolliespel, en zo
punten verdienen die ze later kunnen inwisselen voor prijzen.
Op zondag start de kermis om
15.00 uur en kunnen kinderen
onder andere kans maken op een
super-knuffel. Deze dag gaat de
kermis door tot 23.00 uur. Omdat

stichting JOL dit jaar 50 jaar bestaat
is er op zondagavond 10 november van 19.00 tot 24.00 uur een
JOL-reünie georganiseerd voor
(oud-)vrijwilligers en oud-leden.
Op de laatste dag opent de kermis al om 10.30 uur. Tot 18.00 uur
is de kermis met de Paardenmarkt
geopend. Verder worden er tijdens de kermis loten verkocht voor
de Grote Ronde van het Rad van
Avontuur met prijzen, zoals een
reischeque. De trekking hiervan is
op maandagavond 11 november
rond 17.30 uur.

Donatie voor speeltuin Roeffen Mart
Houbensteyn en Kuijpers Kip van Nieuw Gemengd Bedrijf organiseerden op zondag 27 september een
symposium met als thema Lekker eten voor iedereen. Naar aanleiding hiervan ontving speeltuin Roeffen
Mart in Grubbenvorst een donatie van 2.595 euro. Het bedrag wordt besteed aan een nog te kiezen nieuw
speeltoestel. Tijdens het symposium gaven kenners hun visie op het ontstaan, de kringlooplandbouw, de
missie en de toekomst van de bedrijven. Het symposium werd bezocht door ruim vierhonderd belangstellenden, die ook in de gelegenheid werden gesteld om een kijkje te nemen in de stallen.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN
Op zoek naar een leuke en goed
betaalde baan in de schoonmaak?
Waarom werken bij ICS Groep?

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

€
Goed salaris

ber
Koopzondag 10 novem
uur

Problemen met
uw kunstgebit?
*tenzij anders aangegeven

.00
open van 13.00 tot 17

Kortingen op schoenen
tot wel 50%

Opleidingen

www.werkenbijicsgroep.nl

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

Dolle dagen
3 halen 2 betalen *

Persoonlijke aandacht

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

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
2

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

E

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

M www.autobedrijfthielen.nl

Het adres voor:
• Onderhoud en reparaties van alle merken
personen- en lichte bedrijfsauto’s/campers
• Occasions
• APK
• Airco onderhoud voor €79,95*
• Diverse gebruikte wintersets €100,• Wielen wisselen €14,95*
* Vraag naar de voorwaarden
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Agenda t/m 14 november 2019

vr
08
11

za
09
11

ma JOL-kermis
10.30-18.00 uur.
11 Tijd:
Organisatie: Stichting JOL
11 Locatie: Broekhuizerweg 1, Lottum

Brei- en haakcafé

De Lange Rockt

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: zaal Lange Horst

TASTY

Meterikse Liedjesavond

Elfde van dun Elfde

Tijd: 20.30 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging de Meulewiekers
Locatie: Beej Tieskes Meterik

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Leap: Vintage

WatskeBreurs

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Repair Café
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: ‘t LaefHoês America

zo
10
11

di
12
11

Vollemaanwandeling

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum de Locht Melderslo

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: IVN Maasdorpen
Locatie: start Lorbaan 9a, America

Motortreffen Ratbikerally 15 jaar

Tijd: 14.30-18.00 uur
Organisatie: Stichting JOL
Locatie: Broekhuizerweg 1, Lottum

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Ratbikerrally
Locatie: Lottumsweg 74a, Grubbenvorst

Motortreffen Ratbikerally 15 jaar

Dorsen door de eeuwen heen
Horst aan de Maas 800

Ouderwetse Jongerenmis
Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: Jongerenkoor Horst
Locatie: St. Lambertuskerk Horst

Tijd: 15.00-00.00 uur
Organisatie: Stichting JOL
Locatie: Broekhuizerweg 1, Lottum

Temple Bar

Reünie 50 jaar JOL

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 19.00-00.00 uur
Organisatie: Stichting JOL
Locatie: Broekhuizerweg 1, Lottum

Uitnodiging

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

Vivara is gespecialiseerd in de verkoop van natuurbeschermingsproducten zoals vogelvoer, nestkasten en

Inloopavonden plan
Windpark Groote Molenbeek

voederhuisjes. We werken daartoe samen met een groot
aantal natuurbeschermingsorganisaties in binnen- en
buitenland. Zo verbeteren we leefmilieu van plant en dier.

Binnenkort openen wij in hartje centrum Venray een groot en uniek natuurbelevingscentrum.
Voor de donderdag, vrijdag en zaterdag zijn wij op zoek naar enthousiaste

Verkoopmedewerkers

Inloopavond in Sevenum:
Waar:

Tijd: 20.00 uur.
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Heemkunde Hegelsom
Locatie: Herberg Hegelsom PETC+ terrein Hegelsom

JOL-kermis

dinsdag 12 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘De Wingerd’; Maasbreeseweg 2, Sevenum.

Nienke Wijnhoven Live

Tentoonstelling champignons- en
pluimveeteelt door de jaren heen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Wanneer:

wo
13
11

Organisatie: Werkgroep Oogsttijd 800
Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: Molen Eendracht maakt Macht, Meterik

Snotconcert 2.0

Renewable Energy Factory (REF) nodigt omwonenden en
andere belangstellenden uit voor 4 inloopavonden. U krijgt hier
informatie over het plan Windpark Groote Molenbeek en de
gelegenheid vragen te stellen. Het plan omvat plaatsing van
windmolens langs de A67, ten westen van afrit 38 Helden, op
Limburgs grondgebied.

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Raadszaal gemeentehuis Horst

Sint-Maartenfakkels maken

JOL-kermis

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Ratbikerrally
Locatie: Lottumsweg 74a, Grubbenvorst

Verhalen in de Raad
Horst aan de Maas 800

Je dient wekelijks op minimaal 2 van de genoemde dagen beschikbaar te zijn.

Inloopavond in Helenaveen:
Wanneer:
Waar:

donderdag 14 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘De Gouden Helm’; Oude Peelstraat 3, Helenaveen.

Buiten het verkopen van ons veelzijdige productaanbod en het deskundig adviseren van
klanten behoort ook de ontvangst van groepen/gasten tot je takenpakket.

Inloopavond in Panningen:
Wanneer:
Waar:

maandag 25 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘Het Huis van de Gemeente’; Wilhelminaplein 1,
Panningen.

Inloopavond in Grashoek:
Wanneer:
Waar:

woensdag 27 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘De Ankerplaats’; Pastoor Vullinghsstraat 3, Grashoek.

Heeft u nu al vragen?
Dan kunt u een e-mail sturen naar info@renewablefactory.com,
of bezoek www.renewablefactory.com

We bieden een leuke gevarieerde baan met passend salaris en
een informele werksfeer.
Ben jij enthousiast en gedreven, ga je graag met mensen om en
heb je affiniteit met de natuur en goede doelen?
Stuur dan je sollicitatie met CV naar marjo.vandijk@vivara.nl
Verdere informatie over ons bedrijf vind je op www.vivara.nl

0711 \ service
Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Apotheek Horst
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

Grubbenvorst

Apotheek Maasdorpen

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

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

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

zondag

Venray

woensdag
donderdag
vrijdag

Kronenberg
Lottum

Heilige mis

09.00

(alleen na telefonische afspraak)

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

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

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

ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst

8 t/m 10 november 2019
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
077 398 62 27

Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
077 467 20 28

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen

06 15 15 30 10

Wethouder Roy Bouten opende
KERNgezond officieel met een kort
woordje, waarna er op het schoolplein
een warming-up plaatsvond. Daarna
zochten de kinderen hun klaslokaal op
waar een ontbijt klaarstond. Terwijl de

kinderen aan het eten waren, kwam
tophandballer Daan Versleeuwen van
Sporting NeLo (België) in alle klassen
langs om te vertellen over het belang
van een gezond ontbijt, voor zowel
hem als topsporter als voor de kinde-

ren. Verder kregen de kinderen uitleg
over wat KERNgezond precies inhoudt
en wat ze dit schooljaar te wachten
staat tijdens de KERNgezond activiteiten.

Vollemaanwandeling in de Heerepeel
IVN Maasdorpen organiseert op dinsdag 12 november om 19.30 uur een vollemaanwandeling in de Heerepeel.
De wandeling start vanaf Lorbaan 9a in America.
In de Heerepeel loopt de groep over
open terrein met goed zicht op de
nachtelijke hemel, maar ook over
smalle bospaadjes, omgeven door

bomen, die het zicht naar boven bijna
helemaal afsluiten. Al lopende zijn
de geluiden van het nachtelijke bos
te horen. Veel dieren zijn dan actief.

Na afloop is er gelegenheid om iets
te nuttigen in de Bosbrasserie Aan de
Drift.

open
dag
zondag10
november
van 11.00 tot 16.00 uur

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

Ook op basisschool De Weisterbeek is KERNgezond weer van start gegaan. In het kader daarvan waren er
donderdagochtend 31 oktober enkele gasten aanwezig om de opening van weer een nieuw schooljaar
KERNgezond op De Weisterbeek te verrichten.

Gemeente Horst aan de Maas

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

Priesternoodnummer

Nieuw schooljaar KERNgezond van start

Gebiedsteams

11 t/m 14 november 2019

Tienray
zaterdag
woensdag

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44
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www.roc-teraa.nl
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Tummers
!
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INRU imaal € 300,-

TV
16 65
5 ’’
cm

13 55
9 ’’
cm

Inruilkorting min

4K

ULTRA HD

4K

SMART

ULTRA HD

OLED

1199,INRUILKORTING

-/-

4K TV
UE65RU7470SXXN

300,-

2299,-

899,-

• 65" (165 cm)
• 4K Ultra HD
• Dynamic Crystal Color • PQI 2000

GRATIS
BEZORGD!

INRUILKORTING

4K OLED TV
KD55AG8

-/-

400,-

*

1599,-

*Na €300,- Cashback van Sony

GRATIS
BEZORGD!

• 55" (139 cm)
• 4K Ultra HD • OLED
• Picture Processor X1 Extreme

De TV-Inruilactie is geldig op alle tv’s vanaf €995,-. Voor meer informatie informeert u bij onze verkopers of bezoekt u onze website.

FullHD

12 50
7 ’’
cm

81 32
cm’’

Nog véél meer TV-Toppers!

VAN

SMART

479,-

389,LED TV / KDL32WD759

VAN

4K

799,-

649,-

ULTRA HD

4K TV / 50PUS7394

• 32" (81 cm) • Full HD • X-Reality-PRO • Smart TV

• 50" (127 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight • 1700 PPI

WD!

Tummers

VERNIEU

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

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

