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Komisch bezoek
Basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst werd dinsdagochtend 8 november verblijd met een bezoek van cabaretier Jochem Myjer. De school deed namelijk mee aan een wedstrijd
rondom de boeken over de Gorgels en won een voorleessessie met Jochem Myjer. Hij werd bijzonder ontvangen, de kinderen vormden namelijk buiten een erehaag. Eenmaal binnen in
de school werd Myjer door een aantal leerlingen rondgeleid en hierna las hij voor uit zijn nieuwste boek ‘De Gorgels en de laatste kans’. Daarna kregen de kinderen nog de kans om
vragen te stellen, waar gretig gebruik van werd gemaakt. / Beeld: Floor Velthuizen

Bezoek onze

Kom daarna een gezellig hapje eten
in ons Lunchcafe Greenhouse
Deurne
Helmondseweg 118

ABC Restaurant nog maanden dicht,
andere faciliteiten een jaar
De schade veroorzaakt door de brand bij het Fun & Entertainment Center (FEC) afgelopen zaterdag 5 november,
is zo groot dat de deur naar het ABC Restaurant pas ergens in het voorjaar weer open gaat. De verwachting is
dat Mattel Play en indoor-funpark The Portal action house, nog langer op slot blijven: minimaal een jaar.
“De brand is ergens ontstaan in
een kabelgoot”, vertelt eigenaresse
Karin Hoppzak over de oorsprong
van de brand die haar bedrijf in
de nacht van vrijdag op zaterdag
trof. Ze is inmiddels van de ergste schrik bekomen, maar ook een
paar dagen later gaan haar emoties
nog van links naar rechts. “Hoe het
met ons gaat? Een lastige vraag.
Het ene moment beter dan het
andere. We zijn in ieder geval erg
blij dat het om een technische fout
gaat en niet om een menselijke.
Met dat nieuws konden we de zor-

gen onder het personeel gedeeltelijk wegnemen.”

Lees verder op pagina 06

Sinterklaas bij Parkhotel Horst
Zondag 27 november

Ontbi j t met Si nterklaas
van 8:30 uur tot 12:00 uur

Zondag 4 december

Si nterklaasbr unch
van 11:00 uur tot 14:00 uur

Beide dagen ontvangen de kids een leuk CADEAUTJE van de SINT
SINT!
www.parkhotelhorst .nl | info@parkhotelhorst .nl | 077 397 6000
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Imke Emons BVNL-lijsttrekker
bij verkiezingen Provinciale Staten

Koninklijke onderscheiding
voor Louis Vullings

Tijdens de aankomende Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 zal Imke Emons een rol als lijsttrekker
op zich nemen. Het raadslid van BVNL Horst aan de Maas blijft daarnaast fractievoorzitter van de Horster
afdeling van de partij.

Louis Vullings (68) uit Horst is zondag 6 november onderscheiden
en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de
viering van het 25-jarig jubileum van De Wekkerradio ontving hij
het lintje van burgemeester Ryan Palmen.

Emons wist snel naam te maken in de
politiek. In 2020 begon ze als raadslid
van de VVD in deze gemeente, maar
dat bleek geen succesvolle samenwerking. Ze besloot uit de fractie te
stappen uit onvrede over het coronabeleid en sloot zich even later aan
bij Belang van Nederland (BVNL).
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar haalde ze als lijsttrekker twee zetels binnen. Sindsdien
zetelt ze samen met raadslid Rob
Driesen in de gemeenteraad van Horst
aan de Maas. De landelijke tak van
BVNL is voornemens om tijdens de

Provinciale Statenverkiezingen mee te
doen in alle Nederlandse provincies.
In Limburg wordt Emons één van de
kartrekkers tijdens de campagne.
Emons wil zich in haar nieuwe rol
onder andere gaan inzetten voor het
belang van de boeren. Naast haar rol
als lijsttrekker tijdens de Provinciale
Statenverkiezingen blijft Emons ook
aan als fractievoorzitter van BVNL
Horst aan de Maas. Ze gaat beide
functies de komende tijd combineren.

Vooronderzoek integriteit

nieuws omdat er een vooronderzoek
in het kader van integriteit naar haar
is gestart door gemeente Horst aan
de Maas. Daarin wordt bekeken of ze
geluidsfragmenten heeft opgenomen
en gelekt aan derden, tijdens een vertrouwelijk overleg aan de vooravond
van de gemeenteraadsverkiezingen.
Tijdens dat overleg stond de integriteit
van wethouder Rudy Tegels centraal.
Emons ontkent dat zij deze opnames
heeft gemaakt. Eind november wordt
de conclusie uit het vooronderzoek
verwacht.

Afgelopen week kwam Emons in het

Nieuwe wet regelt ouderbijdragen
schoolactiviteiten
Ouders hebben dit jaar weer te maken met kosten voor schoolreisjes, excursies en andere extra schoolactiviteiten. Voor veel gezinnen met een laag inkomen zijn deze kosten onbetaalbaar. Een nieuwe wet voorkomt dat
leerlingen worden buitengesloten van schoolactiviteiten.
De nieuwe wet regelt dat alle kinderen
voortaan kunnen deelnemen aan alle
schoolactiviteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma vallen.
Het maakt niet uit of ouders de vrijwil-

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..

lige ouderbijdrage (kunnen) betalen. De
wet voorkomt daarmee dat sommige
leerlingen worden buitengesloten van
schoolactiviteiten. Stichting Leergeld
Horst aan de Maas vergoedt daarom
niet langer de kosten voor activiteiten
waarvoor scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas
vergoedt nog wel de kosten die ouders
moeten maken voor alle activiteiten
die binnen het verplichte onderwijsprogramma vallen. Dat geldt voor alle leermiddelen, materialen en activiteiten die
nodig zijn om lessen te volgen. Het gaat

dan bijvoorbeeld om rekenmachines,
laptops, schriften en gymkleding maar
ook om de viering van kerst, Sinterklaas
en sportdagen. Daarnaast is Leergeld
Horst aan de Maas er voor kosten die
gezinnen maken om kinderen mee te
laten doen op een sportclub, muziek-,
dans- of jeugdvereniging.
Kinderen en ouders uit gezinnen met
een laag inkomen (tot 120 procent van
het bijstandsniveau) kunnen voor vragen over schoolkosten contact opnemen met Stichting Leergeld Horst aan
de Maas. Kijk voor meer informatie op
www.leergeldhorstaandemaas.nl

Vanaf 1981 zet de heer Vullings zich
in voor Omroep Horst aan de Maas
en diens voorgangers als presentator van diverse programma’s,
met name voor de radio. Het programma De Wekkerradio, dat hij
al 25 jaar presenteert, komt naar
voren als best beluisterde programma bij de omroep, met veel
interactie tussen presentators en
luisteraars. De heer Vullings heeft
zich in het verleden ingezet als
technicus/cameraman en coördinator TV. Toen de omroep in 2021

dreigde te worden opgeheven,
was hij één van de vrijwilligers die
zich er sterk voor heeft gemaakt
de omroep te behouden. En dat is
gelukt. Sindsdien zet hij zich tevens
als bestuurslid in voor de omroep.
Daarnaast is de heer Vullings vanaf
2020 als vaste diskjockey verbonden aan Stichting Disco ’t Trefpunt.
Iedere twee weken wordt een
discoavond georganiseerd voor
mensen met een beperking. De
heer Vullings geeft kleur aan deze
bijzondere avonden.

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

Oh, zit dat zo!

Btw op verse groenten en fruit
naar 0 procent; een goed idee?
Vers is goed, gezond en duurzaam, maar wel duur. Om ook burgers met een smalle beurs in staat te stellen om verse groenten en fruit te kopen,
stelt een aantal Kamerleden voor de btw op verse groenten en fruit van 9 procent terug te brengen naar 0 procent. Afbakeningsproblemen
wuiven ze weg. Iedereen weet toch wat vers is.
groentepakket. Aardappels die in de
koelcel worden opgeslagen, worden met poeder bewerkt en appels
gewaxed. Asperges worden geschild
en ongeschild verkocht. En verse
sinaasappels die in de winkel door
de klant zelf worden geperst tot ‘vers
sap’, zijn die nog vers? Afijn, ik vind
het allemaal nog niet zo duidelijk wat
vers is.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Om met dat laatste te beginnen.
De voorstanders stellen dat vers gelijk
kan worden gesteld met ‘onbewerkt’,
maar feitelijk is elk product dat in
de winkel ligt bewerkt. Geoogst,
gewassen, schoongemaakt, geschild,
gesneden en verpakt. Al dan niet als

Of het doel bereikt wordt, is ook
maar de vraag. Uit onderzoeken blijkt
namelijk dat btw-verlagingen vooral
goed zijn voor verkopers. Zij rekenen
de btw-verlaging niet of niet helemaal door aan de klanten en profiteren dan van een hogere marge.
Mocht de afschaffing van de btw
desondanks leiden tot een prijsverlaging, dan komt die vooral terecht

bij degenen die al verse groenten en
fruit kopen en dat zijn juist meestal
ook degenen die financieel beter af
zijn. Hoewel het wordt ‘verkocht’ als
een goed plan voor burgers met een
kleine beurs, profiteren die er waarschijnlijk het minst van.

Het zal wel duidelijk zijn dat ik geen
voorstander ben van een lagere btw
op verse groenten en fruit. Er zal vast
een betere manier zijn om aan een
gezonde en duurzame maatschappij te werken. Een goedbedoeld,
maar slecht idee.

Tenslotte kun je ook je vraagtekens zetten bij duurzaam en gezond.
Verse avocado’s zijn wellicht gezond,
maar zeker niet duurzaam. Bij de teelt
wordt enorm veel water gebruikt. Vers
ingevroren erwten zijn waarschijnlijk
gezonder én duurzamer (maar niet
vers en onbewerkt) dan groene asperges uit Peru. Al is het ook de vraag
of die asperges, gesneden, met een
elastiekje erom en onder beschermende atmosfeer in plastic verpakt,
nog onbewerkt en dus vers zijn.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Eerder vastgestelde bezuinigingen op subsidies voor verenigingen
en stichtingen teruggedraaid
De meerderheid van de gemeenteraad van Horst aan de Maas ondersteunde onlangs de motie om de bezuinigingen op subsidies voor verenigingen en stichtingen en prioriteitsgelden terug te draaien. De motie-indieners
(CDA, VVD, Essentie en PvdA) gaven aan dat de huidige situatie, waarin stichtingen, verenigingen en dorpsraden financieel onder druk staan, anders is dan het moment waarop deze eerdere beslissing werd genomen.
hebben gelegd aan het college”,
legde Roel van Leendert (CDA) uit.
“Stichtingen en verenigingen staan
financieel onder druk en wij constateren dat er iets minder noodzaak
is om deze bezuinigingen door te
voeren. Daarom verzoeken we het
college deze niet door te voeren en

De raad gaf het College van B&W in
2018 nog de opdracht deze bezuinigingen uit te voeren, maar kwam
hier tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 1 november op terug.
“We bevinden ons inmiddels in
een andere situatie dan toen we
de bezuinigingsopdracht in 2018 op

zelf de dekking te zoeken voor die
maatregel.”

Subsidiekader
Wethouder Elbert Joosten reageerde
terughoudend, omdat het college
momenteel al bezig is met maatregelen voor verenigingen die in acute

problemen komen. “We begrijpen
deze motie wel en snappen dat
verenigingen het moeilijk hebben
en ondersteund moeten worden”,
sprak hij. “Toch ontraden we deze
motie, omdat we binnenkort met
het subsidiekader komen waarmee
we richting geven op welke wijze de
gemeente verenigingen op adequate
wijze kan ondersteunen. We zijn er
dus al druk mee bezig.”
D66-Groenlinks en Perspectief stemden als enige twee partijen tegen

de motie. Maarten Voesten (D66GroenLinks) gaf aan dat zijn partij
liever het voorstel van het college
afwacht. “We hebben begrip voor de
motie en zien dat verenigingen en
stichtingen het zwaar hebben, maar
we zien ook dat het college hiermee
proactief aan de slag is. Dat wachten
we liever af.” Desondanks werd de
motie met een ruime meerderheid
aangenomen.

Voorgenomen besluit tot sluiting basisschool De Driehoek
in Griendtsveen
Dynamiek Scholengroep heeft de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Driehoek uit Griendtsveen
laten weten dat ze geen andere mogelijkheid meer ziet dan de basisschool eind dit schooljaar te sluiten. De MR
is gevraagd instemming te verlenen op dit voorgenomen besluit.
In opdracht van Dynamiek
Scholengroep en in nauwe samenwerking met de medezeggenschapsraad van de school heeft in de periode
van 25 april 2022 tot en met juni 2022
onderzoek plaats gevonden naar
alternatieven voor sluiting. Er zijn tien
lokale en regionale schoolbesturen
benaderd. Bij afsluiting van het school-

jaar 2021-2022 bleek één bestuur de
onderzoeksvraag positief te beantwoorden. Dit bestuur was bereid om
met Dynamiek te verkennen of overname van basisschool De Driehoek een
optie was. In oktober van dit schooljaar heeft dit bestuur laten weten geen
belangstelling meer te hebben voor
een nadere verkenning.

Het College van Bestuur van Dynamiek
heeft in februari 2022 aangegeven
om per 1 augustus 2023 geen onderwijs meer te willen aanbieden op
De Driehoek. Dynamiek is namelijk
van mening dat het pedagogisch en
didactisch niet haalbaar is om kwalitatief goed onderwijs te bieden met de
dalende kindaantallen in

Griendtsveen. Het huidige leerlingaantal (oktober 2022) is 41 leerlingen en
volgend jaar daalt dit naar 40 leerlingen. Volgens de meest recente prognoses zet deze daling de komende
jaren verder door.

Geen alternatief
Gezien het belang van het dorp om
de school te behouden, is in samenspraak met de MR een plan van aanpak opgesteld om op zoek te gaan
naar mogelijkheden tot behoud van

de school. Helaas is na het doorlopen
van de stappen in dit plan gebleken
dat er geen haalbaar alternatief is.
Dat maakt dat het College van Bestuur
van Dynamiek Scholengroep het voorgenomen besluit tot sluiting van de
school per het einde van het schooljaar 2022-2023, ter instemming heeft
voorgelegd aan de MR. De MR krijgt
tot eind december de tijd om te reageren op dit voorgenomen besluit.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 15 november 2022

Varkenspoulet
hele kilo halve prijs

Open dag
Yuverta Horst
→ vmbo zaterdag 12 november
→ het groene lyceum zaterdag 12 november
→ mbo zondag 13 november
11:00 - 14:00 uur
vmbo

Meld je aan via
yuverta.nl/vmbohorst
of via de QR code

het groene lyceum

Meld je aan via
yuverta.nl/vmbohorst
of via de QR code

Spoorweg 8, 5963 NJ, Horst

mbo

Meld je aan via
yuverta.nl/mbohorstspoorweg
of via de QR code

077 398 37 94

Verstand van lekker eten!

www.coppens.keurslager.nl

Bent u opzoek naar een

kleinschalige oppas
voor uw hond?
Neem geheel vrijblijvend contact met mij op en wellicht kan ik
u helpen. Ik maak graag een grote wandeling met de hondjes,
maar ze kunnen ook bij ons spelen op het veilig omheinde
grasveld in de achtertuin. We hebben bij ons thuis een ﬁjne extra
binnenruimte welke kan worden gebruikt voor een middagdutje.
Met een natuurlijke voorliefde voor onze trouwe viervoeters en
na veel persoonlijke ervaring, wil ik graag een mooie plek bieden
voor uw hond wanneer u het even druk heeft of naar uw werk
moet. Na het behalen van mijn diploma ‘houder van honden en
katten’ beschik ik over de nodige kennis en deze zet ik deze graag
in om uw viervoeter een heerlijke dag vol met rennen, spelen
en slapen te bezorgen. Het inplannen van de oppas is in overleg
mogelijk van maandag t/m vrijdag en de locatie bevind zich in
Horst.
Heeft u interesse of vragen?
Graag maak ik binnenkort met u en uw viervoeter kennis en laat
ik zien waar ze hun dag kunnen doorbrengen. Groetjes Anneloes
(anneloes_ma@hotmail.com of 06 36 01 19 91)
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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

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

&
Uitvaarten

De droomreis kan beginnen...

Uw wens staat bij ons centraal...
06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

Omringd door haar gezin,
heeft Eva het leven los mogen laten.

24 uur bereikbaar

Eva Janssen

GERRIE
VAN DEN

H OEF

Maastricht, 6 april 1993

Sevenum, 2 november 2022

lieve dochter van

UITVAARTBEGELEIDING

Bram en Toos Janssen

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

dappere zus van

Uniek eigen Afscheidshuis

Thomas*
Rico en Nora

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

Correspondentieadres:
Molenveldweg 32
5975 AK Sevenum
Wij hebben afscheid genomen van Eva in besloten kring,
op maandag 7 november.

0478-515221
Briensveld.nl

Graag willen wij iedereen bedanken voor de warme
betrokkenheid.

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Last van een angst/ fobie/ trauma?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.
nl/peggy-wismans fb: Opti-Duur

(lage)rugpijn?
Janssen Sportmassage Horst
Bel of app mij: 06 46 21 61 39
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Vanaf komend schooljaar groen lyceum bij Yuverta

Yuverta Horst krijgt leerroute voor havisten en
opleiding voor landbouwtransitie
Het Yuverta College in Horst begint vanaf volgend schooljaar met het groen lyceum. Hiermee worden
leerlingen met een praktische inslag in zes jaar voorbereid op het hbo. Ook start er een nieuwe mboopleiding, die studenten klaarstoomt voor het ondersteunen van de landbouwtransitie.
Ivo Hartgerink, directeur van
Yuverta Horst, geeft aan dat de
school het belangrijk vindt om haar
onderwijs aan te laten sluiten op
de vraag vanuit de maatschappij. “Zo kregen we steeds vaker
de vraag of leerlingen met havo
in hun advies ook bij ons terecht
kunnen, omdat ze graag praktisch
bezig zijn”, geeft Hartgerink aan.
“Daarnaast is de hele transitie in
de landbouwsector natuurlijk een
ontzettend actueel onderwerp.
Daarom hebben we onderzocht hoe
we zowel in het vmbo- als in het
mbo-onderwijs de verbinding kunnen maken met de vraag.”
Tot nu toe werd er op het Yuverta
alleen vmbo- en mbo-onderwijs
aangeboden. “Maar omdat steeds
meer leerlingen met havo in hun
advies bij ons aanklopten, hebben we onderzocht wat we deze
leerlingen kunnen bieden”, vertelt

Hartgerink. De uitkomst: een mix
van een versnelde vmbo- én mboopleiding. In drie jaar tijd halen de
scholieren hun vmbo-tl diploma en
al in het derde jaar krijgen ze ook
mbo-vakken. Na zes jaar hebben
de leerlingen ook een mbo niveau
4 diploma, waarmee ze verder kunnen leren op het hbo.

Yuverta Horst is de enige school in
de regio die deze vorm van onderwijs aanbiedt. “Daar zijn we in
onze regio uniek in. De verwachting is dat we volgend schooljaar met één klas kunnen starten.
Dan kunnen we eindelijk de havisten die ook praktijk willen welkom
heten.”

Uitstromen naar hbo
Op het groene lyceum ligt de
nadruk op duurzaamheid, groen,
lifestyle en (dier)verzorging, maar
de leerlingen kunnen ‘breed uitstromen’ naar het hbo. ”Je kunt
ook naar een zorgopleiding als je
bijvoorbeeld de verpleging in wil.
Het lespakket van de leerling kan
aangepast worden op de studie die
hij of zij na het groene lyceum wil
gaan volgen. De leerlingen kunnen
deels zelf hun leerroute bepalen”,
aldus Hartgerink.

Het lespakket van de
leerling kan aangepast
worden op de studie

belangrijk, geeft de school aan.
“De sector biedt onverminderd veel
perspectief als het gaat om werkgelegenheid en is landelijk, maar
zeker voor Limburg, een belangrijke pijler onder de economie”,
zegt Hartgerink. “De toeleverende
industrie, maar ook primaire agrarische bedrijven, staan te springen
om mensen die kunnen helpen bij
die transitie. Daar komt nog bij dat
de overheid zich heeft uitgesproken voor een toenemende focus
op het mbo-onderwijs, vanwege
het belang voor onze economie.
Er wordt door minister Dijkgraaf
extra geld en energie gestoken
in het opleiden van mbo’ers die
kunnen bijdragen aan de uitdagingen waar onze maatschappij voor
staat.”

Agrifood, de nieuwe mbo-opleiding Voortouw nemen
De landbouwsector staat volop in
de belangstelling door de stikstofproblematiek. Aspecten als innovatie, technologie, circulariteit en
duurzame voedselproductie zijn

Met ingang van het studiejaar
2023-2024 wordt gestart met de
opleiding Agrifood. “Wij zien het
als opleider in onder andere de
land- en tuinbouw als onze verant-

UW EIGEN TWEEDE HUIS
IN LIMBURG
Op EuroParcs Limburg heeft Uwtweedehuismakelaar
een groot aantal vakantiewoningen te koop.
Als onafhankelijke tweede huis makelaar begeleiden
wij u graag in de aankoop van een vakantiewoning
op EuroParcs Limburg
•
•
•
•
•

Vakantiepark in Midden-Limburg
Vele faciliteiten voor jong en oud
Groot aanbod aan vakantiehuizen
Grote zwemvijver
Vakantiewoningen te koop vanaf € 159.750

Kijk voor het verkoopaanbod op onze website en vraag direct vrijblijvend een bezichtiging aan.

www.uwtweedehuismakelaar.nl

woordelijkheid hier het voortouw
in te nemen”, geeft Hartgerink aan.
“Binnen deze opleiding worden
mbo’ers klaargestoomd voor het
ondersteunen van de landbouwtransitie. Zij krijgen een brede
kennisbasis mee van teelt- en
houderijsystemen, landbouwgeschiedenis en -beleid, circulariteit
en verduurzaming én de rol van
innovatie en technologie daarin.
In heel Nederland zijn we de enige
mbo-school die deze opleiding
aanbiedt.”

Open dagen
Tijdens de Open Dag van Yuverta
Horst kunnen geïnteresseerde
studenten van 11.00 tot 14.00 uur
kennismaken met de nieuwe opleiding. Op zaterdag 12 november
staan de deuren open
voor het vmbo en het groene
lyceum. Op zondag 13 november is
het de beurt aan het mbo.
Meer informatie over de opleidingen en de open dagen is te vinden
op yuverta.nl

06

familie \ 1011

De dag dat het stil werd
Zus

Zus Kleuskens - Huijs
* 25 mei 1945

† 4 november 2022

Chris Kleuskens †
Met pijn in ons hart hebben we ós mam los moeten laten.
Marcel en Marianne
Dorien en Wilfred

Americaanseweg 11, 5976 ND Kronenberg
Wij hebben op dinsdag 8 november afscheid genomen van mam.

Rookvrije generatie

Gemeente pakt door in
streven naar rookvrij Horst
aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas heeft de ambitie om in 2035 een
rookvrije gemeente te zijn. Sinds de start heeft wethouder Roy
Bouten zich actief ingezet voor dit thema en onlangs ging hij met
basisschoolkinderen in gesprek over roken. Dit deed hij in het
kader van de ‘rookvrije generatie’.
In de regio Noord-Limburg maken
zorgorganisaties, gemeenten,
sportverenigingen, bedrijven en
onderwijsgemeenschappen zich
sterk om kinderen op te laten
groeien in een rookvrije omgeving.
Dat wordt gedaan onder de noemer
‘Rookvrije generatie’ door onder
andere campagne te voeren, openbare plekken rookvrij te maken of
door gastlessen te verzorgen in de
klas.

Stappenplan
De eerste stap in het plan voor
een rookvrije gemeente begon
bij de kinderopvang en de scholen en de vervolgstap ligt op alle
kindlocaties. Inmiddels zijn alle
schoolpleinen en kinderopvanglocaties geheel rookvrij en zijn ook
voetbalclub RKsv Wittenhorst en
volleybalvereniging HOVOC geheel
rookvrij. Voorbeelden van plaatsen
die gedeeltelijk rookvrij zijn, zijn

attractiepark Toverland, hockeyclub
Horst en voetbalclub Sparta’18 in
Sevenum.
Op de donderdagen 1 en 15 december gaat Roy Bouten verder op pad.
Donderdag 1 december gaat de
wethouder op bezoek bij tafeltennisvereniging Seta in Sevenum.
Naast dat hier de rookvrije borden
worden overhandigd, is hij samen
met verenigingsondersteuner Joey
Rutten uitgedaagd om een potje te
tafeltennissen tegen de old stars.
Op donderdag 15 december brengt
de wethouder een bezoek aan
camping De Schatberg in Sevenum.
Op deze locatie kiezen ze ervoor
om het sport- en speelpark rookvrij
te maken.
De gemeente hoopt dat andere
organisaties geïnspireerd raken
om eens goed te kijken waar ze
(gedeeltelijk) rookvrij zouden kunnen worden.

Vervolg voorpagina
T.k gevraagd land en tuinbouw
machines a.o ploeg frees spitmachine
kipper mesttank bloter schudder
maaier.tractor enz tel 06 19 07 69 59

Atelier De Stal Sevenum
Zondagmiddag 20 nov 15.00 uur
muzikaal optreden van Zjér Bataille en
de Sjenge

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93

Trap bekleden met tapijt,
bel: 06 16 37 45 14 we komen naar u
thuis met stalen.Woningstoffeerderij
vd Broek
Atelier De Stal kerstworkshops
vanaf 3 december.
info www.atelier-destal.nl

Vier generaties

Jenthe maakt vierde
generatie compleet
In Hegelsom zijn de beschuiten met muisjes niet aan te slepen, want
daar werd op vrijdag 14 oktober Jenthe Marlie Swinkels geboren.
Als dochter van Sharon Swinkels (30) uit Hegelsom, kleinkind van
Annemarie Kleeven (57) uit Panningen en achterkleindochter van
Till Wijnen (77) uit Hegelsom, maakt de ze vierde generatie vrouwen
binnen de familie compleet.

ABC Restaurant nog
maanden dicht, andere
faciliteiten een jaar
Toevalligerwijs stond er afgelopen
maandag een feestje op de planning met de meer dan honderd
personeelsleden.
“Dat stond al maanden in de
agenda en is gewoon doorgegaan.
Het was eventjes vreemd, maar fijn
om de zorgen onder het personeel
over de oorzaak weg te kunnen
nemen. Mijn man (Ronald Hoppzak,
red.), compagnon Boy Knapen en ik
hebben op die avond een woordje
gedaan, dat we afsloten met de
woorden ‘the show must go on’.
Zo staan we er ook in. De brand
was een kleine ramp, maar inmiddels zet iedereen de schouders er
weer onder en gaan we voor herstel.”

Dit was voor ons
als ondernemers de
moeilijkste week uit
onze carrière
Lange tijd op slot
Het FEC opende vijf jaar geleden
de deuren in Sevenum. Na enkele
rumoerige jaren waarin de faciliteiten wegens de corona-maatregelen
enkele keren noodgedwongen op
slot moesten, leek het vaarwater
de laatste tijd eindelijk een beetje

rustiger, geeft Karin aan. “Dit was
voor ons als ondernemers de moeilijkste week uit onze carrière, maar
we beginnen gewoon weer van
voor af aan.” Waar eerder werd
gestreefd naar heropening van het
ABC restaurant rond de Kerstdagen,
blijkt dat geen haalbare kaart.
“Dat gaan we niet redden, helaas.
Het ABC-restaurant is het minst
hard getroffen, maar toch is er dusdanig veel schade dat het herstel
nog enkele maanden gaat duren.
We mikken nu op een heropening
ergens rond maart of april. Voor
Mattel Play en The Portal geldt dat
ze nog zeker een jaar op slot blijven. Daar is de geleden schade simpelweg te groot om het op korte
termijn op te lossen. Daarbij heb je
ook te maken met levertijden van
nieuwe materialen”, legt Karin uit.

Personeel
“Samen met ons personeel en
gespecialiseerde bedrijven zijn
we inmiddels begonnen met de
schoonmaak”, vertelt de eigenaresse. In totaal zijn er meer dan
tweehonderd mensen werkzaam
bij de faciliteiten die zich onder
de vlag van FEC verzameld hebben. “Zij komen niet thuis te zitten.
Met z’n allen gaan we hier samen
sterker uitkomen.”

Binnenkijken bij...

Column

Koffie

De meeste mensen beginnen de
dag, net als ik, met een bakje
koffie. Echter, wat te doen als er
ineens geen water meer uit de
kraan komt? Dat wordt pas
zichtbaar als je twee dagen
zonder water zit. Thuis is dit
een uitdaging, laat staan als dit
gebeurt in een gevangenis met
451 gedetineerden.
Uit het niets bleek afgelopen
week in PI Grave de waterleiding
gesprongen te zijn ter hoogte van
de arbeidszalen. Het gevolg was dat
vier arbeidszalen blank stonden. Ook
het kantoor van de arbeidsmedewerkers was gevuld met een laag
water.
Het calamiteitenplan werd meteen
opgestart en de hoofdkraan werd
dichtgedraaid om op die manier
erger te voorkomen. De brandweer
rukte met meerdere wagens uit om
alle ruimtes leeg te pompen. En toen
kon het speurwerk beginnen. Waar
zat het lek en was het te repareren?
De gedetineerden kregen te horen
dat ze op cel moesten blijven omdat
er geen water was. We moesten het
dagprogramma daarvoor gedeeltelijk afschalen. Dat er geen water
was, hadden de gedetineerden
natuurlijk ook al eerder gemerkt
omdat na hun toiletbezoek in de
ochtend, ze niet hadden kunnen
doorspoelen. Na verloop van tijd
rook het op de afdelingen niet heel
erg fris meer. De brandweer heeft
vervolgens alle ruim vierhonderd
toiletten met de brandweerslang
‘doorgespoeld’. Ook werden er dixie
toiletten besteld en vanuit Brabant
Water arriveerde er een grote
tankwagen vol met schoon water.
Hiermee werden de met spoed
bestelde emmers met water gevuld
om de wc’s handmatig te kunnen
doorspoelen.
Het duurde in totaal twee dagen
waarin het dagprogramma gedeeltelijk was afgeschaald, flesjes water
werden verstrekt, niemand normaal
gebruik kon maken van de wc en er
een soort van ‘vliegtuigmaaltijden’
werd verstrekt. Want koken kon ook
niet meer…
Dankzij de enorme inzet van onze
eigen medewerkers, het begrip van
de gedetineerden en de hulp van
verschillende externe partijen werd
uiteindelijk de klus geklaard.
En dat oh zo vanzelfsprekende bakje
koffie... dat kon pas weer op dag
twee laat in de avond gedronken
worden.

Tekst: Jelle van Hees
Carla
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik drink gewoon alcohol in het bijzijn
van mijn kinderen
Deze week ging de landelijke alcohol-actieweek van start met als thema ‘zien drinken doet drinken’. Het initiatief van Alliantie
Alcoholbeleid Nederland (AAN) richt zich met name op ouders met opgroeiende kinderen. Ze wijzen op het belang van bewustwording en
stellen dat alcoholgebruik in het bijzijn van jongeren niet verstandig is. Is dat pure betutteling of hebben ze wellicht een punt?
De Alliantie hamert niet zomaar ongefundeerd op het belang van bewustwording.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat hoe vaker
kinderen ouders zien drinken, hoe groter de
kans dat ze het zelf ook gaan doen. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat kinderen al vanaf
hun 4e levensjaar de effecten van alcohol
leren kennen. AAN wil tijdens de actieweek
bevorderen dat het niet-drinken van alcohol,

zeker wanneer kinderen en jongeren erbij zijn,
als een normaal geaccepteerde keuze wordt gezien. Daarmee maken ze opvoeders bewust van
hun voorbeeldfunctie en verkleinen ze de kans
dat kinderen het gedrag van de ouders gaan
kopiëren. Is het terecht dat AAN ons bewust
maakt van de effecten die alcohol drinken waar
kinderen bij zijn met zich meebrengen, of past
het perfect in deze tijdsgeest waarin betutte-

len steeds vaker de norm lijkt te zijn? Wat vindt
u van het punt dat AAN probeert te maken?
Hebben ze gelijk, of drinkt u gewoon alcohol in
het bijzijn van uw kinderen en moeten ze zich er
verder niet mee bemoeien.

Ik drink gewoon alcohol in het bijzijn van
mijn kinderen. Wat vindt u?

Ingezonden brief

Reactie op voorgenomen besluit tot sluiting basisschool
De Driehoek
Wat hebben 41 kinderen, 82 ouders, de medezeggenschapsraad, de leerkrachten, ruim 500 dorpsgenoten (inclusief de dorpsraad) en een
wethouder met elkaar gemeen? Ze zien allemaal toekomst voor een basisschool in Griendtsveen. Daar tegenover staat één bestuurder die het
anders ziet. Mevrouw Sommers is de enige, maar dan ook letterlijk de enige, die geen toekomst ziet voor een basisschool in Griendtsveen.
Het afgelopen jaar heeft ze enkele
halfbakken argumenten op tafel
gelegd. De kwaliteit van onderwijs
zou niet te garanderen zijn. De sociale weerbaarheid van de kinderen
zou in gevaar zijn. Het onderhoud
van het pand was niet meer bij te
werken. Argumenten die stuk voor
stuk, zeer vakkundig door de MR van
tafel zijn geveegd. En als je geen
steekhoudende argumenten meer

hebt, wat doe je dan? Dan zeg je: “ik
zie het toch anders.”
Hoe ziet mevrouw Sommers het
dan? Of wellicht een betere vraag,
hoe ziet Dynamiek het? Mevrouw
Sommer heeft als bestuurder de
taak om de visie van Dynamiek te
vertalen naar beleid. Wat is dan die
visie? Ik citeer uit Dynamieks eigen
Koersplan 2020-2024: “Onze uitgangspunten zijn: Alle kinderen zijn

welkom [en] wij bieden thuisnabij
onderwijs.” Het staat er echt.
Ik zou een hele rist aan argumenten kunnen aandragen waarom een
kleine school in Griendtsveen wel
haalbaar, wenselijk en zelfs noodzakelijk is. Maar mevrouw Sommers
ziet het toch anders. En daar moeten
we het maar mee doen. De ‘visie’
van een bestuurder met al bijna 2,5
jaar ervaring in het onderwijs, haalt

een streep door één van de mooiste
basisscholen van Nederland, snijdt
het hart uit een toch al fragile dorpsgemeenschap en wijst 41 kinderen
ijskoud de deur. Zoek het zelf maar
uit!

Bas Ottenheym
Sint Barbarastraat, Griendtsveen

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.

TUIN
MACHINE
SH W
18, 19 & 20 november in Lottum
Markt 14, 5973 NR Lottum. Tel: 077-4632341

Komt u ook?
vr 09:00 tot 21:00 uur
Za-zo 10:00 tot 17:00 uur
Wij presenteren en demonstreren
een groot aanbod van machines voor
onderhoud van tuin, gazon, groen en
terrein. Ontdek ook ons programma
elektrische machines en accu
tuingereedschap.

LeesVanHees

Column

Oranjekoorts
Waar heel Nederland gillend gek
werd van vreugde toen Marco
van Basten al glijdend de 1-2
aantekende in de halve finale
tegen West-Duitsland, barstte ik
in tranen uit. Tijdens dat memorabele moment op het Europees
Kampioenschap van 1988 lag ik
rustig in de box te slapen, tot ik
ruw gewekt werd door het hysterische gejuich van ooms en
tantes.
Op dat moment leek er geen groot
supporter van het edele voetbalspel
in ondergetekende te schuilen. Niets
is echter minder waar. Het grootste
succes uit de vaderlandse voetbalgeschiedenis mag dan volledig aan
me voorbij zijn gegaan, aan eindtoernooien die volgden koester ik
warme herinneringen. Het wereldkampioenschap in de Verenigde
Staten in 1994, bijvoorbeeld. Net 7
jaar oud verslond ik de special van
Voetbal International over het WK
waar Oranje uiteindelijk in de kwartfinale werd uitgeschakeld. Later werden er kinderfeestjes georganiseerd
rondom wedstrijden en van het EK
in eigen land, net na de eeuwwisseling, staat de 6-1 overwinning tegen
Joegoslavië nog helder op het netvlies. Dat Italië in de volgende ronde
de straffenschoppenreeks won - nog
bedankt Frank, Jaap en Paul - is voor
het gemak verdrongen.
De kampioenschappen die volgden
werden nauwgezet gevolgd in een
volgepakte Jera of bij Herberg de
Peel. Het leverde regelmatig avonden op waar ik zelf gillend gek werd
van vreugde. Dat was in 2014 ook het
geval, toen Nederland onverwachts
Spanje met 1-5 aan de zegekar bond
tijdens het WK. De ‘vliegende kopbal’ van Van Persie werd samen met
Duitsers, Belgen, Engelsen en tal van
vrienden uitbundig gevierd tijdens
het Jera on Air-festival. Het zijn wedstrijden waarvan het laatste fluitsignaal in mijn geheugen nog altijd niet
geklonken heeft. Nu staan we aan
de vooravond van een nieuw wereldkampioenschap. In Qatar. In de winter. Van Oranjekoorts lijkt nauwelijks
sprake. Schrikbeelden van sfeerloze
stadions en overschaduwende randzaken doemen op. Wat hoop ik dat ik
ongelijk heb. Dat de canon van het
Nederlandse voetbal binnenkort een
paar legendarische wedstrijden rijker is. En iedereen weer gillend gek
wordt. Dit keer zullen het tranen van
vreugde zijn.

Jelle
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Geplukt

Susanne Rutten Meerlo
Haar hele leven woont ze al in Meerlo, waar ze gelukkig is met haar man Joris, drie kinderen en honden. Naast haar werk houdt ze zich bezig
met de verbouwing van het huis, is ze actief binnen volleybalvereniging Set Up en een fanatiek carnavalsvierster, waarbij ze zich inzet voor de
jeugd. Deze week wordt Susanne Rutten (50) geplukt.

huis verbouwd. “Sinds we hier wonen,
zijn we al bezig. Het is een heel proces. We zijn boven begonnen en zijn
inmiddels aangekomen bij de keuken.” Haast hebben Susanne en Joris
niet. “We doen het rustig aan en ruzie
maken we niet. Er is geen deadline,
dat houdt het ook wel gezellig. Het
grootste gedeelte van de tijd vormen
we een goed team.”
Ook de tuin heeft Susanne samen met
Joris al aangepakt. Daar scharrelen
inmiddels meerdere kippen rond en
ook staan er drie vrolijke geitjes in de
wei. “Ik ben echt een dierenmens”,
geeft Susanne aan. Dat is ook te
zien aan het feit dat Susanne hondje
Sierra in huis nam na het overlijden
van Joris zijn oom en tante. Sierra (16)
wordt vergezeld door Sjef, de nieuwe
hond van het gezin, die inmiddels zes
maanden oud is.

Actief in het dorp

Susanne groeide op in een fijn
gezin met twee oudere zussen en
één jongere broer. “Helaas overleed mijn moeder toen ik 13 was,
maar mijn oudste zus nam toen
heel veel op zich. We zijn echt
een hechte familie en mijn zussen en vader wonen ook nog altijd

in Meerlo. De enige die ontsnapt is
en vertrokken is naar Geldrop, is mijn
broer”, lacht Susanne.

Sarah en Abraham
Inmiddels is Susanne 50, wat afgelopen zomer met een groot feest in
de tuin werd gevierd. “Mijn man Joris

wordt in februari 50, dus we hebben
dit samen gevierd”, geeft Susanne
aan. De vonk tussen Joris en Susanne
sloeg bijna dertig jaar geleden al over.
Dit gebeurde toen ze 21 was, op het
festival Zomaarpop. “We kwamen in
oktober samen en gingen het jaar
erna in augustus al samenwonen in

Smetenhof

Het dorpshuis van Lottum voor Lottum

Wij
zoeken een m/v

beheerder(s)
Het Lottumse dorpshuis aan de Horsterdijk wordt grondig verbouwd, en de huidige beheerder stopt per
1 december 2022 met zijn werk. Om alle verenigingsactiviteiten tijdens de verbouwing zo veel mogelijk door te laten gaan, zijn wij op zoek naar één of meer personen die het beheer van de Smetenhof
willen overnemen. Het betreft een betaalde functie. De verbouwing duurt tot medio 2023. Tijdens de
verbouwingsperiode kan de ‘nieuwe’ beheerder(s) meedenken over de invulling van de functie ná de
verbouwing. Heb je belangstelling en wil je met ons bespreken hoe jij deze functie, of een deel ervan kunt
invullen, neem dan contact op met Albert Ramakers van de Stichting Beheer Smetenhof, 06 14 13 37 55 of
mail naar a.ramakers@smetenhof.nl
Stichting Beheer Smetenhof

Postadres: Bonenkampstraat 7, 5973 PK Lottum
Email:
info@smetenhof.nl
Website
www.smetenhof.nl

Meerlo”, vertelt ze. “Het ging gewoon
heel goed. Samen kunnen we heel erg
lachen, dat vind ik het allerbelangrijkste en dat is nog altijd zo.”

Gezin
Joris en Susanne gingen binnen een
jaar samenwonen. “Omdat er in
Meerlo een betaalbare bovenwoning
vrij kwam en we toch al elke dag
samen waren”, geeft Susanne aan.
Susanne begon daarnaast op jonge
leeftijd al met werken. “Ik ging na de
mavo een mbo-agogische opleiding
volgen voor groepsleiding van diverse
doelgroepen. Daarna ben ik begonnen met de hbo-opleiding Sociaal
Pedagogische Hulpverlening, maar
in mijn derde jaar ben ik gestopt.”
Susanne vond een baan bij Dichterbij,
waar ze inmiddels al ruim 27,5 jaar
met veel plezier werkt. “Ik begon
als groepsleidster in Horst, maar
na mijn zwangerschap heb ik me
om laten scholen en ben ik begonnen met kantoorwerk. Tijdens mijn
zwangerschap kreeg ik het namelijk
aan mijn bekken, helaas kon ik mijn
werk niet meer doen.” Op haar 28e
werd Susannes zoon Stan geboren,
die inmiddels 21 is. “Vier maanden
nadat Stan geboren was, was ik weer
zwanger”, lacht Susanne. Zoon Luuk
is inmiddels 20. “Nadat Luuk geboren
was, ben ik gestart met cliëntadministratie. Dat doe ik nu in Gennep en dit
bevalt me heel goed. Er zijn continu
veranderingen, dus je blijft je ontwikkelen en nieuwe dingen leren.”
Om het rijtje compleet te maken, werd
drie jaar na Luuk nog dochter Maud
geboren. Sinds 2010 woont het gezin
in een vrijstaande woning in Meerlo.
“Joris is geboren op een boerderij,
dus voor hem was dit perfect”, lacht
Susanne. Beetje bij beetje wordt het

Van jongs af aan is Susanne al gek op
volleybal. “Tot mijn 46e heb ik zelf
gespeeld, maar helaas heb ik toen
mijn knie akelig beschadig”, geeft ze
aan. Toch houdt dit Susanne niet weg
bij volleybalclub Set Up, waar ze nog
altijd het tweede damesteam coacht.
“En sinds afgelopen maandag zit ik
in het bestuur. Ze zochten nieuwe
bestuursleden en het leek me leuk
om dit met een aantal anderen op te
pakken. Het is allemaal even wennen,
maar ik heb er wel veel zin in.”
De organiserende tak is niet nieuw
voor Susanne, want ze zet zich al
jarenlang samen met Joris in voor
carnavalsvereniging De Vöskes in
Meerlo. “We regelen samen met een
gezellige groep de jeugdcarnaval en
dat is superleuk om te doen. We helpen met alles rondom het uitkomen
en vervolgens presenteert Joris dat
ieder jaar. Ik ben meer van de achtergrond”, lacht ze. “Ook tijdens carnaval
helpen we mee met de begeleiding
van de jeugdraad.” Het is niet gek dat
Susanne zich inzet voor alle carnavalsactiviteiten, ze is namelijk een carnavalsvierder in hart en nieren. “Ik zit
daarnaast al zes jaar in de commissie van het Truuijenbal, de carnavalsavond die we speciaal voor vrouwen
organiseren. “

Het is allemaal even
wennen, maar ik heb er
wel veel zin in

De inzet voor de gemeenschap heeft
Susanne overgedragen op haar kinderen. “Ik heb ook altijd geholpen
bij OJC Merlin en mijn zoons helpen
tegenwoordig ook met tappen en
doen verschillende dingetjes. Dat vind
ik wel belangrijk, je leert er zoveel
van. Dat verschilt van dingen regelen
tot simpelweg poetsen. Het is goed
dat de jeugd dit ook meekrijgt, ergens
betrokken bij zijn en verantwoordelijk voor zijn. Je moet het toch samen
doen.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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PvdA Horst aan de Maas

De saamhorigheid van een dorpsfeest

Jongstleden was de tweede editie van de Witte Dame Feesten in
Grubbenvorst. Een middeleeuwse dorpsgeschiedenis welke op meerdere manieren opnieuw beleefd kon worden door de inzet en het
enthousiasme van véle dorpsbewoners samen. Het bundelen van
aanwezige kwaliteiten laat zien dat dit leidt tot prachtige resultaten.
Als PvdA zijn wij ervan overtuigd dat
we elkaar als mens veel te bieden
hebben, ondanks alle verschillen
die we delen. Iedereen heeft namelijk een talent en kan een aandeel
in onze saamhorigheid brengen.
Een gevoel wat iedereen steeds

CDA Horst aan de Maas

vaker kwijt lijkt te raken. We werken allemaal hard om ons eigen
hoofd boven water te houden, dat
is broodnodig. Desondanks doet dit
afbreuk aan de kracht van saamhorigheid en laten we (on)bewust
anderen letterlijk en figuurlijk in

We houden als CDA niet van verrassingen als het om een begroting
gaat. Voorspelbaarheid is wenselijk.
Daarom hebben we afgelopen begrotingsvergadering samen met andere
fracties extra aandacht gevraagd

voor de dag van vandaag. We zullen nu die doelgroepen moeten
ondersteunen daar waar we kunnen,
anders is er geen visie meer nodig
voor de langere termijn. Gelukkig is
er financiële ruimte in de begroting.

in Amsterdam, moeten we daarvoor wegkijken en mogen we
daar niet over praten? Daarnaast
vraag ik me oprecht af waar al
deze mensen moeten wonen? Is
er voldoende zorg en onderwijs?
Is er structureel genoeg werk?
Ondermijnt hun komst de verzor-

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

gingsstaat? Miljarden euro’s gaan
naar de opvang van vluchtelingen
en er is voorrang van statushouders op woningen. Tegelijkertijd zijn
er nu al lange wachtlijsten op deze
woningen, tandartsen en huisartsen. Ook pijnlijk dat mooie bedrijven
nu failliet gaan door geen of onvol-

Silvie Schreurs

Samen met het college gaan we aan
de slag om de leefbaarheid in onze
mooie gemeente te blijven steunen
en te faciliteren waar we kunnen.
Vandaar onze motie om de bezuiniging op subsidies en prioriteitsgelden
in te laten trekken. Onze speerpunten
voor de langere termijn zijn we zeker
niet vergeten. Denk aan: ontwikkeling toerisme met een maximaal
gastheerschap, een meer dienstbare en klantgerichte organisatie,
een duurzame toekomst voor onze

agrarische sector, betaalbaar wonen
mogelijk maken voor iedereen, maar
ook ondernemers ruimte te blijven
geven om te ondernemen, lokaal
aanbesteden stimuleren waar mogelijk. Daar zullen wij ons, samen met
u, hard voor blijven maken. Voor nu
eerst aandacht voor de dag van vandaag en minder verrassingen, want
er is niets vervelender dan blijvende
onzekerheid dat is zeker.

doende steun, is dat wat we willen of is dat geen keuze? Oneindig
euro’s bijdrukken zorgt voor een
nog grotere inflatie dus kan niet, er
is dus altijd een keuze. Sommigen
zeiden dat ik een racist ben, dat
ben ik absoluut niet. Mijn opa zou
zich omdraaien in zijn graf als ik
een racist zou zijn en vrienden zouden geen vriend meer zijn. Na een
vreselijke tijd in een Jappenkamp
was mijn opa niet meer veilig in
zijn geboorteland. Hij vluchtte

na de Tweede Wereldoorlog naar
Nederland, werkte zijn hele leven
en was dankbaar voor de kansen die
hij hier heeft gekregen. Nooit meer
terug en zwijgen over vroeger was
pijnlijk, maar ook een keuze die met
dankbaarheid werd beloond, dat zou
ik graag wat meer terug willen zien.

John Jenniskens

Rob Driessen

Voorkomen is beter dan genezen

In mijn vorige bijdrage op deze plek sprak ik mijn zorgen uit over de stijgende kosten. Ik sprak de wens uit
voor een mooie ‘Indian summer’ zodat we de verwarming nog niet nodig zouden hebben. We kunnen wel
stellen dat die wens is uitgekomen en inmiddels zijn er ook wat pleisters geplakt. Het college compenseerde inwoners voor de hoge energiekosten in oktober en de landelijke overheid neemt dit over in november en december. Daarnaast is ervoor 2023 een prijsplafond ingesteld om mensen te ondersteunen. Voor de
korte termijn zijn er dus een aantal zaken goed geregeld.
D66-GroenLinks vindt dit een goede
zaak, we moeten mensen die het
moeilijk hebben adequaat helpen en
actie ondernemen. Het kan echter nog
beter, namelijk zaken vooraf regelen.
Oftewel, het voorkomen van proble-

soonlijk vlak. Een podium is een
kans en daardoor een mooi hulpmiddel waarin we elkaar die ruimte
geven, ieder met zijn of haar eigen
talent. Dat wederzijds respect zorgt
voor een dagelijkse saamhorigheid
in een gemeenschap. Samen maken
we namelijk het verschil.
Wie geef jij een kans om te ontdekken waar krachten en mogelijkheden liggen?

Racist

Na mijn vorige column in de HALLO heb ik behoorlijk wat reacties gekregen. Veelal positief, maar ook boze
mails en zelfs persoonlijke intimidaties. Ik ben hiervan geschrokken, maar blijkbaar hoort dat bij een
andere mening. Het patent op goed fatsoen lijkt alleen aan deugmensen besteed te zijn, laat dát nu juist de
kern zijn.
Toch een stukje duiding.
Een gesprek met een agent die het
pijnlijk vindt om te zien dat criminaliteit gepaard gaat met de opvang
van ‘zo weinig’ veiligelanders, die
wel voor een heel groot deel van
de kleine criminaliteit verantwoordelijk zijn. Maar liefst 50 procent

de kou staan. Hoe kunnen we deze
saamhorigheid, waar we zó van
genieten tijdens een dorpsfeest,
meer integreren in ons dagelijks
leven?
Het moet niet uitmaken of je een
edelman of boerenknecht bent,
een prinses of een arme sloeber.
Geloven in de kracht van een ander,
zorgt ervoor dat de ander in zichzelf gaat geloven. Door elkaar kansen aan te reiken, gun je elkaar de
ruimte om te ontwikkelen op per-

Een visie tot de dag van vandaag

Op dinsdag 1 november werd de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. Normaal gesproken kijken we vooral
naar de lange termijn, maar we weten als geen ander dat vooral de
dag van vandaag telt en we soms juist niet zover vooruit kunnen
kijken. Veel inwoners, ondernemers en verenigingen hebben het daar
erg lastig mee.

BVNL Horst aan de Maas
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men. Afgelopen dinsdag, tijdens de
behandeling van de begroting over
2023, dienden wij, samen met andere
partijen, een motie in om de aanpak
van energiearmoede te verbeteren en
om de sociale basis te versterken.

Via deze motie hebben wij het college de opdracht gegeven om op
beide thema’s met een programmaplan te komen. Hiermee hopen
wij bijvoorbeeld te realiseren dat
meer inwoners en ondernemers

echt kunnen gaan besparen op hun
energiekosten. We gaan dus de
oorzaak van de hoge kosten aanpakken waardoor achteraf compenseren minder noodzakelijk is.
Ook in het sociale domein zijn we
op dit moment vooral bezig met
pleisters plakken. Het gevolg is
dat het systeem onder druk staat
en dat de kosten oplopen. Middels
onze motie willen wij de transformatie in de zorg versnellen, we
moeten veel meer gebruik maken

van de kennis en expertise die er
bij onze inwoners, ondernemers en
professionals aanwezig is. De (in)
formele netwerken inzetten om te
zorgen dat iedereen op tijd geholpen wordt en we niet pas ingrijpen
als de zorgvraag al complex aan het
worden is. Kortom, voorkomen is
beter dan genezen.

Maarten Voesten

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.

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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VVD Horst aan de Maas

Een appeltje voor de dorst

De gemeenteraad heeft zich verleden week gebogen over de begroting
2023 en de meerjarenbegroting. Aan de ene kant heeft de gemeente
grote opgaven en ambities, maar aan de andere kant zijn er financieel
zeer veel onzekerheden.
Een beginnende recessie, de inflatie met ongekend hoge winkelprijzen, hoge energiekosten, stijgende
zorgkosten en zo kunnen we nog
even doorgaan, betekenen voor veel
mensen moeilijke en onzekere tijden.
Ook onze gemeente heeft hiermee
te maken en wordt tevens gecon-

Perspectief Horst aan de Maas

fronteerd met oplopende kosten voor
Jeugd- en Ouderenzorg. Daarnaast is
er veel onduidelijkheid over inkomsten van rijk en provincie aan onze
gemeente. Mogelijkerwijs zal deze
vanaf 2027 veel minder kunnen worden.
In de begroting is zoveel mogelijk

rekening gehouden met voornoemde
ontwikkelingen en zijn er al gelden
gereserveerd voor deze onzekerheden. Dit betekent voor de gemeente
Horst aan de Maas scherpe keuzes
maken in wat we moeten, kunnen
en willen.
Wat de VVD Horst aan de Maas
betreft moet de prioriteit liggen
bij dat wat echt nodig is voor onze
gemeente. Geen grote risicovolle
projecten nu, maar ervoor zorgen
dat het goed wonen, werken en

leven blijft. Oog blijven houden voor
diegene die het echt moeilijk heeft.
Risicovolle projecten en uitgaven
zullen dus naar onze mening nog
kritischer bekeken moeten worden
om daarmee zo veel als mogelijk de
hand op de knip te houden. Een logische reactie waarmee we zorgen
voor het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst. VVD Horst aan de
Maas, doen wat nodig is.
Peter Lalieu

Geen woorden, maar daden

Tijdens de raadsvergadering stemde Perspectief tegen de begroting.
Hoewel we tevreden zijn over enkele kortetermijnplannen in tijden van
crisis, vinden we het slecht dat de grote ambities uit het hoofdlijnenakkoord zijn vergeten in deze begroting. Volgens Perspectief moet de
gemeente veel meer rekening gaan houden met de toekomst en toekomstige generaties. Er moeten grote veranderingen gaan plaatsvinden om
crises in de toekomst te voorkomen en die veranderingen kosten geld.
Wij willen investeringen die leiden tot
kortere wachttijden in de zorg en wij
willen maatregelen om wonen weer
betaalbaar te maken. We hebben de
zorg en wonen te veel aan de markt

overgelaten en gemaakte afspraken over wachttijden in de zorg en
over sociale huurwoningen worden
op dit moment niet nagekomen. Dat
moet echt anders. Ook moeten we

meer rekening gaan houden met het
veranderende klimaat. We dienden
opnieuw samen met andere partijen
een motie in waarin we het college
oproepen inwoners, bedrijven en verenigingen te helpen bij het besparen
van energie en daarmee te besparen
op hun energierekening. Daarnaast
moet onze gemeente gaan investeren in het opwekken en opslaan van
duurzame energie. Denk bijvoorbeeld
aan zonnepanelen en waterstof. Ook
moet onze gemeente onze natuur,

voedselvoorziening en leefomgeving beter gaan beschermen. Boeren
verdienen kansen om biologisch te
kunnen gaan boeren en ook voor die
verandering is veel geld nodig. Helaas
staat ook over deze noodzakelijke veranderingen nog niks in de begroting.
Wij willen verandering, transparantie en duidelijkheid. Niet alleen in de
mooie ambities die worden uitgesproken, maar ook in de begroting.
Hilde Spreeuwenberg

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.

VAKANTIEREIZEN

BIEDING

! NAJAARSAAN
Fürstenberg - Duitsland

DAGTOCHTEN

€ 175,-

Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

D ELRE IS

! WINTERWAN
Abtenau - Oostenrijk

€ 760,-

Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension

D ELRE IS

€ 975,! WINTERWAN
Matrei am Brenner - Oostenrijk

! KERSTREIS
Rattenberg - Duitsland

€ 635,-

! CARNAVALSRE
Spornitz - Duitsland

! KERSTREIS
Fürstenberg - Duitsland

€ 495,-

Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension

Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension

Kerstwinkeldagtochten

Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster,
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december

€ 625,! KERSTREIS
Stadskanaal - Nederland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension

v.a. € 27,50

Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S

IS

€ 675, -

IS

Vertrekdata: dagelijks 25 november t/m 1 december

Dickens Festijn Deventer

€ 40,-

Vertrekdatum: 10 december

Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

! CARNAVALSRE
Baiersbronn - Duitsland

Margriet Winterfair

€ 44,-

€ 575,-

Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 90,! NIEUW
Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 14, 29 december, 11 januari

€ 97,! NIEUW
Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata: 14 december, 17 januari,
9 februari, 8 maart

2e Kerstdagtocht Eifel

€ 110,-

Vertrekdatum: 26 december

2e Kerstdagtocht Kempen

€ 110,-

Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december
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2022

Contact en
openingstijden

Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Moet u iets regelen aan de balie?

Openingstijden gemeentewerf

Maak dan eerst een afspraak.

Maandag t/m vrijdag

Dat kan via de website of bel ons op

Ochtend: 7.30-12.00 uur

nummer 077 477 9777.

Middag: 12.30-16.00 uur

Jeugdlintje

Voordragen kandidaten
Wij zijn trots op kinderen en jongeren die zich

de Maas zonder daar zelf belang bij te hebben,

inzetten voor anderen of voor de gemeente.

dan kunt u die persoon gemotiveerd voordragen voor een Jeugdlintje.

Zij zijn een voorbeeld voor anderen en mogen
best eens in het zonnetje worden gezet.

Meer informatie?

Kent u iemand onder de 18 jaar die zich vrijwil-

Kijk dan op onze website

lig inzet of heeft ingezet voor een medemens,

www.horstaandemaas.nl/onderscheidingen

Bekendmakingen

een vereniging of voor de gemeente Horst aan

of bel 077 477 97 77.

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevings-

15 november 2022

vergunningen

Raadsavond

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van (ontwerp)bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

Op dinsdag 15 november komt de gemeen-

de vergadering contact op met de grifﬁer

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

teraad bij elkaar voor een raadsavond.

(06 51 85 28 91 /

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

grifﬁer@horstaandemaas.nl).

Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

Aan de orde komen o.a. het spreekrecht van

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

de (burger)raadsleden en de informatieve

Meer informatie

behandeling van de raadsvoorstellen van de

Meer informatie leest u op de website

vergadering van 22 november.

horstaandemaas.nl/raad. De openbare ver-

Kijk voor een volledige agenda op

gadering is in de raadzaal van het gemeen-

America

Kronenberg

horstaandemaas.nl/raad.

tehuis en begint om 20.00 uur. U kunt de

• Omgeving Zwarte Plakweg (verlengen

• De Hees / Meerweg (standplaats)

Inspreken

vergadering ook live volgen via horstaande-

Wilt u inspreken over een van de agenda-

maas.nl/raad en de facebookpagina van de

• Pastoor Jeukenstraat e.o. (evenement)

Lottum

punten? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór

gemeenteraad (RaadHadM).

Broekhuizen

• Wielder 6 (oprichten bijgebouw)

• Broekstraat 12 (verlengen beslistermijn)

• Stationsweg 2 (wijzigen agrarisch

algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.

beslistermjn aanvraag verondiepen sloten)

• Molenberg 6 (bouwen zwembad)

November 2022

Inzameling klein chemisch afval

• Meerweg e.o. (evenement)

bouwvlak naar wonen)

• Horsterweg e.o. (evenement)

Melderslo

Broekhuizenvorst

• Beemdweg 4 (nieuwbouw fysiopraktijk)

• Broekstraat 12 (plaatsen mantelzorg-

Sevenum

woning)

• Vinkepas 13 (vooraankondiging bestem-

• Blitterswijckseweg 1 (ontwikkeling

mingsplan wijziging agrarisch naar wonen

Data

Tijdstip

Kerkdorp

Locatie

Maandag 14 november

09.00-10.55 uur

Broekhuizenvorst

Kerkstraat, nabij Koetshuis

Evertsoord

• Raadhuisplein (onthefﬁng)

Dinsdag 15 november

Woensdag 16 november

Vrijdag 18 november

11.00-12.00 uur

Broekhuizen

Naesenhof

• Patersstraat e.o. (evenement)

Swolgen

Melderslo

Lochtstraat, nabij Kerk

Grubbenvorst

• Vlasweg 3 (plaatsen zonnepanelen)

09.00-12.00 uur

Grubbenvorst

parkeerterrein langs ’t Haeren,

• Halvedijk 3-3a (legalisatie carport/dakterras)

• Kanakker1 (verbouwing voormalige bank)

Irenestraat 20

Hegelsom

Horst aan de Maas

13.00-16.00 uur

Lottum

Markt

• Spoorweg 2-2a (realiseren ﬁetsstalling)

Vertrokken naar onbekende bestemming:

09.00-12.00 uur

Hegelsom

Past. Debijestraat,

• Hagelkruisweg en omgeving (carnavals-

• Tuinhaversveld 26 a, Grubbenvorst

optocht)

• Patersstraat 4, Evertsoord

13.00-16.00 uur

Meterik

Schadijkerweg, nabij kerk

Horst

09.00-12.00 uur

Horst

Wilhelminaplein

• Wittenhorststraat 18 (bouwen garage/

• Tongerloseweg 2, Hegelsom

berging)

13.00-14.00 uur

Griendtsveen

Helenaveenseweg, nabij kerk

14.15-16.00 uur

America

Past. Jeukenstraat/

• Wevertweg 8 (vestigen kinderdagverblijf)

Nusseleinstraat nabij kerk

• Americaanseweg 86 (plaatsen pré-mantel-

09.00-09.55 uur

Evertsoord

Paterstraat, parkeerplaats
bij sportveld

10.00-12.00 uur

Kronenberg

Parkeerplaats hoek Meerweg/

13.00-16.00 uur

Sevenum

Luttelseweg, bij brandweer-

Peelstraat/de Hees

Maandag 21 november

en natuur)

13.00-16.00 uur

nabij gemeenschapshuis
Donderdag 17 november

productielocatie)

• Veegplan 2021 gemeente Horst aan de

zorgwoning)
• Gasthuisstraat 15 (realiseren 8 appartementen)

Maas
• Voorschriften gebruik van geluidsapparatuur ter voorkoming van schade aan
vruchten en gewassen
• Aanwijzingsbesluit artikel 3:5 APV Fysieke

• Molenveldweg 36 (uitbreiden kassencomplex)

Leefomgeving Gemeente Horst aan de
Maas

kazerne/gemeentewerf

• Kasteellaan e.o. (evenement)

• Subsidieregeling jeugdbescherming en

09.00-11.00 uur

Meerlo

Julianastraat (tussenberm)

• Kreuzelweg 9 (vergunning duiker)

jeugdreclassering Noord-Limburg 2023 en

11.00-13.00 uur

Swolgen

Mgr. Aertsstraat

• PetranPad e.o. (evenement)

verder en Mandaatbesluit

(parkeerplaats)

• Tienrayseweg e.o. (evenement)

14.00-16.00 uur

Tienray

Zwanenweg

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst / gemeente@horstaandemaas.nl / 077 477 9777
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Katelijne Philipsen wint in
Maastricht

Eerste editie Sjanstoernooi
tennisvereniging Apollo Sevenum

Katelijne Philipsen uit Meerlo heeft zaterdag 5 november het Euro
regio pony springen op Jumping Indoor Maastricht (JIM) gewonnen. Ze deed dit met haar pony Infinnity Time.

Twee damesleden van tennisvereniging Apollo uit Sevenum namen dit jaar het initiatief iets nieuws te organiseren voor de club. Iets waar iedereen aan mee kon doen, zowel de betere speler als een beginner.
Daarmee was het onlangs gehouden Sjanstoernooi geboren.
Belangstellenden konden zich individueel opgeven en werden door de
organisatie gekoppeld aan een sjanspartner. Liefst zeventig deelnemers
namen uiteindelijk deel in drie categorieën. Iedereen begon aan het toernooi zonder te weten wat het eigenlijk

inhield. De gehele week werden wedstrijden gespeeld. Op zaterdag waren
er kwart- en halve finales. Na een
grote feestavond met een tombola,
dj en de nodige hapjes en drankjes,
volgden op zondag de finales. Er werden heel wat prijzen uitgedeeld.

De hoofdprijs was voor het koppel dat
het meest creatief was geweest en
het meeste plezier had getoond tijdens het toernooi.

Tekst: TV Apollo

Hovoc dames winnen van ODI
Hovoc Dames 1 ontving zaterdag 5 november de dames van ODI uit Middelbeers in de Dendron Sporthal.
In een gelijkopgaande wedstrijd trokken de Horster dames uiteindelijk met 3-1 aan het langste eind.

Katelijne en Infinnity Time, een
6-jarige bruine ruin, zijn bijzonder
succesvol dit jaar. Zo werden ze
Limburgs en Nederlands kampioen
en wonnen ze de Bestronics cup op

het Nederlands Kampioenschap in
Deurne. Ook was Infinnity Time dit
jaar de beste 6-jarige springpony
op het Nederlands ponystamboek
kampioenschap.

Hovoc heren 1 verliest in
Eindhoven
Voor de heren van Hovoc 1 stond zaterdag 5 november een wedstrijd tegen Hajraa uit Eindhoven op het programma. Na een solide
trainingsweek gingen de mannen vol goede moed richting
Brabant. Des te groter was de teleurstelling over het resultaat: een
3-1 nederlaag.
In de eerste set scoorde Hovoc de
meeste punten. Helaas werden
die punten door eigen fouten in
het voordeel van de tegenstander
gemaakt. De time-outs en wissels
die coach Pim Janssen doorvoerde
mochten niet baten. De set werd
verloren met 25-21. In set twee
begonnen de mannen uit Horst
opnieuw sterk. Er werd een gat
geslagen van zes punten. Dit bleek
niet genoeg om de set te winnen.
De pass werd slecht verzorgd aan
Hovoc-kant en er werden teveel
eigen fouten gemaakt, 25-23 verlies.
Set drie moest worden gewonnen om in de wedstrijd te blijven.

Tijdens de eerste set bleken beide teams
aan elkaar gewaagd. Richting het einde
van de set verzwakte het aan de kant
van Hovoc iets, waardoor de tegenstander voor kwam te staan met 18-24.
Door een sublieme servicereeks van de
aanvoerster en knap verdedigingswerk
werd de eerste set met 26-25 gewonnen. De tweede set verliep aan Horster
zijde niet zoals de eerste. Er werden
kleine slordigheidsfouten gemaakt en
de service was niet op het niveau van de

eerste set. Door wat tactische wissels en
een time-out kwamen de speelsters van
Hovoc weer in het spel en konden ze
de achterstand wegwerken. Uiteindelijk
was het toch ODI dat aan het langste
eind trok en de set met 25-27 won.
De derde set werd sterk begonnen
en de lastigste ballen werden gered.
Dit leidde tot een mooie voorsprong.
Door een klein dipje kon de tegenstander terugkomen, waardoor het 20-20
werd. Een aantal goede aanvallen en

blocks van de Horster dames zorgde
ervoor dat ze de set met 26-24 wonnen.
Waar het in de andere sets in het
begin gelijk opging, kwam Hovoc in de
vierde set erg sterk uit de startblokken.
Snel was een voorsprong van zeven
punten gecreëerd. Die kon de hele set
worden gehandhaafd. De dames wonnen uiteindelijk met 25-16, waardoor de
winst in Horst bleef.
Tekst: Hovoc

VC Trivia dames 1 wint topper
en verstevigt koppositie
Voor VC Trivia dames 1 stond donderdag 3 november de clash van de eerste klasse tegen MVC’64 op de agenda.
Trivia overtuigde en won verdiend met 3-1. Daarmee staat het team uit Horst aan de Maas nu fier aan kop.

En dat gebeurde ook. Nog steeds
werd de pass slecht verzorgd maar
er werden minder eigen foutjes
gemaakt. Na een lange servicereeks van Niels Keijsers zakte
Hajraa weg in deze set. Dit resulteerde in een 21-25 winst voor
Hovoc.
In de laatste set ging het gelijk op.
Hovoc zat niet lekker in de wedstrijd, op een eenmansblock werd
de bal niet afgemaakt en ook blokkerend lieten de Horster mannen
het liggen. Hierdoor werd de vierde
set verloren met 25-23.
Tekst: Hovoc

Agrarische sloopwerkzaamheden

Wij maken er werk van!

Door onze krachten te bundelen kunnen wij voor u:
• Uw complete sloopwerk ontzorgen.
• Putten schoonmaken en mestrestanten uitzeven
zodat deze weer emissiearm kan worden uitgereden.
• Grond leveren voor aanvulling.
Neem contact op met: Frank Reintjes 06 17900108 of Gertjan Holtermans 06 15898857.

VC Trivia kwam maar voor één ding
naar Maashees: de overwinning. Met
veel servicedruk werd het aanvalsspel van de tegenstander in de eerste
set volledig ontregeld. VC Trivia liet de
tegenstander geen moment in de wedstrijd komen. Dit resulteerde in overtuigende setwinst van 11-25.
Voor een team dat met grote overmacht een set weet te winnen is het
een extra uitdaging om het getoonde
spel vast te houden. Zo ook voor VC
Trivia. In de tweede set nam de servicedruk bij VC Trivia af en werden

door het snelle aanvalsspel van MVC’64
meer persoonlijke fouten gemaakt.
Mede daardoor ging de set uiteindelijk
met 25-22 naar de thuisploeg.
Met een 1-1 stand kon het alle kanten
opgaan, maar VC Trivia straalde veel
vertrouwen uit. Ondanks persoonlijke
fouten wist Trivia, mede onder leiding
van uitblinker Laura Oomen, de druk
opnieuw op te voeren. Met enkele
tactische aanpassingen wist Trivia met
regelmaat de tegenstander te verrassen. MVC’64 was vastberaden om niet
op te geven, wat leidde tot een span-

nend slotakkoord. VC Trivia hield het
hoofd koel en won met 23-25.
Met een 1-2 voorsprong lag de overwinning voor het oprapen. VC Trivia
bleef met veel bravoure en beleving
spelen, wat ervoor zorgde dat al snel
weer een ruime voorsprong opgebouwd kon worden. MVC’64 zocht nog
wel naar aansluiting, maar vond deze
niet. De set werd met 20-25 gewonnen, waardoor de overwinning gevierd
kon worden.
Tekst: VC Trivia
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Lisette Slag ontvangt Zilveren
Spargos
Lisette Slag heeft vrijdag 4 november tijdens de algemene ledenvergadering van SV Aspargos de Zilveren Spargos ontvangen.
Dit vanwege haar vele verdiensten voor de Grubbenvorster volleybalvereniging.

Hegelsom wint ook tweede derby
Na de eerdere 1-0 overwinning tegen Sparta ’18 wist Hegelsom zondag 6 november ook de tweede derby van
dit seizoen te winnen. Op het druk bezochte sportpark Wienus moest Melderslo er ditmaal aan geloven: 1-0.
In de openingsfase had Hegelsom
het betere van het spel. Toch was de
eerste echte kans voor de bezoekers.
Hierdoor kwam Melderslo wat meer in
de wedstrijd. Na tien minuten zorgde
Hegelsom voor gevaar voor het doel
van Dick van de Lisdonk. Na een scrimmage werd de bal in het eigen doel
gewerkt. Wegens eerder buitenspel
van een Hegelsom-speler werd de treffer echter afgekeurd. Hierna ging het
gelijk op totdat Melderslo na een half
uur gevaarlijk werd uit een corner. Vijf
minuten later kreeg Teun Vullings de

eerste gele kaart van de wedstrijd. Vlak
voor rust volgde ook gele kaart nummer twee. Even later viel de bal bij
het wegwerken van een corner voor
de voeten van Niek van der Sterren.
Zijn inzet werd gekeerd door Van de
Lisdonk. Na rust haalden de supporters de paraplu’s tevoorschijn en de
scheidsrechter een aantal gele kaarten.
De 1-0 ontstond toen Marc van Rens de
bal aan de rechterkant ontving. Hij wist
met een afgemeten voorzet de bal bij
Denny Bongers op het hoofd te leggen.
Zijn kopbal verdween in de verre hoek.

Daarna bleef het spel gelijk op gaan.
Met nog een kwartier te spelen wist
Hegelsom de bal niet weg te werken.
Door een glijpartij in het strafschopgebied kon Melderslo plotseling gevaarlijk worden voor het doel van Sjors
Witt. De bezoekers deden hier echter
te weinig mee. Tien minuten later was
het opnieuw Denny Bongers die doorbrak op links en de wedstrijd definitief
had kunnen beslissen, maar zijn poging
raakte de lat. Zo bleef het bij 1-0.
Tekst: VV Hegelsom

Twee overwinningen in een weekend
voor Horster hockeyheren
Het eerste herenteam van HCH boekte afgelopen weekend liefst twee overwinningen. Vrijdagavond werd
gezegevierd in de bekerwedstrijd tegen Oirschot. Twee dagen later was Best het slachtoffer van de dadendrang van de Horster hockeyers.

Slag kon niet bij de vergadering
aanwezig zijn. Het verenigingsbestuur had hiervoor een creatieve oplossing bedacht: een
video. Hierin nam de voorzitter de leden al rijdend mee door
Grubbenvorst, onderweg een
verhaal vertellend over Slag.
Uiteindelijk werd er gestopt bij
haar woning, waar ze vervolgens
in het zonnetje werd gezet.
Slag is al tientallen jaren speel-

ster in een van de damesteams.
Daarnaast is ze momenteel actief
als trainster van Dames recreanten 1. Verder is ze regelmatig
trainster geweest bij de jeugd en
coach van verschillende teams.
Naast volleybalgerelateerde activiteiten steekt ze ook veel energie in diverse commissies en in
het organiseren van activiteiten,
en dat al vele jaren lang.

Sporting S.T. verslaat in eigen
huis koploper Astrantia
Sporting S.T. heeft op spectaculaire wijze de thuiswedstrijd
tegen directe concurrent en koploper Astrantia uit Middelaar
met 2-1 weten te winnen. Door deze zege houdt Sporting zicht op
de eerste periode.
Voor beide ploegen was de
opdracht deze zondag duidelijk:
niet verliezen om kans te blijven maken op de eerste periodetitel. Vanaf minuut één was
het spannend, en dat bleef het
tot de laatste minuut. Een ietwat zenuwachtig begin aan beide
kanten resulteerde niet direct in
grote kansen. Astrantia kreeg
de eerste kans, die goed werd
gepareerd door doelman Sjoerd
Peters. In de 20e minuut kwam
Bas van Helden alleen voor de
keeper van Astrantia te staan.
De keeper kwam als winnaar uit
deze strijd. In minuut 28 mochten de bezoekers juichen. Een lob
over de keeper van Sporting kon
niet meer goed worden verwerkt
door verdediger Tim van Rijswick,
die onfortuinlijk in eigen doel
kopte. In het vervolg van de eerste helft golfde het spel op een
neer. Sporting kreeg kort voor

rust nog een reuzenkans op de
gelijkmaker, maar ook hier wist
de keeper van Astrantia redding
te brengen.
Na de thee was het Sporting S.T.
dat de dienst uitmaakte. Grote
kansen bleven echter uit. Het was
wachten tot de 85e minuut, toen
een corner nodig was om de
stand gelijk te trekken. De doelman van de uitploeg tastte mis,
waarna Bas van Helden er als de
kippen bij was om de 1-1 op het
scorebord te zetten. Amper een
minuut later was het wederom
raak uit een corner, verdediger
Tim van Rijswick kopte snoeihard
binnen, 2-1. In de laatste minuut
kreeg Tim van Rijswick zelfs nog
een uitgelezen mogelijkheid
de 3-1 binnen te schieten, zijn
penalty werd echter gestopt.

Tekst: Sporting S.T.

Na het onnodige verlies een week
eerder tegen Venray, mocht Horst de
teleurstelling op vrijdagavond 4 november al wegspelen in de Silver Cup tegen
Oirschot. In Oirschot werd overtuigend
met 1-3 gewonnen. Hierdoor mag Horst
verder naar de vierde ronde van de
Silver Cup. Op zondag was het de nummer 2 van de competitie, Best, die naar
Horst kwam. Ondanks het grijze weer
was de zijlijn goed gevuld met toe-

schouwers en was Horst klaar om een
mooie wedstrijd op de mat te leggen.
Daar slaagde het goed in. Het was Best
dat via een strafcorner de score opende.
Daarna wist Horst de wedstrijd volledig
in handen te krijgen en dat resulteerde
in de nodige kansen. Zo wist Horst in
het tweede kwart de achterstand om
te zetten in een 2-1 voorsprong. Na rust
bleef het wedstrijdbeeld ongewijzigd.
Horst had de wedstrijd in handen en

wist meerdere kansen te creëren. In het
vierde kwart werd dit ook uitgedrukt in
de score door een rake strafcorner, 3-1.
Best bracht in de minuut daarna direct
de spanning terug door de 3-2 aan te
tekenen. Met nog tien minuten te gaan
werd het een spannende wedstrijd.
Uiteindelijk gaf Horst geen kansen
meer weg.
Tekst: HCH Horst

Wittenhorst wint opnieuw met 5-1
Wittenhorst boekte zondag 6 november voor de tweede week op rij een 5-1 overwinning. Ditmaal werd
Limburgia in Brunssum aan de zegekar gebonden. De eerste plaats op de ranglijst is de beloning.
Direct na aanvang was het Wittenhorst
dat met goed voetbal richting het doelgebied van Limburgia optrok. Toen al
was te zien dat spoedig een doelpunt
zou vallen. In de 5e minuut was het
raak, toen Joost van Rensch op rechts
werd weggestuurd. Hij verschalkte zijn
directe tegenstanders en dit betekende de 0-1. Limburgia bleef problemen houden met de snelheid die
de voorhoede van Wittenhorst met
regelmaat aan de dag legde. Enkele

malen werd met enig geluk een doelpunt verijdeld. In de 20e minuut ging
Jeroen Verkennis vanaf de middenlijn
richting doelman. Zijn tegenstander
kon niks anders doen dan hem op een
ongeoorloofde manier neerleggen.
Slechts een vrije trap resteerde. Een
minuut later werd Giel Beurskens aangespeeld. Het gevolg was een doelpunt: 0-2. Dit kunststukje herhaalde
hij niet veel later. Limburgia stond
erbij en keek ernaar: 0-3. De thuisclub

wilde in de tweede helft uit een ander
vaatje tappen. Succes kwam echter van
Wittenhorst. Doelpuntenmaker was
Jeroen Verkennis. Hij zorgde voor de
nekslag bij Limburgia: 0-4. De penalty
die Limburgia nog werd toegekend was
niet voorzien. Martijn Derks benutte dit
buitenkansje feilloos: 1-4. Toch was dit
niet de eindstand. Jelle Janssen maakte
in de slotfase de 1-5.
Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

WELKOM

OP LANDGOED EN NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO

• Wandel vrij rond door het prachtige bos
• Ontdek de voordelen van natuurbegraven
• Reserveer een eeuwige grafplek in de natuur
Ons Boshuis is dagelijks open van 13.30 - 16.30 uur.
Kom gerust langs voor meer informatie of een rondleiding.
www.weverslo.nl
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide • 0487 - 515721 • natuur@weverslo.nl
in de Peel tussen Deurne en Venray
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Rolstoeldansgroep Roll for Fun in De Wingerd
Bij gebrek aan een locatie dreigde lange tijd het einde voor rolstoeldansgroep Roll for Fun. Na een intensieve
zoektocht heeft de rolstoeldansgroep nu in De Wingerd in Sevenum toch een passende locatie gevonden.
De rolstoeldansgroep houdt haar wekelijkse oefenavonden in De Wingerd op
de donderdagavonden van 19.30 tot
21.30 uur. Wie benieuwd is naar de
nieuwe locatie, kan een kijkje komen
nemen. Nieuwe leden zijn eveneens

altijd welkom, niet alleen rolstoelgebruikers maar ook staande partners.
Tot en met december zijn de lessen
openbaar. Kijk voor meer informatie op
www.rollforfun.nl
Roll for Fun valt onder stichting BES

Meerlo, een afkorting die staat voor
bewegen en sporten voor mensen met
een beperking. BES is op zoek naar
vrijwilligers binnen de sportgroepen
en naar bestuursleden. Kijk voor meer
informatie op www.stichtingbes.nl

Sinterklaas in Kronenberg en Evertsoord
Sinterklaas is weer in aantocht. Zondag 13 november brengt de Goedheiligman een bezoekje aan de kinderen
van Kronenberg en Evertsoord.
De navigatiepieten hebben de Sint
meegedeeld dat hij rond 13.45 uur
aankomt op het schoolplein van De
Kroevert in Kronenberg. Hij hoopt daar

dan vele kinderen uit Kronenberg en
Evertsoord te mogen begroeten.
De leerlingen van groep 6 tot en met
8 doen op 13 november na de optocht

weer mee met de traditionele pepernotenbingo. Zij mogen allemaal een
dikke stift meenemen.

Muzikaal eerbetoon

Koninklijke Harmonie van
Horst presenteert Heroes
De Koninklijke Harmonie van Horst geeft zaterdagavond 19
november een concert in het Dendron College in Horst. ‘Heroes’ is
een muzikaal eerbetoon aan grote en kleine helden van vroeger en
nu. Ook het Meuleveld Kinderkoor en zanger Ben Hermsen verlenen medewerking aan dit concert.
Wat is er mooier dan jouw held
muzikaal ontmoeten? Helden
komen in verschillende gedaanten:
van klassieke held uit de oudheid
tot superheld en van sportheld tot
stripheld. Voor veel helden is reeds
een eerbetoon gecomponeerd.
Denk bijvoorbeeld aan muziek uit
de film Superman, het thema van
Super Mario Bros of ‘Soldier On’
van Di-rect voor onze zorghelden.
Zelfs kersvers wereldkampioen Max
Verstappen komt voorbij racen.

Maar er zijn ook muzikale helden,
zoals Elvis Presley, en wat te denken van het nummer ‘Heroes’ van
David Bowie? Met combo en zanger
Ben Hermsen brengt het orkest
voor ieder wat wils. In een verhalende lijn en met beeldprojecties
ontmoet elke bezoeker een nieuwe
of bekende held muzikaal.
Het concert vindt plaats in de
aula van het Dendron College,
Gebroeders van Doornelaan 124 in
Horst.

Gemengd Koor Tienray viert
alsnog 50-jarig jubileum
Scheepens is dé specialist in horizontale en verticale transporten
met verreikers, vrachtwagens, mini-kranen en autolaadkranen.
Onze medewerkers ontzorgen elke dag klanten in de bouw, agrarische en industriële sector.
Daar bieden onze mensen en ons materieel slimme oplossingen.
Dit doen we al 18 jaar en we doen het goed. Al zeggen we het zelf.
Om goed te blijven, moeten we gedreven, ambitieus en creatief ons werk doen.
Daar kun jij aan meewerken want we zijn op zoek naar een enthousiaste

MATERIEELBEHEERDER
(M/V) VOOR 40 UUR PER WEEK

Het Gemengd Koor Tienray zou op 19 oktober 2020 haar 50-jarig
jubileum vieren. Corona verhinderde dit. Het jubileum wordt nu op
zaterdag 12 november alsnog gevierd met een gezongen mis in de
Tienrayse kerk.
Iedereen die het Gemengd Koor
Tienray een warm hart toedraagt
is uitgenodigd het jubileum met
het koor te vieren. Dit kan door om
18.00 uur te komen luisteren naar
de gezongen mis ter gelegenheid

van het 50-jarig bestaan. Na de mis
wordt het feest in besloten kring
voortgezet. Dan ook worden drie
leden gehuldigd die 50 jaar lid zijn
en twee leden met een lidmaatschap
van respectievelijk 40 en 25 jaar.

METalleMAN viert eerste
lustrum
De Horster zanggroep METalleMAN bestaat vijf jaar. De viering van
dit heuglijk feit wordt zaterdag 12 november afgesloten in Meterik.

Wat biedt Scheepens jou?
We zijn al 18 jaar actief maar ons team is jong. We zijn hechte groep die graag een uitdaging
aanpakt. Elke medewerker heeft daarbij zijn eigen rol en samen genieten we van het succes als de
klus klaar is. We weten dat de rol van Materieelbeheerder erg belangrijk is. Het is de spil van ons
bedrijf. Als jij die centrale rol wilt oppakken met een oog voor je collega’s en oog voor de techniek,
dan zit je goed bij Scheepens.
Wat doe je als materieelbeheerder bij Scheepens?
Je zorgt ervoor dat het goede materieel beschikbaar is zodat opdrachten soepel verlopen. Jij kent
de totaalplanning en je ziet waar de kansen en moeilijkheden zitten. Jij bent dé verantwoordelijke
binnen Scheepens voor ons totale machinepark en je regelt dat alle machines aan de wettelijke
eisen voldoen. Onze machinisten kunnen bij jou terecht voor schades, storingen en keuringen.
Om alle mogelijkheden uit ons materieel te halen ben je altijd in contact met de werkplaats en de
planning. Jij denkt mee en komt snel met praktische oplossingen waarbij je een slimme afweging
maakt tussen kwaliteit, efficiëntie en klantvriendelijkheid.
Wat zijn de functie-eisen?
Allereerst ben je een enthousiaste, gemotiveerde collega die actief meedenkt in het verbeteren van
ons bedrijf. Daarbij:
• Je moet goed kunnen communiceren en overleggen;
• Je werk- en denkniveau is mbo 4;
• Je bent technisch en als het nodig is help je een handje in de werkplaats en in de planning;
• Je bent sterk in het maken van overzichten en planningen;
• Je bent goed in het werken met Excel en ERP systemen;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan snel en neem contact op met
Dirk Scheepens, 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • 0478 700 575

METalleMAN hield onlangs zijn eerste Lustrumconcert in een volledig
uitverkocht Gasthoês. Ter afsluiting
van het 5-jarig bestaansjubileum
treedt het koor zaterdag 12 november op in de kerk van Meterik. Om
19.00 uur wordt een mis opgeluis-

terd, waarin het koor onder meer
de meerstemmige Missa Haller ten
gehore brengt. Aansluitend vindt
het traditionele Caeciliafeest plaats
dat ook vanwege het jubileum een
bijzonder karakter zal hebben.

Slagwerktoernooi Horst aan de
Mallets
Horst aan de Mallets is de naam van het toernooi waarbij vijf slagwerkgroepen uit Horst aan de Maas de muzikale strijd met elkaar
aangaan. Het vindt dit jaar plaats op zondag 13 november in
’t Gasthoês in Horst.
Deelnemers aan Horst aan de Mallets
zijn de Slagwerkgroep Koninklijke
Harmonie Horst, Drumband
Eendracht Melderslo, Drumband Jong
Nederland Horst, Slagwerkensemble
Sint Joseph Grubbenvorst en
Drumband Concordia Meterik. Er zijn
deze middag twee prijzen te verdelen. Vakjury Sjoerd Ceelen beoordeelt
de slagwerkgroepen op kwaliteit
en presentatie. Daarnaast is er een
publieksjury onder leiding van cultuurwethouder Elbert Joosten. De
edities van Horst aan de Mallets uit

2020 en 2021 stonden gepland voor
Moederdag, maar konden vanwege
corona niet doorgaan. De publieksjury zou beide malen behalve uit
de cultuurwethouder uitsluitend uit
moeders bestaan. Dit idee is bij deze
editie gehandhaafd. De publieksjury
beoordeelt de slagwerkgroepen op
kwaliteit, presentatie en showelement. Deze jury kwam in het verleden steeds tot een andere winnaar
dan de vakjury. Het toernooi begint
om 13.30 uur. De prijsuitreiking vindt
om 16:45 plaats. De toegang is gratis.
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Horst Vol Koren festival met workshop voor koorleden en publiek
Venlo met het senioren pop/rock- koor
De gemeente Horst aan de Maas kent tal van koren. Daarvan nemen er op zondag 20 november zestien deel
aan de eerste editie van het Horst Vol Koren festival. Gedurende de dag presenteren de koren zich op twee ver- Forever Young Collectief. Dit verzorgt
als gastkoor een optreden tijdens het
schillende podia waar doorlopend optredens te zien zijn.
Wethouder Elbert Joosten van cultuur opent het festival om 10.45 uur.
Vanaf 10.50 uur treden de eerste
koren op. Op het programma staat
ook een workshop in twee tijdsblokken voor zowel koorleden als publiek.

Doel is om iedereen kennis te laten
maken met zingen op een laagdrempelige manier. De workshops zijn vrij
toegankelijk, opgeven is niet nodig,
iedereen mag meedoen. Het eerste
tijdsblok is van 13.00 tot 14.00 uur,

het tweede van 14.30 tot 15.30 uur.
De workshop wordt gegeven door
Anya Straatman. Zij begon in 2007 met
haar eigen Vocalshop. Geïnspireerd
door de Amerikaanse documentaire
over het Young@Heart startte Anya in

Activiteiten tijdens Nederland Leest
Bibliotheek BiblioNu organiseert de hele maand november verschillende activiteiten rondom de campagne
Nederland Leest. Thema is dit jaar ‘Oud worden, jong blijven’: hoe is het om ouder te worden en hoe blijf je fit
en vitaal?
De bibliotheek is het hart van de
campagne en een ideale plek om
samen te komen. Maandag 28 november komt Heleen van Royen naar de
Bibliotheek in Horst.

Daarnaast krijgen leden en bezoekers
tijdens Nederland Leest ‘Mevrouw
mijn moeder’ van Yvonne Keuls
cadeau. Met dit boek richtte Yvonne
Keuls een liefdevol monument op voor

haar ouder wordende moeder. Lees en
praat mee over dit boek in de bibliotheek. Kijk voor het volledige overzicht van de activiteiten op
www.biblionu.nl/activiteiten

Zjér Bataille in Atelier De Stal

Horst Vol Koren festival.
De workshop bestaat uit ontspannings- en ademhalingsoefeningen,
oefeningen om de klankkast te vergroten en articulatie-oefeningen met
training van mond, lippen, tong. Op
deze manier wordt het hele lichaam

aan het werk gezet als voertuig en
geleider van de stem. Na de oefeningen wordt het geleerde in de praktijk
gebracht met het zingen van onder
meer ‘Let it be’ van The Beatles en ‘I
can see clearly now’ van Johnny Nash.
Omstreeks 17.30 uur brengen alle
deelnemers van de workshop de ingestudeerde liedjes ten gehore.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

Zjér Bataille (Ger Bertholet) treedt zondagmiddag 20 november op in Atelier De Stal in Sevenum. Samen met
zijn muzikanten Lei Bego (gitaar en ukulele), Jan Hallema (contrabas) en Rogér Moréno (accordeon en viool)
neemt Bataille de aanwezigen mee op een nostalgische muzikale reis terug in de tijd.
Die reis begint op vrijdag 7 februari
1975. Op het NS-station in Maastricht
vertrekt een bus met Limburgse jongeren naar de VARA-studio in Hilversum.
Inzittenden zijn ook vader Wim en

zoon Cor die in een televisieopname
hun persoonlijk verhaal vertellen over
de gevolgen van de mijnsluitingen.
De leden van cabaretgroep De Sjenge
luisteren de uitzending op met hun

liedjes. Wat is er gebeurd die dag en
wat is er van hen geworden? Het optreden in Atelier De Stal (Lemmeweg 2 in
Sevenum) duurt van 15.00 tot 16.30 uur.
De toegang is gratis.

JOL-kermis in Lottum

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

Stichting JOL organiseert op zaterdag 12, zondag 13 en maandag 14 november weer de jaarlijkse JOL-kermis
in Lottum. Dit fancy-fair-achtig festijn vindt plaats in de zaal van het JOL/Canix-gedeelte van de Smetenhof
aan de Broekhuizerweg.
Er worden bijna constant rondes
gedraaid van het Rad van Avontuur met
verschillende prijzen, waarvoor loten te
koop zijn. Ook kan de jeugd zich amuseren met spellen zoals touwtje trekken
bij Ernie en Bert, blikgooien, het ballenspel, grabbelton en lollyspel. De met
deze spellen verdiende punten zijn te
verzilveren in de prijzentent.

Voor de ouders en de jongeren is er
natuurlijk gezelligheid in de bar. Verder
worden er loten verkocht voor de Grote
Ronde van het Rad van Avontuur met
grote prijzen zoals een reischeque of
een weekend een auto huren. De trekking hiervan is op maandagavond
14 november rond 17.30 uur. Op zondagmiddag om 15.00 uur start de JOL-kermis

met een gratis ronde voor alle kinderen
van de basisschool. Zij maken dan kans
op een super-knuffel en nog veel meer.
De JOL-kermis is zaterdagmiddag 12
november geopend van 14.30 tot
17.30 uur (speciaal voor de jeugd), zondag 13 november van 15.00 tot 00.00
uur en maandag 14 november van 10.30
tot 18.00 uur.

Likeur proeven tijdens Swolgense dorpsquiz
De Swolgense dorpsquiz Wie Wet ’T beleefde zaterdag 5 november zijn derde editie. Zaterdag 19 november
volgt ‘de Grande Finale’.
Deelnemers aan de quiz werden
zaterdag door middel van cryptische
omschrijvingen naar een geheime locatie geleid. Hier mochten ze hun smaakpapillen testen om de ingrediënten van

een aantal likeuren te achterhalen. Ook
werden de deelnemende groepen thuis
bezocht door Meneer en Mevrouw de
Bok, van wie ze de identiteit mochten
raden door het stellen van tien vragen.

Zaterdag 19 november wordt de quiz
afgesloten met de Grande Finale bij
Café Maos. Daarna wordt de winnende
groep van de Swolgense Wie Wet ‘T
Quiz 2022 onthuld.

Sint Maarten in Horst
Op Sint Maarten, donderdag 10 november, gaan kinderen in Horst met hun lampion langs de deuren om snoep
bij elkaar te zingen. Daarna volgt een fakkeloptocht en wordt het Sint Maartensvuur ontstoken. Een dag
eerder organiseert Jong Nederland een knutselmiddag en fakkelwedstrijd.
De jaarlijkse rondgang waarin de
kinderen al zingend met hun lampion langs de deuren gaan om
snoepgoed te verdienen is op donderdag 10 november van 17.30
tot 18.15 uur. Hierna komt Sint
Maarten met de Drumband van

Jong Nederland Horst naar het Sint
Lambertusplein waar de fakkeloptocht begint. Om 19.15 uur vertrekt
de optocht met fakkels. Iedereen
mag zich, eventueel met de eigen
lampion, bij de stoet aansluiten. De
optocht eindigt bij de troshoop op

Professionele
asbestverwijdering

het veld bij ‘t Risseltkapelke aan de
Gastendonkstraat. Omstreeks 19.30
uur begint hier het programma. Sint
Maarten ontsteekt dan het grote
vuur en reikt daarna de prijzen van
de fakkelwedstrijd uit.

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

AKTIE

3 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
AKTIE 12 nov. tot 12 dec. 2022

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

SamenUitBus zoekt
vrijwillige chauﬀeurs (m/v)
De SamenUitBus (SUB) Horst aan de Maas organiseert meerdere dagen per
week uitstapjes voor ouderen die behoefte hebben aan contact en ontmoeting.
Door omstandigheden zijn de afgelopen periode enkele chauﬀeurs gestopt.
Daarom zoeken wij een paar vrijwilligers die het team van chauﬀeurs
komen versterken.
Heb jij ervaring in het rijden met een klein busje (8 personen) en vind je het
leuk om met ouderen op stap te gaan, dan is het ﬁjn als je contact met ons wilt
opnemen. We zijn op maandag en donderdag van 10 tot 12 uur te bereiken
(tel. 06 48 56 66 99). Je kunt ook een mailtje sturen: info@samenuitbus.nl
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Wandelcursus positieve gezondheid
BiblioNU organiseert op de zaterdagochtenden 12, 19 en 26 november de wandelcursus ‘Wandel jezelf Positief
Gezond’ in Horst. Het betreft een bewustzijnstraject waar aan de slag wordt gegaan met zelfreflectie op het
gebied van positieve gezondheid.
De wandelingen duren maximaal
twee uur en worden begeleid door
een ervaren wandelcoach. De natuur
wordt gebruikt als inspiratiebron voor
het ontwikkelproces van de deelnemers. Zij gaan met elkaar in gesprek
over hun eigen ervaringen, wensen,
dromen en verlangens. Vanuit veer-

kracht wordt aan de slag gegaan
met ontwikkelacties op de gebieden:
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven,
meedoen en dagelijks functioneren.
De drie bijeenkomsten zijn telkens van
10.00 tot 12.00 uur. Verzamelpunt is de
parkeerplaats bij Boscafé het Maasdal

in de Kasteelse Bossen in Horst. Om
deel te nemen dien je over een redelijke wandelconditie te beschikken.
Deelname is gratis, ook voor nietleden van de bibliotheek. Aanmelden
via biblionu.nl/activiteiten

Gé Peeters schrijft boek over
voetbalcultuur in stadions
Wittenhorstlid Gé Peeters is verknocht aan voetbal en stadions.
Hij heeft er inmiddels ruim honderd bezocht. Zijn droom om een
persoonlijk boek te schrijven over voetbalcultuur in stadions is nu
realiteit geworden. Vrijdag 18 november verschijnt ‘De schoen van
Koeman’, met 93 verhalen uit evenzoveel stadions.

Egbert Derix en Baer Traa treden op bij
Anja van de Smid
Componist/pianist Egbert Derix en zanger/gitarist Baer Traa verzorgen zaterdag 12 november een optreden
bij Anja van de Smid in Horst. Dit gebeurt onder de noemer ‘Boomasiel, ons landschap’.
Tijdens dit concert spelen Derix en Traa
een selectie uit het album Boomasiel.
Dit bevat op muziek gezette gedichten
van onder andere Frans Budé, Govert
Derix en Herman Verweij. Op het album
worden ze gesproken door Huub Stapel
en gezongen door Baer Traa. Naast
Nederlands is er ook Fries en Venloos
dialect te horen op Boomasiel.
Egbert Derix is bekend van zijn samenwerkingen met onder andere Eric
Vloeimans, Fish, Supertramp saxofonist
John Helliwell, Marillion, de liedcyclus

Wandern (met bariton Sef Thissen) en
solo pianoconcerten. Hij componeerde
en speelde de pianomuziek voor de
documentaire ‘Noa ’t Zuuje’ en de
Avro/Tros-serie ‘Olympische Dromen’
van Wilfried de Jong.
Baer Traa, geboren in Venlo, is een
singer-songwriter die al een aantal
jaren succesvol aan de weg timmert
met eigen songs die zich bewegen tussen pop, jazz, soul en americana. Hij
studeerde aan het conservatorium van
Rotterdam en won het Jazz Vocalisten

Concours. Tevens doceerde hij, evenals
Derix, aan de Rockacademie in Tilburg.
Tijdens dit optreden maken Derix
en Traa een verbinding tussen het
Nederlandstalige repertoire van
Boomasiel en de Engelstalige songs
van Traa. Dit leidt tot een concert vol
poëzie, zang, piano en gitaar, bewegend tussen romantisch klassiek,
poppy jazz, intense blues, intiem luisterlied en spannende improvisaties.
Kaarten reserveren kan via
anjavandesmid.nl

OPEN
DAG13
zondag
november

Meld je aan
www.roc-teraa.nl/opendag

Gé Peeters heeft een levenslange
fascinatie voor voetbal. De liefde
beperkt zich niet tot het spelletje
alleen. Juist niet, want alles wat er
rondom en in het voetbalstadion
gebeurt, fascineert hem. Dat gaat
van blunders van omroepers tot zeer
strenge suppoosten, van standbeelden van voetbalhelden tot gepassioneerde stadiongidsen.
In zijn boek komen vooral
Nederlandse, maar ook Engelse,
Italiaanse, Duitse, Spaanse,
Belgische en Franse stadions aan
bod. Peeters draagt Franse stadions
geen warm hart toe: “Ze kunnen
zich in Frankrijk maar moeilijk voorstellen dat je geïnteresseerd bent
in een stadion. Bij Paris St. Germain
werden we bruut weggestuurd, bij
Strassbourg van hetzelfde laken een
pak. Wat een verschil met Italië.
De terreinknecht van Ferrara kwam
spontaan naar ons toe en vertelde
honderduit. Niet dat we er iets van
verstonden, maar de passie dróóp
van die man af. Hij heeft een hoofd-

stukje in mijn boek dubbel en dwars
verdiend.”

De terreinknecht
van Ferrara kwam
spontaan naar ons toe
en vertelde honderduit
De 59-jarige Peeters hoopt dat zijn
boek ook de weg weet te vinden
naar mensen die niks om voetbal
geven. Het boek telt 308 bladzijden
en is te bestellen, met achterlating
van naam en adresgegevens, via
deschoenvankoeman@gmail.com
De presentatie van ‘De schoen van
Koeman’ vindt plaats op vrijdagavond 18 november in het Parkhotel
in Horst. Inloop vanaf 18.45 uur, het
officiële programma duurt van 19.30
uur tot 20.50 uur. Wie de presentatie
wil bezoeken, kan zich aanmelden
via deschoenvankoeman@gmail.com

Borduur jouw weg naar de
Kantfabriek
In museum de Kantfabriek is tot en met 30 december de tentoonstelling ‘Langs geborduurde wegen’ te zien. Getoond wordt hoe
Chinese bergvolkeren op hun traditionele streekdrachten de
wegen hebben geborduurd waar zij vandaan komen.
In reactie op deze tentoonstelling
roept het museum iedereen op om
op zijn of haar eigen manier (borduren, haken, quilten, tekenen, fotograferen etc.) een verbeelding van
zijn of haar weg te maken. Daarbij
kan men ervoor kiezen om letterlijk de route naar de Kantfabriek te
verbeelden, maar andere creatieve
ideeën, zoals het verbeelden van
wat de Kantfabriek voor iemand

betekent, behoren ook tot de mogelijkheden.
Deelnemers worden opgeroepen hun creatie te delen via mail,
Facebook of Instagram en hun werk
(maximaal A4) voor dinsdag 15
november in te sturen of af te geven
in Museum de Kantfabriek. De
inzendingen worden geëxposeerd in
de maand december. Een jury kiest
dan de drie creatiefste werken.
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Openluchtmuseum De Locht levensecht in digitale
omgeving
Openlucht Museum de Locht is sinds deze week ook digitaal te bezoeken.
Het museum in Melderslo is het eerste ter wereld dat is nagebouwd in
Roblox, een online spel- en game-creatiesysteem dat enorm populair is
onder jongeren. De online-beleving wordt gecombineerd met een ouderwets spelbord.
Het initiatief voor GanzenBLOX,
zoals het 3-in-1 spel van De Locht is
genoemd, ontstond in coronatijd. Bij
De Locht vroeg men zich af wat te
doen wanneer lockdowns terug bleven
keren. Zouden kinderen nog wel in het
museum komen? En wat als schoolklassen in de toekomst geen excursies en
uitjes meer konden organiseren? “Het
is ontzettend belangrijk om ook jongeren enthousiast te maken voor musea
als het onze”, vertelt Miriam van Meijel,
die als hoofd educatie van het museum
maar wat blij is dat er nu ook digitaal
door de omgeving van het museum
gestruind kan worden. In GanzenBLOX
wordt de speler meegenomen op een
virtuele ontdekkingstocht naar het
Limburgse platteland van vroeger. Het
kwam tot stand na een samenwerking van het museum met Lokaal C en
Cultuurpad. Bij de uitvoering werden
lokale ontwikkelaars ingeschakeld.
Namens Cultuurpad was Ankie Rutten
nauw betrokken bij de ontwikkeling van het spel. “Het heeft eventjes

geduurd, maar ik ben ontzettend blij
dat we het spel nu eindelijk af kunnen leveren. Het is een lang project
geweest, maar ik ben trots op de combinatie van bordspel en online omgeving die we hebben gecreëerd”, vertelt
ze. Ze doelt daarmee op de mix van
oud en nieuw, waar GanzenBLOX uit
bestaat. Want hoewel het zich voornamelijk in een digitale omgeving
afspeelt, wordt er ook gebruik gemaakt
van een ouderwets spelbord, dat veel
weg heeft van ganzenbord.

Beperkte oplage
Djaly kreeg als jongste vrijwilliger
de eer om samen met directeur Roel
Baas het spel voor het eerst te spelen. Het leidde tot het nodige enthousiasme, ook bij Baas. “Hier hebben
we ons als De Locht heel erg lang op
verheugd, daarom ben ik maar wat
blij dat GanzenBLOX er nu is. En dat
als allereerste museum ter wereld.”
Om GanzenBLOX te spelen, is niet
alleen het speelbord nodig, maar ook

25 jaar lid

Grubbenvorster Mannenkoor
huldigt drie leden
Het Grubbenvorster Mannenkoor (GMK) huldigde zaterdag 5 november twee leden vanwege hun 25-jarig lidmaatschap van het koor.
Ook Ria Wilmer werd in het spreekwoordelijke zonnetje gezet.

een mobiele telefoon en toegang tot
Roblox. Het spelbord wordt in beperkte
oplage uitgebracht. Er worden door de
makers vijftig exemplaren geschonken
aan het museum. Daarnaast worden er
vijftig verdeeld onder basisscholen in
de regio. Ook zijn er binnenkort spel-

len te winnen via acties op de social
media kanalen van Cultuurpad en
De Locht. Op cultuurpad.nl/ganzenblox
is het spelbord tevens te downloaden
en uit te printen. GanzenBLOX is zowel
thuis als in het museum te spelen.
Voor Miriam is het een mooie toevoe-

ging aan het educatieve programma
dat De Locht te bieden heeft. “Hier bieden we jongeren een mooie mix van
leren en doen. Daar draagt dit nieuwe
initiatief ook weer aan bij.”
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Dinnershow van Fanfare Monte Corona
Fanfare Monte Corona uit Kronenberg geeft zaterdag 12 november weer een dinnershow. Die is ditmaal
gegoten in een muzikale wereldreis onder het motto ‘Legends of Music: A Journey around the world’.
Tijdens de muzikale reis rondom
de wereld laat Monte Corona de
aanwezigen kennismaken met vijf
karakteristieke landen en culturen.
Onder het genot van een vijfgangendiner, dat aansluit bij de vijf
landen en culturen, kan iedereen
genieten van de muzikale uitvoe-

ringen die deze avond te bieden
heeft.
Wie mee wil met deze muzikale
reis rondom de wereld, stapt aan
boord door een kaartje te kopen.
Dit kan door te mailen naar info@
montecorona.nl onder vermelding
van het aantal personen en eventu-

ele allergieën. Wie met een groep
komt, kan zich gezamenlijk opgeven.
Locatie van de dinnershow is
de Torrekoel, Meerweg 11 in
Kronenberg. Het programma begint
om 19.30 uur, de inloop is vanaf
18.30 uur.

Boomkwekerij Coonen is op zoek naar een:

Fulltime/Parttime medewerker

sierheesterkwekerij m/v

Boomkwekerij Coonen is een bloeiend familiebedrijf dat zich de afgelopen
55 jaar heeft gespecialiseerd in de teelt van meer dan 800 verschillende
soorten sierheesters in pot. Deze heesters worden gekweekt in kassen,
folietunnels en containervelden op onze locaties in Baarlo en Kessel.

De baritons Jeu Pouwels en
Tjeu Leenen ontvingen namens
het Koninklijk Nederlands
Zangersverbond de onderscheiding ‘25 Jaar-Koorlid’ met de daarbij
behorende oorkonde. Beide heren
zijn binnen het GMK ook actief
geweest in het bestuur.

Ceciliafeest
Voorzitter Hay Botden van het GMK
reikte de onderscheiding en de

oorkonde aan Jeu Pouwels uit tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest. De
van een operatie herstellende Tjeu
Leenen ontving de onderscheiding
en de oorkonde tijdens een huisbezoek door penningmeester Ger
Derikx. Pouwels en Leenen werden ook in de bloemetjes gezet.
Datzelfde gold voor Ria Wilmer. Zij is
actief bij de organisatie van bijzondere GMK-aangelegenheden.

Wat bieden je:
• Een afwisselende baan bij een moderne kwekerij. Werkzaamheden
bestaan o.a. uit het vermeerderen en oppotten van planten,
gewasverzorging en het klaarmaken van bestellingen.
• Een gezellig team van 23 gemotiveerde full- en parttimers
• Voor fulltime een 38-urige werkweek. Er worden bij ons geen overuren
gemaakt.
• Salaris conform CAO Open Teelten en bij geschiktheid bieden we je een
vast contract.
• Het is fijn als je ervaring of affiniteit hebt in de tuinbouwsector, maar met
een positieve instelling kom je er ook. Bij ons kan je het vak leren!
Bezoek www.boomkwekerijcoonen.nl voor meer informatie. Je sollicitatie
en CV kun je richten aan: René Coonen: info@boomkwekerijcoonen.nl
Boomkwekerij Coonen | Op den Bosch 10 | 5991 NE BAARLO
077 - 477 23 89 | www.boomkwekerijcoonen.nl
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Ontmoet de huisslager in De Locht Puzzel
In het verleden werd in slachtmaand november in ieder gezin een varken geslacht als voedselvoorraad voor de winter. Voortbordurend op
deze traditie organiseert museum De Locht in Melderslo op zondag
13 november ‘Ontmoet de huisslager’. Slager Crist Coppens komt die dag
vakkundig een varken uitbenen.

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
PLUS Supermarkt in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze in
onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum),
Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 13 november 2022 (12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt
donderdag 17 november 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Alle letters van het alfabet krĳgen een cĳfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bĳ de
bĳbehorende cĳfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram.
Uiteindelĳk zal er er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

In de keuken van de boerderij van
De Locht kun je de hammen zien hangen. In de kelder staan de weckflessen gevuld met vlees. ’s Middags zijn
er demonstraties. Bezoekers kunnen

een stukje van de balkenbrij proeven
of een handje helpen met het draaien
van de vleesmolen als er verse worst
wordt gemaakt. Verder is er een wedstrijd ‘Raad het gewicht’.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beukenhaag € 0,89
2.500 wintergroene
om
leib en verdeeld over leipho
tinia
12 soorten op voorraad in
pot, stam 18
0 cm
Bloeiende planten, leirek 120x120 cm
vaste planten, heesters, totale hoogte circ
a 320 cm
bomen, haagplanten
enz.

€ 119,99

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

De oplossing van
de puzzel in de Hallo
van 3 november 2022 was:

En de winnaar is:
Rik Poeth uit Horst.
Van harte gefeliciteerd met
een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld
door Expert Horst!
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Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Zondag 13 november

Apotheek Maasdorpen

11.00

Broekhuizen
17 november

18.30

Broekhuizenvorst
Zaterdag 12 november

19.15

Horst

Huisartsenpost
Venlo

Zondag 13 november
Maandag 14 november
Dinsdag 15 november
Woensdag 16 november
Donderdag 17 november
Vrijdag18 november

11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Lottum

Zondag 13 november

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

09.30

Meerlo

Zondag 13 november
Donderdag 17 november
- biddende moeders

Melderslo

Zaterdag 12 november

11.00
09.00
09.30

Gebiedsteams

17.30

Gemeente Horst aan de Maas

Zaterdag 12 november

Zaterdag 12 november
Zondag 13 november
+ uitstelling
Maandag 14 november
Dinsdag 15 november
Donderdag 17 november
Vrijdag 18 november

Hulp nodig bij werk,
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan

Tandarts

Spoedgevallendienst

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Dinsdag 15 november

Tandartsenpost Eindhoven
040 311 19 15
Aalsterweg 108
5615 CJ Eindhoven
www.tandartsenposteindhoven.nl

Verloskundige zorg

Zaterdag 12 november
Woensdag 16 november

Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst

Ben jij ons nieuwe salestalent?
Heb jij zin om met ons mee te denken over nieuwe mediaconcepten en
vervolgens ook actief mee op te starten én vind je het leuk om onze bestaande
mediaconcepten verder mee uit te bouwen? Dan is dit de baan die jou op het lijf
geschreven is.

10.00

Sales is je tweede natuur!
Behalve dat je met ons de lijnen op salesgebied mee uitzet, ben je zelf ook
actief in de markt. Dat kan digitaal, telefonisch en door middel van salesbezoeken. We verwachten van jou dat sales je tweede natuur is, je zelfstandig
werkt, en dat je niet op je bureaustoel vastgeplakt zit.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

Verover jij de lokale onlinemarkt?
Kempen Media is uitgever van de weekbladen HALLO Horst aan de Maas,
HALLO Peel en Maas en HALLO Venray. Op dit moment ligt ons speerpunt op
de offline media, maar we hebben ambities om ook de lokale onlinemarkt te
gaan veroveren, binnen en buiten ons huidige werkgebied.

0900 88 44

06 55 40 80 23

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.

3

1

7

8

1

7

9

1

8

3

6

5

9

1

7

3

5

9

4

7

Oplossing vorige week:

1
5

8

5

2

1

Wil jij je eigen tijd indelen en werken in een enthousiast team?
Je kunt bij ons zelfstandig bepalen waar en wanneer je werkt, waarbij je
natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten. Ook deeltijd
werken behoort tot de mogelijkheden.
Wij werken met een enthousiast team van jonge professionals dat er samen
voor zorgt dat er dagelijks nieuwe lokale content wordt gecreëerd die lezers
boeit. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw ambitie de
ruimte krijgt om te groeien.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

9

3

Kempen Media groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
verkoopteam, iets voor jou?

Danure Verloskundigen

19.00
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077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp
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Ga jij met ons de uitdaging aan?
Ben jij het salestalent dat ons verkoopteam komt versterken?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Je kunt je cv en motivatie mailen naar mikevankempen@kempencreeert.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je altijd bellen met Mike of Eric:
077 208 32 00.

#kempencreëert

19

20

Minder betalen
en toch meer krijgen
We gaan open op
vrijdag 11 november om 08.00 uur

2.

Kom langs en geniet
van de appelkruimelvlaai-actie!

49

Jouw fonkelnieuwe ALDI is af!
Dus kom lekker langs; we bakken de hele
dag door ovenvers brood. Pak wat vers fruit
of groente mee. En sla vooral onze verse
vlees- en vis-afdeling niet over. Wat dacht
je van een best getest wijntje van onder
de vijf euro? En neem dan ook nog iets leuks
mee uit onze non-foodcollectie.
Tot snel in de winkel!

VOOR CA.

5-6
PERSONEN
Deze aanbieding is geldig van vrijdag 11 november t/m zondag 13 november.

Loevestraat 55-57, Horst
Openingstijden
Ma. t/m Za.
08.00 - 20.00 uur
Zondag
09.00 - 18.00 uur

aldi.nl

