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Vrijwilliger (81)
naar Bolivia
De onrechtvaardigheid die hij in het verleden overal ter wereld tegenkwam, drijft hem
nu om zelf aan de slag te gaan als vrijwilliger bij een waterproject in Bolivia. Tom van den
Kroonenberg (81) uit Grubbenvorst is er helemaal klaar voor. “Je moet niet denken,
maar doen.”

Wij zijn op zoek naar een

Versspecialist groente m/v (40 uur)
Vereist:
• Passie voor groente,
fruit en lekker eten
• Commercieel inzicht
• Klantvriendelijk, teamplayer
en houdt van aanpakken

Solliciteren:
via servicebalie winkel,
voorzien van CV of via
info@ahhorst.nl

www.ahhorst.nl

Tom gaat in Bolivia bij een
waterproject van Stichting Amazone
Kinderen werken. “De stichting biedt
hulp in gebieden waar het merendeel
van de hulporganisaties van de
overheid of bijvoorbeeld het Rode Kruis
niet kunnen komen. Het werk begint
in de bush bij de indianen”, vertelt
hij. “De mensen eten eenzijdig als er
überhaupt al voedsel is en ze drinken
van het vieze rivierwater. Daardoor
zijn ze extra vatbaar voor ziekten.
Dat drinken van rivierwater is de
grootste boosdoener en daar wil ik dus
verandering in brengen en dat gaat me
lukken ook”, zegt Tom stellig.

Ik ben al op zoveel
plekken geweest
Dat de Grubbenvorstenaar op deze
leeftijd nog naar de andere kant van
de wereld reist, komt volgens hem
door zijn ervaring. “Ik ben al op zoveel
plekken ter wereld geweest. Vooral

in Midden- en Zuid-Amerika. In ZuidAmerika is het enige land waar ik niet
ben geweest Paraguay.” Hij vertelt
onder andere over een hospitaalboot
die eens in de zes weken langs alle
dorpen aan de rivier vaart en vertelt
over het voedsel, schone drinkwater en
de medicijnen die de indianen nodig
hebben.
Tom mag niet zomaar naar Bolivia
komen, want daarvoor heeft hij bij de
bisschop, die het project heeft opge
richt, moeten solliciteren. “Ik heb ver
teld over mijn ervaring in de scheeps
vaart en mijn kennis van techniek. In
eerste instantie solliciteerde ik voor

een baan op een school als leraar voor
basislessen metaal- en houtbewerking,
maar de bisschop wilde mij heel ergens
anders voor inzetten. Nu mag ik zorgen
dat de boten gaan varen en er een
waterzuiveringsinstallatie komt voor
schoon drinkwater.”
Tom gaat dus vooral met zijn kennis
naar Bolivia en hij hoopt dat hij met
zijn werkzaamheden andere mensen
inspireert om ook te gaan helpen. De
reis bekostigt hij zelf en de spullen
die hij daar nodig heeft, koopt hij met
sponsorgeld dat hij bij zijn vrienden,
familie en kennissen heeft ingezameld.
Lees verder op pagina 24
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Hardhouten kozijnen, iets voor jou?
Indien gewenst: volledig afgelakt, beglaasd en gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen” en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden
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Horster ambassadeur Greenport Bikeway

‘Net als in een cowboyfilm’
Klinkt de Greenport Bikeway je niet bekend in de oren? Aan de zes
kersverse ambassadeurs van deze snelfietsroute van Venlo naar HorstSevenum in dat geval de taak hier verandering in te brengen. HALLO Horst
aan de Maas sprak met Maarten Voesten (31) uit Horst, die samen met Tessa
Cornelissen (35) uit Sevenum de ambassadeurs uit onze gemeente vormt.
Wat drijft hem?
“Toen ik enkele weken geleden
de oproep via Twitter las, heb ik direct
gereageerd. De Greenport Bikeway is
een heel leuk initiatief. Ik wil mensen
graag enthousiast maken om meer
te fietsen”, vertelt Maarten over zijn
ambassadeurschap.
De snelfietsroute start bij station
Venlo en gaat van daaruit naar station
Blerick om zich vervolgens op te
splitsen in een zuidwestelijke en een
noordoostelijke tak. Beide routes gaan

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

door en om de Tradeports richting
station Horst-Sevenum. Sinds juni van
dit jaar is de noordelijke vertakking
gereed. “Ik werk bij Arvato in Venlo.
Hier ging ik altijd al met de fiets
naartoe via de noordelijke route.
Het stuk is nu echter flink verbeterd.
Zo steken er geen wortels meer
door het asfalt en is de weg breder
gemaakt, waardoor je veel ruimte
hebt”, aldus Maarten. Hij hoopt dat
de zuidelijke afsplitsing in januari
volgend jaar klaar is. “Er moet nog
één stuk grond worden aangelegd.
Nu loopt het nog dood en beland je
in de bramenstruiken. Wanneer het
langer gaat duren, komt er echter een
omleidingsroute.”

Duurzaam,
gezond en veilig
De fervente fietser somt de
voordelen van de snelfietsroute een
voor een op. “Het is duurzaam, gezond
én heel veilig. Er zijn geen stoplichten
of auto’s te bekennen. In principe
hoef je niet op te letten”, lacht hij.
“Dit betekent ook dat je in één stuk
door kunt reizen. Je bent sneller met
de fiets dan met je auto op het werk,
zeker als je dan nog een parkeerplek
moet zien te vinden. Je zou natuurlijk
ook het openbaar vervoer kunnen
pakken, maar dat is iets duurder,
afhankelijk van bepaalde reistijden en
je beweegt een stuk minder.”
Maarten wijst ook op de aandacht
voor de natuur vanuit de Greenport
Bikeway. “Op en rondom de route
bevinden zich beschermde plant- en
diersoorten, zoals dassen, salamanders
en vleermuizen. Om hun leefgebied
niet te zeer te verstoren, worden
speciale aanpassingen gedaan. Zo kent
de route bijvoorbeeld enkele knikjes

Maarten rijdt de route tegenwoordig op zijn eigen Greenportbike
om oude eikenbomen te besparen en
staan er houten lantaarnpalen met
vleermuisvriendelijke led-verlichting.
Bovendien is er een ‘plukbos’ waar
je appels en peren kunt plukken.
Als ambassadeur heb ik zelfs een eigen
fruitboom.”

Plan
van aanpak
Ondanks het feit dat Maarten zich
pas sinds enkele weken ambassadeur
mag noemen, heeft hij al verschillende
plannetjes in zijn hoofd om de
Greenport Bikeway onder de aandacht
te brengen. “Ik ben bezig met het
benaderen van lokale media, probeer
zoveel mogelijk deel te nemen aan
de officiële momenten en zet vrijwel
dagelijks iets op Twitter, Facebook en
Instagram. Zo heb ik laatst bijvoorbeeld

Hoofdredacteur
HALLO stopt
Herman van Aalst legt binnenkort zijn functie neer als hoofdredacteur
van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Dat zijn hij en uitgever
Eric van Kempen onlangs samen overeengekomen. Herman begon in
2011 als hoofdredacteur bij het nieuwsblad, dat dit jaar haar vijfde
verjaardag viert.
De hoofdredacteur en
uitgever zijn overeengekomen
de samenwerking te beëindigen.
“De taken van de hoofdredacteur
bestonden bij HALLO voornamelijk
uit het managen van de redactie.
Onder andere dankzij Herman zijn
een aantal dingen in de organisatie
veranderd. Na vijf jaar is een
duidelijke lijn ontstaan in de taken
op de redactie en is deze rol minder
van belang geworden”, aldus uitgever
Eric van Kempen.
De eindverantwoordelijkheid

voor het nieuwsblad en andere
managementtaken zullen in de
toekomst bij de directie van Kempen
Media BV terechtkomen. Redactionele
en uitvoerende taken blijven bij de
vaste redactie van HALLO.
Herman: “Ik vind het jammer om
te stoppen. Ik heb het nieuwsblad
mede op de rit gezet en de
interne organisatie van de redactie
gestructureerd. Ik was met veel
plezier het gezicht van dit nieuwsblad.
Deze deur zal nu sluiten, maar er zijn
er voldoende die open zullen gaan.”

sfeerbeelden van de zuidelijke route
geschoten. De weg was leeg, de trein
raasde voorbij en er zaten vogels op
de spoorlijn. Het was net als in een
cowboyfilm. Je fietst dwars door de
natuur”, vertelt hij tevreden.
Met zijn inzet mikt hij voornamelijk
op jongeren en gezinnen met
jonge kinderen. “Zij pakken nogal
gemakkelijk de auto. Men leeft zo
gehaast tegenwoordig. Maar de route
is ook heel leuk voor kinderen. Je
kunt ze verhalen vertellen over wat je
tegenkomt, aardbeien halen bij de boer

of een ijsje eten. Ook voor de jeugd is
de weg ideaal. In een half uur tijd ben
je veilig bij het nieuwe poppodium
of op de Zomerparkfeesten in Venlo”,
aldus Maarten. Daarnaast hoopt hij
ook politiek Horst aan de Maas op de
route te attenderen en te prikkelen.
“Nu leeft het vooral in Venlo, terwijl
de Greenport Bikeway ook hier zeer
zeker de aandacht verdient”, besluit hij
stellig.
Maartens bevindingen zijn onder
andere via Twitter of Instagram
(@maartenvoesten) te volgen.
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5-gangen
verrassingsdiner
Het Tussendoortje
(voor twee personen)

Vijf in een
herfstmassage

€49,95

€24,95
€32,00

€16,00
€115,00

€57,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Terug naar de natuur

De geschiedenis van
de Lollebeek
Waterschap Peel en Maasvallei werkt volop aan het weer laten meanderen van de Lollebeek en de Groote
Molenbeek. Volgens planning zijn de werkzaamheden aan de Lollebeek in december voltooid. Deze beek ontspringt
tussen Meterik en Veulen, is 8,5 kilometer lang en loopt door Tienray, Castenray en De Peel. Geschiedenisfanaat
Wiel Nabben uit Tienray dook in een stuk van de geschiedenis van de beek.

Brioche broodjes

Koningin Wilhelmina op weg naar een groep soldaten van de rode groep
In de jaren 30 van de vorige eeuw
werd er voor het eerst aan de Lollebeek
gewerkt. Wiel: “Dit waren ook wel de
crisisjaren, niemand had werk op dat
moment. Toen werd er besloten om de
Lollebeek recht te trekken. Dit zorgde
voor werkgelegenheid, maar ook voor
meer Peelgrond die ontgonnen kon
worden. Op die grond konden allemaal
landbouw- en tuinbouwbedrijven
gevestigd worden. Het mes sneed aan
twee kanten.”
De Lollebeek is daarnaast het
strijdtoneel geweest van een militaire
oefening waaraan 15.000 Nederlandse
militairen deelnamen. Deze oefening
vond plaats op 24 en 25 september
1930. Verdeeld in twee groepen, blauw

en rood, werd er geoefend in een
realistische setting. Deze oefening was
de aanleiding voor een bezoek van
prinses Juliana en koningin Wilhelmina
aan de regio van de Lollebeek. “Het
tweetal is in Horst geweest om een
bezoek te brengen aan de soldaten.
Ook zijn ze gaan kijken naar de
oefening zelf. Horst heeft zelfs een
klein vliegveldje gehad. Hier is een
keer een geslaagde noodlanding
geweest toen een vliegtuig de benzine
op had.”
Na de jaren 30 hield de
ontwikkeling van het gebied niet op.
Wiel laat weten dat er in de jaren 70
actief is gewerkt aan de ruilverkaveling
in het gebied van de Lollebeek. “In die

tijd werd de beek dieper en rechter
gemaakt. Ook werden er ook stuwen
in de beek geplaatst. Daardoor kon het
water beter beheerst worden. De vissen
konden niet stroomopwaarts. Dit is
natuurlijk niet goed voor de natuur,
maar deze stond ook niet op de eerste
plaats in die tijd.”
Anno 2014 wordt de Lollebeek
weer in de originele staat terug
gebracht. De werkzaamheden die nu
bezig zijn, zorgen er onder andere voor
dat de vissen weer stroomopwaarts
kunnen zwemmen. “Dit is natuurlijk in
het belang van de natuur. Daarnaast is
het mooi om terug te gaan de natuur,
net als vroeger, toen de beek ook
meanderde.”

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Superdeals:

Robijn wasmiddel of
wasverzachter 2+1 gratis Grolsch
Alle soorten, 3 flacons à 560-1500ml,
pakken à 684-1120 gram of pakken à 16 stuks

Krat met 24 flesjes à 33cl of 16 flesjes
à 45cl. Maximaal 4 kratten per klant

8,97

14,19

5,98

20,07

13,38

9,99

Geen 18,
geen alcohol

Geldig van wo 17 sept t/m di 23 sept 2014

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Autoschade?

Gratis deze cabrio tijdens uw reparatie!

HALLO op Tenerife
De familie Arts uit Horst vierde haar vakantie dit jaar op Tenerife. Giel (12), Siep en Pleun (beiden 10)
zagen tijdens een boottochtje de kans om even in de HALLO te bladeren. De dolfijnen op de achtergrond
kwamen ook even een kijkje nemen.

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

04

nieuws

18
09

Fotoboek Heemkundevereniging

Sevenumse oorlogsjaren in beeld
Vijfhonderd foto’s droeg oud-Sevenummer Theo van de Ven enkele jaren geleden over aan de Heemkunde
vereniging Sevenum. Op de foto’s is het dorp te zien tijdens en vlak na de oorlogsjaren. Zo’n verzameling mag niet
ergens in een kast belanden, vonden enkele leden van de vereniging. Daarom verschijnt op 22 november het
fotoboek Oorlogsbeeld 1940-1945 Sevenum Kronenberg Evertsoord.

allemaal is gebeurd in de voormalige
gemeente Sevenum. “Vaak hebben
zij daar geen weet van”, zegt Bert
Billekens. In totaal staan er 225 foto’s
in het boek, waarvan tweehonderd
afkomstig zijn uit de collectie van Van
de Ven. Billekens: “We hebben foto’s
uitgezocht die voor de lezers herken
baar zijn, waarop mensen uit Sevenum
en de andere dorpen staan.”

Minstens honderd
Joodse onderduikers

Bert Billekens, Mart Lenssen en Jeu Baeten ordenden honderden foto’s

Zwitserse Roomvlaai
half
5.69

3.99

Brood- en
Banketbakkerij

www.plushorst.nl

geldig van 15 t/m 20 september 2014

LEKKER! MET DE KERMIS!

Lucassen

bijschriften. Uitgangspunt was om de
jongere generatie duidelijk te maken
wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog

uit de vijfhonderd foto’s een selectie
van tweehonderd gemaakt en deze
voorzien van inleidende teksten en

Het boek is samengesteld door
Bert Billekens, Jeu Baeten en Mart
Lenssen. Met z’n drieën hebben ze

Sevenum speelde in de oorlog
een belangrijke rol in de opvang
van vluchtelingen. Zo was er
juffrouw Eugenie Boutet die actief
betrokken was bij het verzet en veel
onderduikers heeft geholpen. Mart
Lenssen: “Er wordt wel eens gezegd
dat er in elk Sevenums huis een
onderduiker zat verstopt. We weten
dat Sevenum minstens honderd Joodse
onderduikers heeft gehad.” “Uit de
gemeentearchieven blijkt dat Sevenum
tijdens de oorlogsjaren 1.641 evacués
heeft opgevangen”, vult Jeu Baeten
aan. “Voor een dorp van toen nog
geen 3.500 inwoners is dat erg veel.”
Daarom zijn er in het boek zo’n vijftig
foto’s van onderduikers opgenomen.
Het idee om daadwerkelijk iets
met de foto’s te doen kwam van

Mart Lenssen. “Ze waren opgeborgen
in de kast, maar ik vond dat er iets
mee moest gebeuren.” De prenten
werden vervolgens uitgezocht en
onderverdeeld in diverse categorieën.
“Het boek bestaat uit tien hoofdstukken
met daarin het verloop van de oorlog
opgenomen”, legt Bert Billekens uit.
“Bijzonder is dat er veel foto’s in staan
die nog nooit eerder zijn gepubliceerd.”
In het laatste hoofdstuk worden de
34 oorlogsslachtoffers uit Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord herdacht.
“We hebben van elk slachtoffer een
foto weten te achterhalen. Ze staan nu
allemaal met naam en foto vermeld.”

Boekpresentatie
Het boek wordt op zaterdag
22 november, als het zeventig
jaar geleden is dat Sevenum werd
bevrijd, gepresenteerd. Dit gebeurt in
De Wingerd. Vanaf 14.30 uur is er een
programma met onder meer een lezing
door Heidi Geven over de kerkrazzia’s
en deportaties naar Duitsland.
Toneelvereniging Setovera treedt op
met de eenakter Ik huil mijn vaders
tranen.
Inschrijven voor het boek
kan tot 20 oktober. Voor meer
informatie, neem contact op met de
Heemkundevereniging Sevenum via
info@heemkundesevenum.nl

Pinautomaat niet terug
na plofkraak
Er komt geen nieuwe pinautomaat terug voor de opgeblazen pinautomaat bij de Plus-supermarkt aan het
Patronaat in Horst. Dat heeft ING desgevraagd laten weten.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

ONDERHOUD AAN CARAVANS EN CAMPERS
SCHADEHERSTEL AAN CARAVANS EN CAMPERS
MONTAGE VAN ALLE DENKBARE ACCESSOIRES

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

Crist Coppens
houthakkerssteaks
4 stuks €6,50

geldig t/m zaterdag
20 september 2014

VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

bij 150 gram gebraden carbonade
bakje selleriesalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

De plofkraak vond plaats omstreeks
03.15 uur in de nacht van woensdag
10 op donderdag 11 september.
Buurtbewoners werden rond die
tijd wakker geschud door een harde
knal. Politie en brandweer werden
snel gealarmeerd. Ter plaatse
constateerden zij dat geprobeerd was
de pinautomaat in de muur van de
Plus-supermarkt open te breken. De
politie vermoedt dat de verdachten niks
hebben buitgemaakt. ING bevestigt
dit. De bank plaatst geen nieuwe

pinautomaat, omdat dat volgens haar
overbodig is. Dit heeft de bank besloten
door te kijken naar de veiligheid en
bereikbaarheid van de automaat.
Volgens een woordvoerder pinnen
klanten liever binnen.

Onderzoek politie
“In Horst kunnen klanten terecht bij
onze pinautomaat in de Albert Heijn en
ze kunnen altijd contant geld opnemen
aan de servicebalie van Plus.” Dat
klanten daar niet meer na sluitingstijd

van de winkels kunnen pinnen, is
volgens de woordvoerder geen ramp.
“De meeste mensen pinnen voor 20.00
uur.” Een ooggetuige vermeldt dat de
daders in een zwarte auto met hoge
snelheid gevlucht zijn. Volgens de
politie betreft het vermoedelijk een
Volkswagen. De politie onderzoekt
de zaak en is daarom op zoek naar
getuigen. Wie iets gezien heeft of meer
informatie heeft met betrekking tot de
plofkraak, kan contact opnemen via
0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00.
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Sevenum zonder pastoor

Geen opvolger Lauvenberg
De parochiefederatie Sevenum Kronenberg Evertsoord krijgt voorlopig geen nieuwe pastoor. In plaats daarvan
gaat kapelaan Terrence Ragel, afkomstig uit Sri-Lanka, de diensten leiden. Dat heeft het Bisdom Roermond besloten.
Pastoor Geert Lauvenberg nam
zondag 14 september afscheid van
de Sevenumse parochie. Hij gaat in
Susteren werken. Omdat er een groot
gebrek aan priesters is, heeft het
Bisdom in Roermond nog geen opvolger
voor Lauvenberg aangewezen. Deken
De Graaf Woutering gaat de komende
tijd als administrator voor het kerkbe

stuur van Sevenum fungeren en neemt
de voorzitterstaken op zich. Kapelaan
Terrence Ragel gaat de diensten in de
parochiefederatie leiden. Volgens het
kerkbestuur verandert er voor de paro
chianen niets. Penningmeester Peeters:
“De diensten in het weekend en ook
die van door de week blijven gewoon
doorgaan. We weten niet of er uitein

delijk een nieuwe pastoor komt, dat is
aan het Bisdom, maar we willen het
wel heel graag. Een eigen pastoor zorgt
voor binding met de parochianen en
vooral ook de vrijwilligers. De parochie
is groot genoeg om een eigen pastoor
te hebben. Ik ben bang dat als het te
lang gaat duren, sommige vrijwilligers
zullen gaan vertrekken.”

Veteranen GFC adopteren
bloembakken
Een aantal van de ongeveer zestig bloembakken in het centrum van Grubbenvorst wordt geadopteerd. Onder
andere de veteranen van voetbalvereniging GFC ’33 ondersteunen het project door de adoptie van twee bloembakken.
In het Floriadejaar nam stichting
Gewoën Grubbevors het initiatief tot
het plaatsen van kleurrijke bloem
bakken aan de lantaarnpalen in het
centrum van het maasdorp. De bloem
bakken worden sindsdien elk voorjaar
voorzien van nieuwe bloemen en
worden tijdens het bloeiseizoen twee
keer per week onderhouden door
vrijwilligers. De Vrinde van Gewoën

Grubbevors, een groep ‘supporters’ van
de stichting, is een adoptieproject
gestart om dit project financieel te
ondersteunen. Iedereen kan nu een
bloembak adopteren. De veteranen van
GFC hebben dat dan ook gedaan. Ben
Peijs, voorzitter van de veteranen van
GFC, legt uit waarom. “Toen wij startten
als veteranenbestuur bij GFC, hebben
we ons naast het plezier in voetbal ook

tot doel gesteld om daar waar mogelijk
ook buiten het voetbal activiteiten te
ontplooien of te steunen. Zo hebben
we enkele jaren geleden bijvoorbeeld
de boérebroelof in Grubbenvorst
verzorgd. De bloembakken zorgen echt
voor een stuk upgrading van het
centrum. Vandaar dat we afgelopen
jaar besloten om per team één
bloembak te adopteren.”

Bomen zomaar gerooid

Dorpsraad Swolgen boos
op gemeente
De dorpsraad van Swolgen is zwaar teleurgesteld in gemeente Horst aan de Maas. De Swolgense raad is boos
over het volgens haar schandalige optreden van de gemeente en geeft aan alle banden te hebben verbroken.
De dorpsraad plaatste vrijdag
12 september een bericht op haar
website waarin zij haar ongenoegen
uitte over het kappen van vijf bomen
door de gemeente. Dit is volgens de
dorpsraad gebeurd zonder overleg
terwijl dit wel was toegezegd. “Wij als
dorpsraad treden vanaf vandaag dan
ook terug als gesprekspartner van de
gemeente en wachten af of er mis

schien iemand binnen de gemeente
het fatsoen heeft om een verklaring af
te leggen hoe dit zover kan komen”,
schrijft de dorpsraad. Voorzitter Eduard
Maas laat desgevraagd weten dat de
dorpsraad zelf niet aftreedt. Wethouder
Paul Driessen laat in een reactie weten
dat de fout geheel bij de gemeente ligt.
“Er waren inderdaad plannen om een
aantal bomen te kappen aan de Mgr.

Aertsstraat vanwege de verkeersveilig
heid. We zouden nog in overleg gaan
met de dorpsraad om te bespreken
hoeveel bomen en wanneer. Er is echter
iets misgegaan in de communicatie
waardoor de bomen afgelopen vrijdag
al zijn gerooid. Dat is een fout van onze
kant. We hebben inmiddels een gesprek
met de dorpsraad gehad en afgespro
ken er nog op terug te komen.”

Toch woningbouw
Sphagnumweg
Ondanks bezwaren van omwonenden komen er toch twee bouw
locaties aan de Sphagnumweg in Griendtsveen. Dat heeft de
gemeenteraad van Horst aan de Maas tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 16 september besloten.
Door gemeente Horst aan de
Maas zijn in Griendtsveen drie locaties
aangewezen voor de ontwikkeling
van woningbouw: Kanaalweg, Mr.
Ter Voertstraat en Sphagnumweg.
De eerste twee werden al eerder
door de gemeenteraad goedge
keurd. Tegen de laatste zijn diverse
bezwaren gekomen van omwonen
den. Zij vinden onder meer dat de
ontwikkeling van deze locatie het
beschermd dorpsgezicht aantast.
Tijdens de raadsvergadering spraken
twee buurtbewoners hun zorgen uit.
“De openheid van het gebied is zeer
bepalend voor de historische neder
zettingsstructuur van het gebied”,
aldus de heer Althuizen, één van de

omwonenden. “De Sphagnumweg
is altijd een goede grens geweest
tussen beschermd en niet-beschermd
dorpsgezicht. Die grens wordt nu
overschreden.” De andere inspreker,
de heer Coopmans, vroeg zich af of
er wel voldoende belangstelling was
voor de kavels. “Er wordt waardevol
gebied opgeofferd voor twee kavels.”
De raadsleden begrepen de
zorgen van de omwonenden, maar
stemden toch in met het voorstel.
Wethouder Bob Vostermans liet weten
dat er tussen de twee kavels vrije
ruimte zou komen die in eigendom
van de gemeente blijft. “Daarmee
hopen we het open zicht te kunnen
behouden.”

Behoud de Parel
twijfelt over
fijnstofmetingen
Vereniging Behoud de Parel betwijfelt de betrouwbaarheid van de
fijnstofmetingen van het meetstation nabij LOG Witveldweg in
Grubbenvorst. Volgens de vereniging liggen de gemeten waarden
momenteel op de grens van de geldende norm en kan daarmee de
toekomstige norm niet behaald worden.
Behoud de Parel baseert haar
twijfels op een onderzoek van Teus
Hagen. Deze verzamelde metingen
over een periode van ruim een half
jaar door in die periode alle gegevens
van het meetstation te downloaden
en te vergelijken met overheidsrap
porten. Hagen presenteerde zijn
resultaten tijdens de gemeenteraads
vergadering van dinsdag 16 septem
ber. Hij concludeert in zijn onderzoek
dat in 2012, in het begin van de
metingen, veel fouten gemaakt
werden. In de rapportages en de
door Hagen verzamelde gegevens

SCHEIDING • OMGANG
ALIMENTATIE • GEZAG •
MEDIATION

komen volgens hem andere waarden
naar voren dan door de overheid
bekendgemaakt. Ook de verwijzingen
naar overheidsrapporten zouden niet
kloppen. “Op dit moment, terwijl
het Nieuw Gemengd Bedrijf nog niet
gevestigd is, wordt geconstateerd dat
de gemeten waarden op de grens
van de geldende norm liggen”, aldus
Behoud de Parel. ”Daaruit kan gecon
cludeerd worden dat de toekom
stige bindende norm van 2015 niet
haalbaar is en dat de bedrijvigheid
in het LOG Witveldweg niet verder
uitgebreid kan worden.”

mr. Stéphanie Hoppers
Advocaat

Nancy Hermans
MfN Registermediator /
Familiemediator

Neem contact op voor een GRATIS en vrijblijvend informatiegesprek.
Bemmelstraat 2 • 5961 HN Horst • t 077 3983000
www.familierechthuis.nl / info@familierechthuis.nl

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten,
bij het ontbreken van kracht.
Maar ondanks je verlies van strijd om het leven,
heb jij ons een goed voorbeeld gegeven.
Je wachtte op een wonder, helaas is het nooit gekomen.

Lauw Aarts
echtgenoot avan

Annet Aarts-van Helden
Hij overleed op 58-jarige leeftijd.
Annet
John en Tanja
Gerrit en Mieke
Jasper, Denize
Davy en Inge
Max

Wij

Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

Ruud v.d. Munckhof
& Ineke v.d. Broek

Met pijn in ons hart hebben we toch nog onverwacht afscheid
moeten nemen van mijn lieve Man, zorgzame Vader en Opa

gaan trouwen op
27 september 2014.

Sef Jenniskens
* Horst, 1 mei 1941

† Maastricht, 14 september 2014

echtgenoot van

Annelies Jenniskens-Seuren
Grubbenvorst: Mam
Grubbenvorst: John en Ellis
Sjoerd & Kimberley, Maud
Horst: Marita en Joop
Jannicke & Frank, Jelle
Grubbenvorst: Diana en Rob
Femke

Reuveltweg 2D, 5971 CW Grubbenvorst

Lottum, 15 september 2014
van Darthlaan 15, 5973 KC Lottum
We nemen afscheid van Lauw op vrijdag 19 september
om 16.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40
te Venray.
Lauw is thuis, waar jullie persoonlijk afscheid
van hem kunnen nemen na telefonisch contact.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor
Stichting Ambulance Wens. Hiervoor zijn collectebussen
aanwezig in het crematorium.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 20 september
om 11.00 uur in zaal Boszicht, Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden.
Sef is in afscheidscentrum Baersdonck, Kloosterstraat 76
te Grubbenvorst, waar u donderdag 18 september
van 19.00 tot 20.00 uur persoonlijk afscheid van hem kunt
nemen.
Bloemen zijn maar voor even, een gift is voor het leven.
Wij stellen het op prijs om in plaats van bloemen
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het

Bij het overlijden van

Zr. Gonnie Zanders
Jacoba Allegonda

hebben velen hun warm medeleven betuigd.
Hiervoor onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers
en vrijwilligers van Hof te Berkel voor de liefdevolle verzorging.
Familie Zanders
De zeswekendienst is zondag 5 oktober om 9.30 uur
in de parochiekerk H. Hubertus te Hegelsom.

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

Fruit persen Wij persen uw fruit
tegen vergoeding, € 0,50 per ltr, evt.
ook inkoken. Iedere zaterdag van
10 tot 11 uur demonst., t/m 27 sept.
2014. Hobby wijngaard den Hiezel,
Helenaveenseweg 13 Sevenum.
06 20 35 21 22.

condoleanceregister.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Troubadour Math Craenmehr. Een
muzikaal cadeau voor oma, opa, pa
of ma. Gezellig samen zingen in de
huiskamer. Liedjes uit vroeger tijden.
Voor inlichtingen 077 398 50 88 of
06 22 60 41 88. Muzikale groetjes, Math.
Miniatuur Bloem en Grafwerk, voor
het opmaken van potten en schalen
met blijvend materiaal. O.a. hout in
combinatie met zijden bloemen of aloë
vera. 077 398 51 08/06 27 91 17 14
Van Bronckhorststraat 92.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Yogacentrum L’Espoir
voor hatha-, power- en zwangerschaps
yoga. Voor info kunt u terecht op onze
site www.yogacentrumlespoir.nl of
bel 077 398 51 36 Almeweg 11 Horst.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.

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

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Alpha-cursus. Binnenkort start de
nieuwe landelijke Alpha-cursus: Is er
meer? Informatieavond 29 september
20.00u. Inlichtingen Wiek en Nell
Brugmans 077 366 21 98

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

Dag en nacht bereikbaar

www.briensveld.nl

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

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

www.theoarts.com

Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. snijbonen, komkommers,
paprika, snoep- en soeptomaten, uien
en knoflook. Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Hortensia’s veel soorten.
Aanbiedingen v.a. € 2,75
Bomen (bol-dak-zuil-lei) in pot dus nu
planten! Vlinderstruik (ook kleinbl.)
e.a. heesters ook veel op stam.
Grassen, bodembedekkers v.a. € 0,85
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Garageverkoop Loevestraat 19.
Massagebed/-stoel, riet, koper, tin, div.
huish. app, klokken, servies, planten,
kant, stof, garen, boodsch.kar/stoel,
rotan wieg, glas.
Te koop appels (Elstar, Boskoop e.a.).
Ook zelf plukken, € 0,50 per kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo.
Tel. 06 53 13 01 32.
Flyer GOB Roodkapje gezien?
Interesse om over te stappen of
gastouderopleiding te volgen?
Bel: 077 374 51 49 of mail
info@roodkapjehorstaandemaas.nl en
u krijgt direct uitleg.
Te koop gevraagd woonhuis in
Sevenum. Prijsind. € 170.000-190.000.
Op korte termijn beschikbaar.
Tel. 06 18 31 25 75.

Biologische geteelde Amaryllis
te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124, Horst.

Te huur kamer in Sevenum, 23m2
met eigen kookgelegenheid en ingang.
Info: 06 46 26 07 30.

Bloemenkwekerij

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Rits stuk? vd wijstkleinvak.nl Loopt
de rits open van uw broek, rok, jas,
tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u
wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.

Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.

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

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties aan pc/laptop, opschonen,
(draadloos) internet, antivirus,
beveiliging. 06 14 51 11 20.

Kom je ook bij ons naar de peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal.
Op maandag of woensdagmorgen. We
starten de eerste maandag /woensdag
in september. Voor meer informatie zie
www.hosema.nl of bel 077 398 27 97

een gift te doen voor Stichting Roel.

Onze dank gaat uit naar iedereen die ons gesteund
heeft tijdens de ziekte van Lauw.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

Familie Jenniskens
Familie Seuren

Familie Aarts
Familie van Helden

Je bent van harte welkom
op onze receptie
van 18.30 tot 20.00 uur
bij Kasteelboerderij,
Kasteellaan 1, 5961 BW Horst.

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Maandag 22 september a.s. zijn
Os Pap & Mam / Opa & Oma

Vrijdag 26 september 2014
zijn onze ouders/ opa en oma

Jeu & Truus
Vergeldt – van Dijk

Wim en Nellie
Jenniskens-Spreeuwenberg

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd!


Geboren

Sven

Kinderen en kleinkinderen
Baron v. Aerdtlaan 22
5973 NP Lottum

Kinderen en kleinkinderen.

10 september 2014
Zoon van
Bas Lichteveld
en Maike Groszwardt

Hoofdstraat 20 B
5961 EZ Horst

Akelei 20
5993 HG Maasbree

Hartelijk dank voor uw
aanwezigheid en felicitaties
ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijksfeest.

Hartelijk dank
voor uw bijdrage
aan ons
60-jarig huwelijksfeest.

Geboren

Van harte gefeliciteerd

Van harte gefeliciteerd en nog
vele gelukkige jaren samen.

Het was een dag
met een gouden randje!

Het was een geweldige dag!

Jan en Miep
Driessen-Bekkers

Sraar en Stina
Beerkens-Custers

Renske

10 september 2014
Dochter en zusje van
Geert Mommen en Cindy Cox
Sanne
Struikheide 8
5975 TH Sevenum

Maandag 22 september a.s. vieren onze ouders/grootouders

Gijs heeft een broertje!

Sef en Annie van de Munckhof-Kleuskens

Raf

hun 60-jarig huwelijksfeest.
De receptie vindt plaats in zaal Roelanzia te Ysselsteyn
van 18.30-19.30 uur
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hartelijk dank voor uw
aanwezigheid, felicitaties,
bloemen, cadeaus en
versieringen, muzikale
serenade van
muziekvereniging Concordia
ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijksfeest

Op 24 september 2014
zijn onze ouders en
grootouders

Piet en Tiny
Reijnders - Gerardts
50 jaar getrouwd!

Het was een geweldige dag
om nooit meer te vergeten!

Van harte gefeliciteerd,
Kinderen en kleinkinderen

Toon en Mien
Rambags-Arts

van Sonsveldstraat 27,
5961 SJ Horst

Bloemschikken Fiore creatief.
In oktober starten de bloemschikworkshops. Kijkdag vrijdag 26 september.
www.fiore-creatief.nl
Breien/haken weer helemaal hip
Maak zelf je muts, sjaal, handschoenen,
sokken of een mooi vest. Voor inspiratie
en trendy materialen Breimode en
handwerken ‘t Schippertje Schoolstraat
6 Horst. www.schippertjehorst.com.

Kermis
programma
zaterdag 20 september

De Rambo’s
aanvang 21.30 uur

zondag 21 september

Huub Dijckmanns
aanvang 20.30 uur

Harry and the
Poorboys
Creedence
Revival band

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Joey

9 september 2014
Zoon van
Rob en Lindsey Speijcken-de Bijl
Broertje van Dewi
Anne Frankstraat 29
5912 HC Venlo
Walnoten
gevraagd walnoten bij ons inleveren
voor een zeer goede prijs W. Bouten
Americaanseweg 50 Kronenberg.

Postzegels Nederland. 1852-2001.
(1941-2001 compleet) 90%
ongestempeld. Incl. boekjes en
velletjes. Tel. 077 397 14 26.

maandag 22 september

Rolluikband vervangen

Geboren

Pompoenen en sierfruit te koop.
Ook voor soep-/eetpompoenen en
Halloween. Dorssers, Maasbreeseweg
108, Sevenum, 077 467 19 67.

50% Korting op alles. Hele maand
september op alles 50% korting. Weer
enorm veel spullen binnengekregen.
Antiek, brocante, retro enz. Giga
aanbod winterkleding hangt in de
rekken, volop keuze. Twedde Kans
Noordsingel 43 Horst.
Workshop bloemschikken In oktober
wil ik starten met verschillende
workshops bloemschikken, deze
arrangementen zijn seizoensgebonden.
Voor meer informatie bel Lies Klomp
tel 077 464 13 80.

12 september 2014
Zoon van Rik Verdellen
en Sandra Vogels
Nieuwstraat 188
5961 HH Horst

aanvang 20.30 uur

Wij wensen iedereen een geweldige kermis

Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Math Craenmehr Troubadour.
Samen zingen aan de keukentafel of
in de huiskamer. Een prachtig origineel
cadeau voor vader, moeder, opa, oma
of gewoon voor de leuk met vrienden.
Het zal u verbazen hoe leuk het is!!!!!!
Doen!!!!!

verenigingen 07
Stichting IKL

Wilgen Blakterbeek
geknot
Aan de Blakterbeek in Sevenum worden de komende tijd 45 wilgen
geknot. Dit gebeurt in opdracht van Stichting IKL.
De wilgen zijn onderdeel van
een uit totaal 175 bestaande
knotwilgengroep. Deze bomen zijn
zo’n 85 jaar geleden geplant.
Al ruim twintig jaar wordt door
IKL jaarlijks een deel geknot. Op deze
manier krijgt iedere boom om de
4 à 5 jaar een knotbeurt. Als daar te
lang mee wordt gewacht kan het zijn
dat oude bomen bezwijken onder het
gewicht van de takken. Waar nodig

worden dan nieuwe bomen geplant.
De wilgen worden in deze
periode geknot omdat het terrein
nu redelijk toegankelijk is voor
zware machines. De takken worden
grotendeels geknepen en de
onderste 1 à 2 meter worden met de
motorkettingzaag afgezaagd zodat
er geen onnodige grote wonden
ontstaan. Al het takhout wordt
afgevoerd.

Respijtzorg

Informatiemarkt
mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg Synthese organiseert op zaterdag
27 september van 10.00 tot 12.30 uur een informatiemarkt over
vervangende zorg, ook wel respijtzorg genoemd. De informatiemarkt vindt
plaats in ’t Gasthoês in Horst.
Tijdens de informatiemarkt
presenteren diverse organisaties zich,
zowel professionele instanties als
vrijwilligersorganisaties. Zij informeren
over diverse mogelijkheden voor jong
en oud. Denk aan diverse vormen van
logeeropvang, dagopvang, eetpunten,
klussendiensten en meer. In een
aparte hoek wordt door het Steunpunt

Mantelzorg een inleiding verzorgd
over respijtzorg. Ook wordt de nieuwe
Wegwijzer gepresenteerd, dit is een
informatiegids over wonen en welzijn
in Horst aan de Maas. Er worden
doorlopend films getoond zoals
‘Respijtzorg…..nooit bij stil gestaan’
waarin mantelzorgers zelf vertellen
over hun persoonlijke ervaringen.

Plaggenhouwers

Grubbevorster
Vastenaovesliedjes
Konkoer
De eerste activiteit van Gekke Maondaagsvereiniging de
Plaggenhouwers uit Grubbenvorst is op zaterdag 27 september. Dan vindt
vanaf 19.49 uur in ’t Haeren het Vastenaovesliedjes Konkoer plaats.
Zowel bij de jeugd als bij de
volwassenen zijn er weer veel
schrijvers actief geweest zodat
er een avondvullend muzikaal
programma gebracht kan worden.
De zangers worden begeleid door
een live band onder leiding van
Alexander op ’t Veldt en beoordeeld

door een deskundige jury onder
voorzitterschap Hans van den Brandt.
Na het bekendmaken van de winnaar
zal er nog een afterparty zijn waarbij
de huis-dj’s van het Grubbevorster
Vastenaovesliedjes Konkoer the
Party Brothers feestje nog even laten
voortduren.

Samenwerking

BVB Substrates blijft
Fer van Lin hoofdsponsor SV Lottum
Autobedrijf

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

SV Lottum bezocht onlangs hoofdsponsor BVB Substrates uit
Grubbenvorst. Het eerste elftal heeft al vier seizoenen met hun bedrijfslogo
op de borst mogen spelen. Dit zal ook in de seizoenen 2014-2015 en
2015-2016 het geval zijn. De selectie en technische staf waren uitgenodigd
om de hernieuwde samenwerking te bezegelen.
In het bijzijn van directieleden
Guido Linders en Arjan van der Meer
werden het nieuwe, feloranje tenue
en bijbehorende sporttassen gepresen
teerd. Daarop volgden een fotosessie
en een rondleiding. Uiteindelijk was

het tijd voor het officiële gedeelte van
de avond en kon het nieuwe contract
getekend worden. Met de verlenging
voor twee seizoenen kan SV Lottum
zich weer volledig richten op sportieve
vooruitgang.
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Tips voor de ultieme bruiloft

Goed voorbereid op de
mooiste dag van je leven
’Je mag iets betekenen op die belangrijke dag’
Frans Verhaag (55) uit Venlo is sinds 2005 trouwambtenaar
bij gemeente Horst aan de Maas. “Ik mag iets betekenen voor
een bruidspaar op een dag die voor hen heel belangrijk is.
Dat geeft een goed gevoel”, aldus Frans.
Toen Frans in 2005 bij de voormalige gemeente Sevenum
werkte, kwam daar een vacature vrij voor trouwambtenaar,
ook wel buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS)
genoemd. Frans werd gevraagd. “Ik mocht eerst nog bij een
huwelijk kijken hoe dat precies in zijn werk ging. Daar had ik
meteen een goed gevoel bij. Dat zag ik mezelf ook wel doen”,
vertelt hij. Frans werd in de rechtbank van Roermond officieel
beëdigd en op 11 november 2005 voltrok hij zijn eerste huwelijk.
“Ik werd echt in het diepe gegooid, maar ik vond het meteen
leuk.”
Gemeente Horst aan de Maas heeft acht trouwambtenaren.
“Die doen dat allemaal naast hun gewone baan of ze zijn
gepensioneerd. Een betaalde hobby, noem ik het ook wel. Per jaar
sluit ik ongeveer tien huwelijken. Dat aantal is voor mij precies
goed, want op die manier blijft het iedere keer toch nog heel
speciaal.” Als eerste gaat Frans altijd op bezoek bij het bruidspaar.
“Dan bespreken we hun wensen en leg ik uit hoe alles in zijn werk
gaat. We gaan ook altijd even terug in het verleden. Dan vraag
ik naar hoe ze elkaar ontmoet hebben en hoe hun relatie is
verlopen”, aldus Frans. Op het gesprek met het bruidspaar baseert
de trouwambtenaar zijn speech. “Dat is een persoonlijk verhaal
over het bruidspaar. De sfeer die ik probeer te creëren is geen

Uitbundig én stijlvol
feesten tot aan het einde
van de nacht?

Bruidsboutique
Trouwreportages
met oog voor detail!

Janine

vanaf 18 september 2014

Op alle jurken 75% korting!
Geijsterseweg 4a
5861 CT Wanssum
tel. 06 400 400 10
www.angy.nl

Op alle accesoires 50% korting! OP=OP!
Wij zijn uitsluitend op afspraak geopend
Kaldenkerkerweg 57c • 5915 AA Venlo • Tel. 077 351 72 94
www.bruidsmodejanine.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Dat kan in een trendy trouwpak
van Jansen-Noy!
Kerkstraat 7 Sevenum 077 467 29 29 www.jansen-noy.nl

Hét adres voor een mooi bruidskapsel!

Beleef samen een mooie,
onvergetelijke dag!

Herstraat 8, 5961 GJ Horst 077 398 19 33
info@happyhairhorst.nl www.happyhairhorst.nl

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America Tel: 077 464 14 53
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Voor velen is het de mooiste dag van hun leven:
de trouwdag. Een goede voorbereiding is daarbij
van belang. HALLO Horst aan de Maas geeft
daarom deze week tips om deze dag
onvergetelijk te maken, om alvast even lekker
bij weg te dromen. Denk bijvoorbeeld aan
dé droomjurk, het pak voor de bruidegom en
natuurlijk het bruidsboeket. Lees daarnaast het
interview met Frans Verhaag, trouwambtenaar
voor gemeente Horst aan de Maas.

kerksfeer, maar gezellig, informeel en met humor. Soms is de
speech ook in het dialect. Toch is het ook heel belangrijk dat er
wel altijd een bepaalde waardigheid is. Een huwelijk is ook een
serieuze aangelegenheid, het moet geen cabaret worden.”
Het mooiste aan dit beroep vindt Frans dat hij deel uit mag
maken van een speciale dag van het bruidspaar. Frans: “Het is een
bijzonder moment voor hen, ze hebben er lang naar toe geleefd.
Dat begint al voor de huwelijkssluiting. Dan zie ik de familie
vol spanning wachten tot het bruidspaar arriveert. En dan stapt
het paar uit de auto of ander voertuig en je kunt de opwinding
gewoon voelen. Prachtig vind ik dat.” Sommige huwelijken staan
Frans nog extra goed bij. “Ik had ooit een huwelijk waarbij de
bruid zwanger was. Later hoorde ik dat zij diezelfde avond nog
naar het ziekenhuis moest om te bevallen. Ook herinner ik me
nog goed dat een bruidspaar heel graag hun twee honden erbij
hadden in de zaal, omdat dat hun kindjes waren. Maar niet alle
bruiloften zijn zonder zorgen. Soms zijn er bepaalde persoonlijke
omstandigheden, waar je voorzichtig mee om moet gaan. Zo heb
ik drie keer een huwelijk gesloten in vrouwengevangenis Ter Peel
en het komt ook wel eens voor dat bijvoorbeeld de ouders van één
van de twee niet aanwezig willen zijn.”
Het aantal huwelijken dat Frans gesloten heeft, loopt richting
de honderd. “Maar de eerste keer kan ik me nog steeds heel goed
herinneren. Ik was compleet onervaren. De bruidegom kwam uit
België, ze hadden elkaar op internet ontmoet. Sinds die tijd heb ik
vele huwelijken gesloten en ik vind het nog veel te leuk om al te
stoppen”, sluit Frans af.

uw trouwringen uitzoeken
in persoonlijke sfeer

Trouwringen Atelier Vrielink

Uw trouwringenspecialist!
Broekhuizerweg 25 5973 NW Lottum 06 18 05 37 92
www.trouwringenateliervrielink.nl

Persoonlijke trouwlocatie?
De trouwzaal van het voormalige
gemeentehuis kun je geheel naar
wens aankleden voor een zeer
persoonlijke huwelijksvoltrekking.
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50 jaar Autoschade Horst

‘Ik had nooit verwacht
dat het bedrijf
zoals nu zou worden’
Een echt familiebedrijf, dat is Autoschade Horst. Het bedrijf dat in 1964 werd opgericht, viert dit jaar haar
vijftigjarig jubileum. Door de jaren heen zijn de nodige dingen veranderd binnen het bedrijf. Jan (79), Harry (49) en
Marcel (45) van den Munckhof blikken samen terug en kijken kort vooruit.

Harry, Jan en Marcel vieren 50 jaar Autoschade Horst
De vader van Jan richtte het fami
liebedrijf in 1964 op. Jan vertelt: “Mijn
vader had een touringcarcentrale en
een spuiterij waarbij de schade aan de
autobussen werd hersteld. Ik heb het
bedrijf van mijn vader overgenomen.”
Zijn zoon Harry vult aan: “De spuiterij
en de touringcarcentrale liepen in
elkaar over. Wanneer er een tekort
was aan buschauffeurs, vielen mensen
van de spuiterij in. Dat kon in die tijd
gewoon: overall uit en achter het
stuur.”

Ander tijdperk
Als klein kind waren Marcel en
Harry al aan het werk in de zaak van
hun vader. Harry vertelt: “Na school
gingen we er snel op de fiets heen.
We mochten poetsen en meehelpen
met kleine klusjes. We reden de bussen
naar buiten, zodat we de werkplaats
beter konden schoonmaken.” Jan lacht:
“De jongens waren 12 jaar en toen
reden ze die bussen al naar buiten,
zonder dat ik er iets vanaf wist. Als ik
erbij was geweest, hadden ze dat niet
gemogen van mij.”
In 1994 brak een ander tijdperk
aan voor het bedrijf. Hermes was de
grote openbaar vervoerder in Limburg
op dat moment. Die wilde de taxiafde
ling kopen. Harry: “Uiteindelijk is de
touringcarcentrale verkocht, zonder
de spuiterij, die is in onze handen
gebleven. Toen werd ik gevraagd om

het bedrijf over te nemen. Mijn eerste
reactie was: ‘spannend’. Het was een
geweldige kans die nooit meer voorbij
zou komen.”
Het bedrijf was toentertijd nog
gevestigd aan de Venrayseweg in Horst.
Binnen twee jaar moest het verhuizen
vanwege nieuwbouwplannen. Harry:
“Toen heb ik aan Marcel gevraagd of
hij mijn zakenpartner wilde worden en
hij zei ja.” Voor Marcel was het ook een
uitdaging, vertelt hij. “Ik heb eigenlijk
een studie gedaan die niet helemaal
aansluit bij deze bedrijfstak. Het was
toen voor ons een nieuw bedrijf met
een nieuwe locatie dat helemaal
opnieuw opgezet moest worden.”
Op de vraag of je wel met vrienden
of familie zaken moet doen, antwoordt
Harry: “Uitzonderingen bevestigen de
regel. Wanneer er iets afgesproken
wordt, dan houden we ons eraan. We
hebben fijne en duidelijke afspraken.”
Jan is ook nog altijd betrokken bij de
zaak. “Ik ben inmiddels de boodschap
penjongen, maar ik vind het leuk om te
doen, hoor”, lacht hij.
Door de jaren heen is een aantal
dingen veranderd, stellen de mannen.
Marcel: “De markt is veranderd. Vroeger
bestond de gunfactor, die is nu weg.
Alles moet zo snel mogelijk gebeuren
en van een zo hoog mogelijke kwaliteit
zijn.” Jan vult aan: “Vroeger was het
prima wanneer een order veertien
dagen later klaar was. Dat is nu niet

meer denkbaar. Het contrast met vroe
ger is hemelsbreed, maar vroeger zaten
ze ons ook achter de veren, hoor.”
Daarnaast zijn de technieken en de
materialen ook veranderd. Jan: “Waar
de jongens dan over praten, ik heb
geen idee. Alles gaat tegenwoordig ook
veel sneller. Als wij vroeger een auto
spoten, moest dat soms wel anderhalve
dag drogen. Wanneer er nu onderdelen
gespoten worden, zijn ze binnen een
uurtje droog.” “Het enige dat hetzelfde
is gebleven, is het voorbewerken en
het schuren. Dat gebeurt nog steeds
met de hand en de schuurschijfjes zijn
hetzelfde gebleven”, vult Marcel aan.

Naamsverandering
Over hoe het bedrijf er in de
toekomst uit komt te zien, zegt Jan:
“Ik kan niet in de toekomst kijken.
Ik had ook nooit verwacht dat het
bedrijf zo zou worden zoals het nu
is.” Harry voegt toe: “Wat we wel
weten, is dat we onze naam gaan
veranderen. De oude bedrijfsnaam
dekte niet meer helemaal de lading
en soms was er verwarring over de
diensten die we leverden. Met onze
nieuwe naam, Munckhof Service
Center, willen we aangeven dat we
niet alleen autoschade herstellen, maar
een veelzijdig dienstenpakket leveren.
Ons gouden jubileum leek ons het
goede moment om Munckhof Service
Center te lanceren.”

Je kunt hier zelfs - na het ja-woord
en de unieke balkonscène - proosten
met bubbels en genieten van een
(h)eerlijk hapje uit de streek.

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar
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Varkens aaien Melderslo
Tijdens het weekend van het varken op zaterdag 13 en zondag 14 september was ook de zichtstal van familie
Michiels-Fleuren geopend. Aan den Herenbosweg waren de staldeuren open en konden mensen achter glas naar de
varkens kijken.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Kabouter Anemoontje
Kabouter Anemoontje is tot eind oktober iedere zondagmiddag in
Aardbeienland in Horst te vinden. Iedere zondag wordt een ander
sprookje verteld, een sprookje dat ook in het nieuwe ingerichte gedeelte
van Aardbeienland te bekijken is.
Aansluitend aan de vertelling
mogen kinderen meedoen aan een
activiteit. Dit is iedere week iets
anders: een kasteel kleien, vingerpop
petjes maken, een snoephuisje bou
wen of zelf een sprookje verzinnen,
het komt allemaal voorbij.

Hay Soberjé van Aardbeienland
vertelt: “Midden in de zomer is
Aardbeienland het drukst. Veel
mensen denken dat er alleen dan
aardbeien zijn, maar zeker nu in de
nazomer en herfst is er nog van alles
te zien in ons park.”

Kunst rondom afscheid
Wat kan én mag allemaal rondom het nemen van afscheid? Die vraag
is het thema van een avond over de kunst rondom afscheid die Asist
Zakelijk en Ernabij Ritueelbegeleiden op zaterdag 11 oktober organiseert
in De Torrekoel in Kronenberg.

Moeder en zoon Tannie Peters (38)
en Stijn Heuijerjans (6) uit Horst komen
naar de varkensstallen van de familie
Michiels-Fleuren toe om te zien hoe het
er aan toe gaat. Op de vraag wat Stijn
allemaal geleerd heeft, antwoordt hij:
“Dat ze de varkens veel te eten geven,
want dan worden ze een beetje dik.”
De biggetjes vindt hij het schattigst
en de grote varkens stinken volgens
hem. Hij is al eens eerder in de
bezichtigingruimte geweest, maar

nog nooit in de stal zelf. Dan herinnert
hij zich weer wat er met alle varkens
uiteindelijk gebeurt. “Deze varkens
worden geslacht en dan krijgen we
vlees, want gisteren heb ik nog een
speklapje gehad. Dat was wel lekker”,
lacht hij.
Ook Patricia (38) en Wilbert (40)
Keijsers uit Horst zijn samen met hun
kinderen Maartje (1,5), Noortje (3) en
Djarno (13) naar de stallen in Melderslo
komen kijken. Wilbert komt zelf ook uit

een agrarische familie en vindt de stal
len er mooi verzorgd bij liggen. “Ik heb
de kinderen de verschillende fases van
het groeiproces van een varken laten
zien. Het zou goed kunnen dat we hier
nog eens vaker naar toe gaan, want ze
zijn nu nog heel jong, maar zo te zien
vinden ze het wel leuk.”
Ondertussen worden buiten in het
hok wat varkens geaaid en hebben de
meeste kinderen hun weg gevonden
naar het springkussen.

Ieder mens is uniek en om in de
hectische periode en de dynamiek
rondom het afscheid nemen van een
geliefde de rust te bewaken en te
bewaren, dat is voor de organisatie
de Kunst rondom afscheid. Bijzonder
en persoonlijk zijn de kernwoorden
van elke deelnemer aan deze
avond. Bezoekers maken kennis
met personen die zich op hun eigen
manier verbonden voelen met
afscheid nemen. Er worden sieraden
voor gelaryngectomeerden (mensen
met een keelstoma) tentoongesteld

en sieraden die gemaakt zijn voor
bijzondere gebeurtenissen met
bijzondere materialen. Op diverse
manieren wordt over Verlaat Verdriet,
traditioneel afscheid en afscheid
door en met kinderen verteld. Ook
worden rouwarrangementen met
een diversiteit aan bloemen getoond.
Met diverse materialen creëert één
van deelnemers een plek voor een
bijzonder persoon. De avond begint
om 19.30 uur en duurt tot ongeveer
22.30 uur. Aanmelden kan via
info@asistzakelijk.nl

Oh, zit dat zo!

Heeft u

personeel?
Weet u wat de werkkostenregeling betekent
voor uw bedrijf?
Of u nu al gebruik maakt van de werkkostenregeling of niet,
1 januari 2015 is een belangrijke datum. Dan wordt namelijk
de werkkostenregeling verplicht in een gewijzigde vorm.
Werkt u veel met contracten voor bepaalde tijd? Dan gaat er
veel veranderen, zoals u kunt lezen in de rubriek Oh, zit dat zo!
In oktober en november organiseren wij Aan Tafel
bijeenkomsten op ons kantoor voor grote en kleine
werkgevers. U gaat naar huis met de informatie die u nodig
heeft om u optimaal voor te bereiden op de aankomende
wijzigingen!
Aarzel dus niet en schrijf u digitaal in voor
deze GRATIS bijeenkomsten via onze website.
Ga naar www.innovista.nu en klik op de knop ‘aantafel’!

Vestiging Horst (077) 398 46 00 | Vestiging Roggel (0475) 49 46 28
info@innovista.nu | www.innovista.nu

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

Werkgevers, bereidt u voor!
Al eerder hebben wij het in deze rubriek gehad over de ingrijpende wijzigingen die eraan zitten te komen in het
arbeidsrecht. Dit keer gaan we nader in op de wijzigingen. De wijzigingen worden gefaseerd ingevoerd op drie
verschillende tijdstippen.
Per ingangsdatum zijn de
wijzigingen als volgt:
Wijzigingen per 1 januari 2015
(uitgesteld vanaf 1 juli 2014)
• Uiterlijk één maand vóór het
aflopen van een contract moet
de werkgever schriftelijk
mededelen of het contract
verlengd wordt of niet, anders
volgt er een boete aan de
werknemer van maximaal één
maandloon.
• In een contract van zes maanden
of korter mag geen sprake meer
zijn van een proeftijd.
• Geen concurrentiebeding meer
in een contract voor bepaalde
tijd, tenzij de werkgever een
zwaarwegend bedrijfsbelang
heeft en dit motiveert in het
beding.
• Een onbeperkt aantal contracten
voor bepaalde tijd voor
werknemers die jonger zijn dan
18 en gemiddeld minder dan
12 uur per week werken.

Wijzigingen per 1 juli 2015
Een transitievergoeding is een
verplichte ontslagvergoeding voor alle
werknemers die wordt ontslagen en
minimaal twee jaar in dienst zijn.
De hoogte is afhankelijk van het
aantal dienstjaren en kan oplopen
tot 75.000 euro.
Wanneer er minder dan 25
werknemers in dienst zijn en een
werknemer wordt ontslagen om
bedrijfseconomische redenen, dan
geldt een overgangsregeling. De
werknemer wordt dan geacht in
dienst te zijn gekomen op 1 mei 2013,
waardoor de transitievergoeding
aanmerkelijk lager uitvalt.
Er komt een ontslagroute:
werkgevers hebben geen keuze meer
hoe zij ontslag aanvragen. Ontslag
om bedrijfseconomische redenen en
vanwege langdurend ziekteverzuim
worden altijd behandeld door het UWV,
terwijl alle andere redenen beoordeeld
worden door de kantonrechter.
Over contracten voor bepaalde tijd:
er kunnen maximaal drie contracten

voor in totaal twee jaar achter elkaar
worden aangegaan. Daarna moet er
een onderbreking plaatsvinden van
minimaal zes maanden. Ook worden
de afwijkingsmogelijkheden per CAO
zeer beperkt.
Wijzigingen per 1 januari 2016
De maximale duur van de WWuitkering wordt stapsgewijs verkort
van 38 maanden naar 24 maanden.
Wilt u meer informatie over
voorgaande onderwerpen of heeft u
een andere vraag met betrekking tot
uw personeel? Neemt u dan gerust
eens vrijblijvend contact op met een
van onze beloningsadviseurs of kom
in oktober of november gratis naar
een van de Aan Tafel-bijeenkomsten
op ons kantoor.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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18
09

GEPLUKT

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

Ingrid Salters-Gack

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

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

Van origine is ze Duits, maar ze woont intussen al bijna dertig jaar in Griendtsveen. Ze is een betrokken mens.
Je zou kunnen zeggen, een echte dierenvriend, die behulpzaam is en van het leven zoveel mogelijk geniet.
Ingrid Salters-Gack (68) uit Griendtsveen wordt deze week geplukt.
Ingrid groeide op in de grote
Duitse stad Passau, niet ver van
de Oostenrijkse grens. Toen ze op
20 juni 1986 in het karakteristieke
Griendtsveen kwam wonen, had ze
dan ook even tijd nodig om te wen
nen. Zo zegt ze: “In het begin vond
ik het enorm rustig.” Inmiddels vindt
ze dat ze in een unieke plaats woont.
“De natuur is hier wonderschoon.
Als je via je voordeur naar buiten loopt,
ben je zo omringd door de natuur”,
meent ze.
De vraag hoe ze in Griendtsveen

terecht is gekomen, vindt Ingrid niet
moeilijk te beantwoorden. “Dat kan
maar aan een factor liggen hè: de
liefde.” Haar man heet Arthur Salters
en is 58 jaar oud. “Toen we hier
kwamen wonen, kende ik niemand.
Ik ben meteen als secretaris bij de
dorpsraad aan de slag gegaan om men
sen te leren kennen. Dat heb ik zeker
vier jaar gedaan”, stelt ze. Nu is Ingrid
actief bij de kerk. “Ik voel me betrok
ken en wil hier ook niet meer weg.”
Toch zijn er dingen die Ingrid nog
mist van Duitsland. Daarom gaat ze

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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eens in de zoveel tijd terug. “Ik ga
zo’n twee tot drie keer per jaar op
vakantie. Naar Tirol of mijn vroegere
woonplaats Passau. Daar ziet de natuur
er ook heel anders uit”, vindt ze. Haar
hond Mira van anderhalf jaar neemt ze
dan mee. Ook heeft ze nog altijd niet
aan het Nederlandse brood kunnen
wennen. “M’n brood haal ik nog altijd
in Duitsland. Dat vind ik gewoon
lekkerder”, lacht ze.

Er is meer in
het leven dan werk
Net als ieder ander had Ingrid
ook een droom. “Ik wilde vroeger
accountant worden, maar dat is
heel anders gelopen. Ik geef nu les
voor Fontys Hogescholen en ik ben
als het ware zzp’er met m’n eigen
vertalingsbureau”, vertelt ze. “Ik vind
het lesgeven heel leuk. Iets overdragen
aan anderen vind ik heel mooi.
Daar ben ik ook goed in”, meent ze.
Overigens steekt ze, terwijl ze de
pensioenleeftijd heeft bereikt, toch nog
veel uren in haar werk.
Maar volgens Ingrid is er meer in
het leven dan alleen werken. Ze heeft
het naar eigen zeggen prima naar haar
zin in Griendtsveen. “Ik hoop samen
met mijn man Arthur nog vele jaren
hier te genieten.” Over een paar jaar
wil ze stoppen met werken.
“Ik ben nu als ik vrij ben veel in
m’n tuin bezig. Ik hou van bloemen”,
zegt ze. Ook vult ze haar tijd met
lezen, muziek maken, winkelen, naar
het theater gaan of uiteten bij de
buren, herberg De Morgenstond in
Griendtsveen. “Ja, als ik eenmaal stop
met werken, dan wil ik nog meer gaan
genieten, maar zoals ik nu leef vind ik
het ook goed. Als ik maar gezond blijf,
dan ben ik een heel tevreden mens”,
zegt ze.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

k tekort?
Liefde komtNuuin oo
een flesje van 10 ml.
van €10,50 voor

€7,50

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.0
18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

mager soepvlees
filet rollade v/h scharrelvarken

100 gram € 1,40
100 gram € 1,25

nieuw in ons assortiment

familie ovenschotel voor 4 tot 5 personen € 22,50
deze week ballen gooien
aardappelpuree, bloemkool en gehaktbal
wij wensen u fijne kermisdagen
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

12

Het volledige
kermisprogramma
van de Hôrster Horeca
van 19 t/m 24 sept

De Hôrster Horeca
wenst iedereen een
heerlijke kermis!

‘t Hukske

Puntzak friet ‘mét’ van €3,25 naar €2,50

De Lange Horst
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Wat
zeg je?

Pinautomaat is basisvoorziening

‘Er verdwijnt al te veel
uit de dorpen’

In diverse kernen in Horst aan de Maas zijn de afgelopen tijd de pinautomaten weggehaald.
Inwoners zijn nu aangewezen op automaten in andere dorpen of moeten extra geld bijpinnen in
de supermarkt. Een pinautomaat hoort echter bij de noodzakelijke basisvoorzieningen in een
dorp, vindt 86 procent van de inwoners uit Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
gebruikmaken van pinautomaten. Dan
Omdat de pinautomaten te weinig
moet er ook op bereikbare afstand een
gebruikt werden en dus in verhouding
pinautomaat zijn, zeker voor de oudere
teveel kostten, werd besloten deze
klanten.” In
weg te halen.
Hegelsom is na
Onbegrijpelijk,
‘Denk aan mensen die geen
één jaar afwe
vindt het over
auto hebben’
zigheid de pin
grote deel van
‘In alle winkels kun je pinnen’ automaat weer
Horst aan de
teruggeplaatst.
Maas. “Er ver
‘Pinautomaat is noodzakelijk’ “Het is echt
dwijnt al te veel
een zegen dat
uit de dorpen.
ie weer terug is. Er zijn natuurlijk ook
Basisvoorzieningen zijn bepalend voor
altijd mensen die minder mobiel zijn
de leefbaarheid. Die leefbaarheid hou
en voor hen is het heel prettig dat er
je niet overeind door noodzakelijke
basisvoorzieningen te schrappen”, rea een pinautomaat is,” zegt een inwoner.
Anderen maken zich zorgen over het
geert een van de inwoners. Een ander
extra cashgeld dat mensen nu bij zich
voegt eraan toe: “Banken hebben hun
hebben. “Mensen gaan nu weer geld in
kantoren gesloten. Zij wilden dat wij

5%
Neutraal

In sommige
supermarkten is als
alternatief een
pinzuil geplaatst
of men kan er
aan de kassa
geld bijpinnen.
“Zolang er bij
supermarkten
of horecagele
genheden bijge
pind kan worden,
is er geen probleem”,
laat iemand weten. Een
ander geeft aan dat hij zoveel
mogelijk probeert te pinnen in de win
kels en niet met contact geld betaalt.
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl

Oneens
8%

huis bewaren,
omdat ze
steeds naar
Horst moeten
voor wat geld.
Dus de crimine
len kunnen weer
toeslaan, vooral bij de
ouderen onder ons.”
Sommigen vinden het echter
begrijpelijk dat banken pinautomaten
sluiten als ze niet rendabel zijn. “Alle
kosten van een pinautomaat, zoals de
beveiliging en het onderhoud, moeten
uiteindelijk gezamenlijk worden
betaald. Het heeft dus geen zin om
voor enkelen deze pinautomaten te
handhaven.”

Eens
86%

Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE
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BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk

Week van de smaak!

BOEREN MESHANGER
De lekkerste boerenkaas, romig en
iets pikant 500 gram € 5,50
GRATIS kaaskrant vol tips en recepten
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DekbeD ertrekken is binnen!
DE NIEUWE COLLECTIE

e kleuren

verrassenDe Dessins in schitterenD

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
Tijdelijke standplaats Jacob
Merlostraat naast Gemeentehuis.
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Bespreking Poll week 36

Ik wil best betalen om te parkeren bij het bos
Deze stelling werd twee weken geleden door een overweldigende
meerderheid van bijna 90 procent met ‘oneens’ beantwoord. Slechts
één op de tien stemmers op onze poll zien het zitten om een bijdrage te
leveren aan natuuronderhoud door middel van parkeergeld.
Aanleiding voor de poll was het onderzoek van landelijke organisaties
als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, waarin zij bekijken of haar
publiek bereid is te betalen voor parkeren bij natuurgebieden. Hiermee
hopen zij hun teruglopende inkomsten op te kunnen vangen. Door te

betalen voor het parkeren, dragen gebruikers bij aan de kosten van
natuurbeheer.
Veel mensen zijn het hier niet mee eens. Zij vinden dat natuur gratis
toegankelijk moet blijven. Zij vinden dat de maatregel mensen die
verder weg wonen of minder goed ter been zijn, benadelen. Daarnaast
lijkt het problemen met handhaving te bieden. Als het onderzoek van
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ook inwoners uit Horst aan de
Maas bevraagt, lijkt het plan dus niet snel ingevoerd te gaan worden.

Ik weet wat de decentralisaties in de zorg inhouden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Op het gebied van jeugdzorg, de participatiewet en de wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) vinden per 1 januari 2015 zogenaamde decentralisaties
plaats. De gemeenten krijgen dan een heleboel taken van het Rijk op hun bord.
De gemeenteraad, wethouders en het ambtelijke apparaat van gemeente
Horst aan de Maas zijn al tijden bezig met de voorbereidingen voor deze
overgang. Minister Plasterk heeft Horst aan de Maas onlangs geprezen voor haar
aanpak. Maar weet iedereen wel wat er nou precies voor hem of haar verandert
per 1 januari?

Hoewel het doel is om de regeldruk te verminderen en meer duidelijkheid
te verschaffen, is het nog niet voor iedereen helder wat er nu precies gaat
gebeuren. De berichtgeving is verwarrend en het onderwerp misschien wel te
complex.
Daarentegen is er al veel voorlichting geweest en veel aandacht via
verschillende kanalen. Mensen die er mee te maken krijgen, hebben zich er wel
in verdiept. Het is niet zo heel moeilijk als je eenmaal weet waar het over gaat.
Ik weet wat de decentralisaties in de zorg inhouden. Wat vindt u?

Marieke
ment...
‘Limburgse bevrijders willen
Willems-Orde’ kopt een
Limburgse nieuwssite onlangs.
De Amerikaanse veteranen die
Zuid-Limburg hebben bevrijd,
vinden dat ze recht hebben op
de Militaire Willems-Orde.
Vooropgesteld: ik ben heel blij
dat de geallieerden onze dorpen
zeventig jaar geleden hebben
bevrijd. Ik wil er liever niet aan
denken hoe de wereld eruit had
gezien als de Duitse bezetter
niet uit ons landje verdreven
was. Waar ik echter over val,
is dat deze veteranen vinden dat
ze recht hebben op een
onderscheiding.
Natuurlijk, we hebben veel
aan hen te danken en volgens
mij hebben ze die erkenning
toen, en nu nog steeds, ook
altijd gekregen. Moet daar dan
een ‘prijs’ aan gehangen
worden? Een Koninklijke
Onderscheiding vraag je toch ook
niet? Er zijn vast wel mensen die
vinden dat ze er eentje verdiend
hebben en hem dan ook krijgen.
Er zijn ook mensen die een lintje
verdienen, er een krijgen en
vervolgens heel verbaasd zijn
dat iemand er überhaupt aan
gedacht heeft een
onderscheiding voor hen aan te
vragen. En dan zijn er nog
degenen die er een verdienen,
maar nooit een lintje krijgen.
Omdat ze altijd in de luwte
verblijven, op de achtergrond
werken en te bescheiden zijn om
de aandacht op zich te vestigen.
En tja, het is tenslotte toch ook
je taak om de vrijwilligerslijsten
bij te houden, mensen uit
brandende huizen te redden of
in dit geval, militaire operaties
uit te voeren?
De veteranen voeren aan dat
ze in België en Frankrijk wel
onderscheiden zijn en dat
Nederland dus eigenlijk
achterblijft. Zij willen nu een
brief naar koning WillemAlexander sturen om alsnog de
Willems-Orde te verkrijgen.
Lijkt me een moeilijke beslissing.
Aan de ene kant wil je ze nu
natuurlijk het respect tonen dat
ze verdienen. Aan de andere
kant: mensen die vragen,
worden overgeslagen…

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 37) > Horeca Gasthoês is teveel concurrentie voor centrum > eens 40% oneens 60%
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

‘t Gasthoês: wensdenken, doemdenken, realistisch denken
Woensdag 3 september zijn de gemeenteraad en een heleboel
belangstellenden geïnformeerd over de ontwikkelingen van ’t Gasthoês.
De rondleiding door het gebouw gaf ons meer duidelijkheid over de
onderhoudsstaat. Die rondleiding maakte duidelijk dat dit gebouw in
slechte staat verkeert en het achterstallig onderhoud groot is.
Daarnaast worden de veiligheids
risico’s te groot. Verder is het een zeer
onpraktisch gebouw, onder andere
vanwege het feit dat er maar liefst
zeventien verschillende verdiepingen
zijn. Wat tijdens de rondleiding ook

opviel was dat er nog steeds heel veel
mensen gebruikmaken van het gebouw.
Vanwege de huidige toestand van het
gebouw vindt het CDA dat er nu iets
moet gebeuren. Op dit moment is het
exploitatietekort voor de gemeente

jaarlijks 450.000 euro. Het geld wordt
voor een groot gedeelte gebruikt voor
kleinschalig onderhoud. Op deze wijze
doorgaan, heeft volgens ons geen zin.
Het college legt ons drie varianten voor.
Variant 1 ‘niet investeren in ’t Gasthoes’
vinden wij geen goede optie. De staat
van onderhoud gaat nog verder achteruit
en de veiligheidsrisico’s worden nog
groter. Variant 2 ‘inzet gereserveerde
gelden’ zorgt voor een kleine verbete
ring van onderhoud en bruikbaarheid

maar dan blijven we jaarlijks veel tekort
komen op de exploitatie. Voor variant 3
‘Wel investeren’ is een haalbaarheidson
derzoek gedaan. De resultaten van dat
‘verkennend’ onderzoek zijn gepresen
teerd. De raad stelt hiervoor kaders en
vervolgens krijgen we van het college
een uitgewerkt plan. Het CDA neemt
hierin een positief-kritische houding
aan. Net als bij collega-politieke partijen
leven er ook bij de CDA-fractie diverse
vragen. Zo willen wij meer duidelijkheid

op punten als de uiteindelijke exploi
tatie, de horecafunctie, de verbinding
tussen ‘t Gasthoês en Hof te Berkel, de
toekomst van de bibliotheek en welke
gebruikers er in het nieuwe concept
passen. Voor ons staat buiten kijf dat
er nu iets moet gebeuren met het cul
tureel centrum. Wij streven echter naar
een verantwoorde investering waar de
hele gemeente iets aan heeft.
Hay Emonts,
raadslid CDA Horst aan de Maas.

Gasthoês: een rij van grote risico’s en onzekere plannen
Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan om te zien of vage plannen
van het College van B&W haalbaar zijn met een sluitende exploitatie van
‘t Gasthoês (sluitend betekent hier 350.000 euro subsidie per jaar).
Dat er wat met ‘t Gasthoês
gedaan moet worden, is bekend. Dat
het college een wat stiekem proces
heeft doorlopen, is vaker gezegd. De
suggestie van de wethouder dat de
bibliotheek niet weer misbruikt zou
worden, heeft geen stand gehouden.
Risico’s voor activiteiten in kleinere
kernen zijn niet onderzocht.

Droevig is dat het verhaal als los
zand aan elkaar hangt. Het college
wil de gemeenteraad 3 miljoen euro
krediet vragen. Dat is van de zotten.
Tijdens de presentatie in ‘t Gasthoês
dook de wethouder weg voor de term
‘haalbaarheidsonderzoek’. Plotseling
was het geen haalbaarheidsonderzoek
meer, maar heette het een eerste

‘verkenning’. Als het niet goed is, noem
je het gewoon anders en schuif je de
verantwoordelijkheid af. De wethou
der toverde bij de presentatie nieuwe
cijfers tevoorschijn als onderbouwing.
Cijfers die door afwezigheid van enige
uitleg en specificatie tot extra wantrou
wen leiden. Hoe terecht, zal blijken.
Op vragen hoe (on)betrouwbaar de
schatting van de benodigde investering
was, werd aangegeven dat er eigenlijk
‘nog geen uitgekristalliseerd plan’ was
en de investering dus onnauwkeurig.

Normaal betekent dat: doe je werk
opnieuw en vraag dan om geld. Wij
hopen dat het college ook wel snapt
dat dit onvoldoende is. We gaan door
de investering risico’s van miljoenen
aan, blijven 350.000 euro per jaar
subsidiëren (waarschijnlijk meer),
de risico’s voor het niet verhuren van
ruimtes wordt aan de inwoners toebe
dacht en groot onderhoudrisico’s blijven
bij de gemeente, evenals het misluk
ken van het hele project. Besluiten over
‘t Gasthoês moeten worden genomen,

maar 3 miljoen toezeggen op grond
van ruwe schattingen en één idee
zou van de zotten zijn. Dat is gokken
met geld van de inwoners, die in de
besluitvorming bij deze wethouder
toch al niet echt meetellen.
Wilt u hierover of over andere
politieke zaken met ons spreken, dan
kan dat elke eerste zaterdag van de
maand van 11.00 tot 12.00 uur in de
bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

dat deze speerpunten langzaam onder
druk komen te staan. De productie
ruimte voor een bedrijf op het gebied
van zaadveredeling dreigt langzaam een
showroom voor hekwerkleveranciers te
worden. Een ontwikkeling die begrij
pelijk is vanuit het oogpunt van het
bedrijf maar die landschappelijk op z’n
minst niet fraai is. Door een mogelijke
verdere uitbreiding van dit bedrijf zal
dit beeld nog versterkt worden. Dit kan
een bedreiging gaan vormen voor het
beekdal van de Diepe Leng die uitkomt

in De Diepeling. Ook het bosgebied
aan de Australiëweg wordt hierdoor
bedreigd. Het totale gebied is in het ver
leden benoemd als compensatiegebied
voor de leefgebieden van de patrijs als
gevolg van het project Californië. Verder
is bekend dat in het bosgebied een
dassenburcht aanwezig is. De moeite
waard om te behouden. Maar wat gaat
er fout? Doet het bedrijf iets verkeerd?
De hekken zoals ze er staan, mogen
vergunningsvrij geplaatst worden zolang
ze onder een bepaalde hoogte blijven.

Maar een bedrijf met een dergelijke
productuitstraling zou ook uitgedaagd
moeten worden om naast het product
ook de omgevingskwaliteit te verho
gen. Het landschappelijk inpassen van
deze omheiningen en een versterking
van het beekdal in combinatie met het
bosgebied. Landschappelijke inpassing
is dan ook op z’n plaats. Dit komt de
kwaliteit van de omgeving ten goede
maar ook de uitstraling van het bedrijf.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Buitengebied
Voor de Partij van de Arbeid is ons buitengebied een speerpunt.
Met middelen als de structuurvisie proberen we ons buitengebied mooi te
houden en zelfs mooier te maken. In deze structuurvisie van gemeente
Horst aan de Maas zijn drie speerpunten benoemd: agribusiness, toerisme
& recreatie en leefbaarheid.
Het landschap en de omge
vingskwaliteit zijn hierin belangrijke
factoren. Het vormt namelijk de pro
ductieruimte voor de agrarische sector,
het verblijfsgebied voor toeristen en
recreanten en de woonomgeving voor
onze inwoners. Om de speerpunten

tot een succes te maken, is het van
belang dat de aantrekkelijkheid van het
landschap gewaarborgd blijft en zoveel
mogelijk versterkt wordt. Een evenwicht
tussen deze speerpunten is dan ook
van belang. In het gebied tussen de
Schengweg en de Australiëweg zien we

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.

winter
korting
(077) 398 42 20

Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

5r
2a
ja

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

www.siepdak.nl
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Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Schaapherdersweg 10
Midden Peelweg 6 a
Midden Peelweg 10
Peelheideweg nabij nr. 25
Grubbenvorst
Ericaplein 2
De Soom 19

Voor meer informatie, kijk op

www.horstaandemaas.nl
KERMISKORTINGSBONNEN?
KIJK OP WWW.KERMISKORTING.NL

Gemeente gesloten op 25 september 2014
In verband met een personeelsdag zijn het gemeentehuis, gemeentewerken en het zwembad
gesloten op donderdag 25 september 2014.
Burgerlijke stand is die dag tussen 08.30 en 09.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06 - 53 35 59 73,
uitsluitend voor het maken van afspraken voor het doen van geboorte- en/of overlijdensaangiften.
Deze sluiting heeft geen gevolgen voor de geplande huwelijken. Hebt u een dringende melding voor
gemeentewerken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.

Horst
Gebr. van Doornelaan 25
(Norbertuskerk)
Kronenberg
Kronenbergweg 19

Meterik
Speulhofsbaan 7a
Sevenum
Raadhuisplein 1a
Tongerlostraat 18

Melderslo
Jaegerweg 6

Zwerfafval: samen pakken we het op!
Op 19 september is het Keep It Clean Day. Dan gaan overal in Nederland mensen de straat op
om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Jij ook?
Keep it simple
Meedoen is simpel: ga naar buiten op
19 september, raap een stuk zwerfafval op en
gooi het in de prullenbak. Of pak het groter aan
een organiseer een schoonmaakactie
met vrienden, collega’s of clubleden.
Meer informatie over Keep It Clean Day vind
je op www.supportervanschoon.nl of kijk op
Twitter (#KICD) of Facebook.

De gemeente ondersteunt
U kunt bij de gemeente gratis opruimmateriaal
lenen, zoals knijpers om het zwerfafval op
te pakken, vuilniszakken, veiligheidshesjes
en werkhandschoenen. Dat kan trouwens
niet alleen op 19 september, maar het hele
jaar door. U kunt daarvoor van maandag t/m
vrijdag terecht bij gemeentewerken aan de
Americaanseweg 43 (geopend tot 16.00 uur).
Belt u eerst even: 077 - 477 97 77.

Recent vierden
meerdere inwoners
van de gemeente
Horst aan de Maas
een persoonlijk
jubileum.

Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Tijdelijke afsluiting
Venloseweg Grubbenvorst

Zo mocht burgemeester van Rooij
op bezoek bij de
echtparen van
Helden – Janssen
(foto 1) en Beerkens
– Custers (foto 2)
uit Horst (beiden
60 jaar getrouwd).

De Venloseweg in Grubbenvorst is op woensdag 24 september afgesloten voor alle verkeer.
Op deze dag worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Gemotoriseerd verkeer
wordt omgeleid via de Californischeweg en de
Venrayseweg.
Dit geldt ook voor buslijn 29 van Veolia. Fietsers

kunnen op deze route gebruik maken van de
fietsbrug over de A73.
Voor vragen kunt u terecht bij Ton Peeters
via het centrale nummer van de gemeente
077 - 477 97 77.
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Laatste week om meetgegevens door te geven!

Pompoen en zonnebloemwedstrijd
We zijn al weer 2 weken bezig met het meten van de pompoenen en de zonnebloemen. Van diverse
scholen hebben we nog geen aanmeldingen binnen. Dus kom op deze week, allemaal meten!

Diverse woningen en kavels beschikbaar in nabij het centrum van Horst

Hof te Berkel te Horst

Bouwkavels en woningen
In nieuwe woonwijk Hof te Berkel midden in het
centrum van Horst worden diverse mogelijkheden geboden voor aankoop van woningbouwkavels of nieuwbouwwoningen.
Er is zowel aanbod in vrijstaande, tweekappers
en rijwoningen. Bij de aankoop van deze
kavels en woningen kunt u in aanmerking

Beide paren werden
namens de hele
Horsterse gemeenschap gefeliciteerd
door de burgemeester.
Daarbij reikte hij
een mooi boeket
bloemen en een
herinneringsbord
met inscriptie uit.

komen voor de stimuleringsmaatregelen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst, en is
tevens te bereiken via 077- 260 00 00 of info@
startpuntwonen.nl of www.horstaandemaas.nu.
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Nieuws
Rabobank Horst Venray voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

VAN RABOBANK HORST VENRAY
Uitnodiging

LEDENBIJEENKOMST
OP DONDERDAG 2 OKTOBER 2014

Op donderdagavond 2 oktober as. vindt de ledenbijeenkomst plaats waarin de jaarcijfers 2013
van Rabobank Horst Venray worden gepresenteerd. Tevens kunt u naar keuze een informatieve
sessie bijwonen. In de najaarseditie van Dichterbij Horst Venray maakten we van deze bijeenkomst melding op bladzijde 7.

V

oor deze bijeenkomst nodigen we de leden
van Rabobank Horst Venray graag uit.
De bijeenkomst vindt plaats in Hotel
Asteria, Maasheseweg 80a in Venray.

Het programma van deze avond is als volgt:
19:30
Ontvangst
20:00
Presentatie jaarcijfers 2013*
Rabobank Horst Venray
21:00
Pauze
21:15
U kunt deelnemen aan een van de twee
informatieve sessies: ‘Advieskosten’ of
‘Triple P’.**
22:00
Afsluiting (gelegenheid om na te praten)
* Op onze website vindt u het document ‘Feiten en Cijfers’. Hierin leest
u de kernpunten van het jaarverslag evenals de financiële positie van
de bank per 31 december 2013, waarbij we de belangrijkste elementen
hebben vermeld. De volledige jaarrekening ligt ter inzage in onze kantoren in Horst (Spoorweg 2) en Venray (Schouwburgplein 13).
** Informatie over de sessies

Advieskosten
Hoe zit dat nu met de advieskosten? Hoeveel bedragen
de kosten van een advies? En wat krijg ik voor dit geld?
Tijdens deze sessie krijgt u informatie over wat u van

de Rabobank kunt verwachten, hoe wij adviseren en
wat de kosten zijn. U hoort ook wat wij van u nodig
hebben om u een advies te kunnen geven dat zo
goed mogelijk bij u past.
Triple P
People, Planet, Profit. Hoe verhouden deze drie pijlers
zich ten opzichte van elkaar in de gemeentes Horst
aan de Maas, Venray en de dorpen Well en Wellerlooi?
Nu en in de toekomst? Welke aspecten dienen te
worden gekoesterd? En voor welke aspecten dient meer
aandacht te komen?
Rabobank Horst Venray heeft een
duurzaamheidsonderzoek laten verrichten. Samen
met de ledenraad zijn hieruit aandachtspunten om
te koesteren en om te verbeteren bepaald. Wilt u een
bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving?
Dan spreken wij u graag tijdens deze bijeenkomst.

Grondwerkseminars
In De Kruisweide in Sevenum starten binnenkort grondwerkseminars.
Gastdocenten uit heel Nederland komen trainingen verzorgen op gebied van
zelfverweer. Tijdens deze activiteiten staat het verdedigen van jezelf
centraal, met als basis het judogrondwerk.
Om het judogrondwerk een nieuwe
impuls te geven via vernieuwende
technieken, worden verbindingen
gelegd met andere krijgskunsten. Elke
gastdocent is gespecialiseerd in een of
meerdere krijgskunsten, zoals wor
stelen, Braziliaans jiu jitsu, grappling
en sambo. Omdat deze krijgskunsten
verwant zijn aan het judo, bieden ze
meer verdieping in het judogrond
werk. De geleerde technieken kan
men toepassen tijdens wedstrijden en

techniekexamens. Als eerste gast
docent komt Jos Albers op zondag
21 september een training verzor
gen, die in het teken staat van het
Braziliaans jiu jitsu. Iedereen die 12 jaar
of ouder is, kan meetrainen tijdens
de grondwerkseminars. Het eerste
seminar is van 10.30 tot 12.00 uur in
Sevenum. Opgeven kan via een e-mail
naar grondwerkseminars@gmail.com
Kijk voor meer informatie op www.
facebook.com/grondwerkseminars

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.
rabobank.nl/horstvenray Bij de registratie kunt u
aangeven welke sessie uw voorkeur heeft.
Is aanmelden via internet niet mogelijk? Dan kunt u
zich aanmelden via telefoonnummer 077 389 84 00.

VACATURES LEDENRAAD
RABOBANK HORST VENRAY INGEVULD

D

e Ledenraad vormt het
verbindingspunt tussen de leden in
de regio Horst aan de Maas / Venray
en het bestuur van de bank. In 2014
zijn er negen vacatures in de ledenraad: vijf in
de kieskring Particulieren, twee in de kieskring
Food & Agri en twee in de kieskring HID.

Herbenoembaar zijn: mevrouw R.M.E.A. (Ine) van
Dijck-Poels en de heer R.C.W. (René) Francken.
Conform de statuten hebben de leden zelf ook het
recht kandidaten voor te dragen. Wij maken u erop
attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient
te geschieden, ondertekend door 10 of meer leden
vóór 1 oktober 2014.

De directie draagt na overleg met de ledenraad de
volgende kandidaten voor:
1) Kieskring Particulieren: de heer J.A.L. (John)
van den Berg uit Wellerlooi, de heer E.H.J.M.
(Erik) Essing uit Leunen, Mevrouw A.L. (Tonja)
van Lieshout-Amse uit Hegelsom, de heer
R.W.H. (Ron) van de Molengraft uit Leunen,
de heer L.J.W. (Leo) Philipsen uit Ysselsteyn.
Herbenoembaar is mevrouw H.P.M. (Diana)
Hendrix uit Leunen.
2) Kieskring Food & Agri: de heer P.W.G. (Peter) van
Dijck vleesvarkenshouder uit Ysselsteyn, de heer
J.A.G. (Johan) Tielen groenteteler uit America.
Herbenoembaar is mevrouw M.H.J. (Marieëtte)
Nelissen-Loonen.
3) Kieskring HID: De selectieprocedure is nog niet
afgerond.

Als de directie na deze datum vaststelt dat het
aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures,
dan zijn de kandidaten automatisch verkozen en
vindt er geen verkiezing plaats. De kandidaten
treden in functie tijdens de eerstvolgende
ledenraadsvergadering die gepland staat op
woensdag 10 december 2014.
Als de directie vaststelt dat er meer kandidaten
zijn dan vacatures, volgt er een stemming.
Wij informeren de leden dan nader over de
stemmingsprocedure.
Vragen of opmerkingen?
Mail naar cooperatie@horstvenray.rabobank.nl
of neem telefonisch contact met ons op:
077 389 84 24

Motorcross Lottum
Motorcrossclub Lottum houdt op zaterdag 27 en zondag 28 september
een wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap motorcross op haar circuit
aan de Stokterweg in Lottum.
De 250 motorcrossers die aan de
start worden verwacht, starten in ver
schillende klassen. Op zaterdag komen
de jeugdklassen en de liefhebbers
klasse aan de start. Op zondag wordt
gestreden door onder andere de quads,
junioren en internationale rijders. Onder
andere Josh Breukers en Joep van de
Pasch uit Lottum zijn favorieten voor de

overwinning en het kampioenschap in
de quad-klassen. In de nationale klasse
is dit Swolgenaar Kevin Falize en in de
interklasse zijn de kansen gunstig voor
Erwin Jacobs uit Meterik.
De trainingen starten om 09.00 uur
en de wedstrijden beginnen om 11.00
uur. Het circuit is bereikbaar vanaf de
Stokterweg.
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Achates te groot voor SVEB
Door: Rob Hendrix, SVEB
De eerste kans was zondagmiddag 14 september nog voor het eerste elftal van SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. Rick Tissen stond na de twee minuten al oog in oog met de Achates-keeper, maar moest zijn
meerdere erkennen in de sluitpost van de thuisclub uit Ottersum.

Hockeydames
winnen van Nuth
Door: Hockey Club Horst
Na vier weken trainen en oefenwedstrijden was het zondag 14
september voor de hockeydames uit Horst eindelijk weer tijd om eens
echt om de knikkers te spelen. Tegenstander was Nuth, een ploeg die uit
de vierde klasse kwam en die de dames dus al een tijdje niet meer waren
tegengekomen.
Gesteund door de wetenschap dat
ze vorig seizoen een goede tweede
competitiehelft hadden gedraaid en
dat ook de voorbereiding goed was
verlopen, begonnen de dames vol
vertrouwen aan de wedstrijd. Al snel
in de wedstrijd kregen ze een aantal
kansen waarvan ze er twee verzilver
den. Deze 2-0 voorsprong na minder
dan 15 minuten spelen, zorgde ervoor
dat ze vrijuit konden spelen. Ondanks
dat ze niet het allerbeste hockey
lieten zien, liepen de dames voor rust
nog betrekkelijk eenvoudig uit naar
4-0. Omdat ze niet altijd snel genoeg
en adequaat reageerden op aantal
overtalsituaties op het middenveld,
kon Nuth wel eens dreigend proberen
te worden. De Horster verdediging

wist het gevaar echter al voor de
23-meterlijn te keren zodat de keep
ster nauwelijks in actie hoefde te
komen.
Na de rust hadden de hoc
keydames uit Horst een slordige
periode van zo’n 15 minuten waarin
ze veel onnodig balverlies leden.
Nuth probeerde hier wel wat mee
te doen maar ook nu werden hun
pogingen meestal al vrij snel in de
kiem gesmoord. Het vele balverlies
leidde er echter wel toe dat Horst zelf
ook een tijdje droog kwam te staan.
Toen ze in het laatste deel van de
wedstrijd elkaar weer wat makkelijker
wisten te vinden, kwamen de goals
ook weer en konden ze met een 7-0
overwinning van het veld stappen.

Giel Seuren is een Achates-speler te snel af (Foto: Thijs Janssen)
In de 43 minuten na die kans bleek
Achates heer en meester. SVEB hielp
de thuisploeg ook wel in het zadel. Een
matige opbouw, slechte omschake
ling en regelmatig balverlies op het
middenveld bleken dodelijk tegen het
scherpe Achates. Zo ook bij de 1-0. Na
simpel balverlies op eigen helft lag
de bal al snel in het doel. Een ziedend
diagonaal schot van Jop Olieslagers was
SVEB-keeper Casper Lijnders te machtig.
Het was voor Achates geen reden
om gas terug te nemen. De thuisclub
speelde in hoog tempo en sneed door
de SVEB-verdediging. Het wachten was
op de 2-0 en die viel net binnen het

half uur. Een prachtige stift belandde
op de lat, maar in de rebound schoot
Olieslagers weer binnen. SVEB kon
daar weinig tegenover stellen. Alleen
via Giel Seuren was het af en toe
gevaarlijk. Een rush vanaf eigen helft
resulteerde bijna in 2-1. Nadat Giel het
halve Achates-elftal te kijk zette en de
bal ook langs hun keeper kreeg, leek
de goal een feit. Maar het schot had
net te weinig kracht, waardoor een
verdediger de bal nog van de lijn kon
werken. Aan de andere kant stond het
vizier net voor rust wel op scherp. Na
wederom knullig balverlies, schakelde
SVEB collectief niet om, waardoor de

ingevallen Rob Cleven, Jasper Janssen
viel na een half uur uit nadat hij met
zijn hoofd tegen een tegenstander
knalde, zich geconfronteerd zag met
een enorme overmacht aan Achatesspelers. De thuisploeg speelde dit
beheerst uit en wederom bleek
Olieslagers de beul.
De tweede helft van de wedstrijd
had de scheidsrechter vervolgens beter
schriftelijk af kunnen doen. Achates
zette nog wel even aan, maar besloot
al snel dat 3-0 een mooie eindstand
was. Omdat SVEB daar nauwelijks van
kon profiteren, ging het duel als een
nachtkaars uit.

Profiteer tot 2015
van de 6%-regeling
i.p.v. 21% btw-tarief
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Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.nl

Puntendeling Meterik en VVV`03
Door: RKSV Meterik
In de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen wilde het eerste elftal van RKSV Meterik laten zien waar
ze staat. Aan de opstelling te zien, moest tegenstander VVV`03 verslagen worden met goed veldspel. Maar na de
eerste 15 minuten kwam hier weinig meer van terecht.
In de 10e minuut keurde scheids
rechter Philipsen een doelpunt van
Meterik onterecht af. Een voorzet van
rechts werd door Dirk voor de keeper
in de goal gekopt. De scheidsrechter
oordeelde ‘hinderen van de keeper’.
Hierna nam VVV`03 steeds meer het
initiatief, omdat Meterik de bal niet in
de ploeg kon houden. De scherpte en
concentratie ontbraken. Ook trainer
Gé Ummenthun onderkende dit en
liet al vroeg spelers warmlopen. In
de 34e minuut gaf rechtsbuiten Brian
Zwiggelaar nog een waarschuwings
schot, om de bal enkele minuten
later na een passeerbeweging aan de
rechterkant over Stefan Bouten in de

linkerhoek te laten belanden, 0-1. Tot
overmaat van ramp werd het enkele
minuten later 0-2. Een voorzet van links
wordt door Oguz Buyukbas met de neus
over de grond in het doel gekopt.
Na een korte pauze staan de
groenwitten alweer vroeg op het veld.
Ummenthun had al zijn wissels al
ingezet. Hiermee was duidelijk dat de
trainer niet tevreden was. Er moest iets
veranderen. De eerste grote kans na de
rust was weer voor VVV`03. Een goede
voorzet van Brian Zwiggelaar werd door
Onur Polat vol op de slof genomen.
Gelukkig voor Meterik ging het schot
over de doellat. Vanaf dit moment
kreeg Meterik toch steeds meer grip

op de tegenstander. Na twee goede
pogingen van Gijs was het vervolgens
Huub die zorgde voor de aansluiting
streffer, 1-2.
De scheidsrechter wees na een
duel in het strafschopgebied naar
de penaltystip, tot verbazing van de
thuisclub. Dit cadeau werd gretig in
ontvangst genomen. Boy Derks schoot
de bal tegen de touwen, 1-3. Meterik
toonde veerkracht. De groenwitten
zetten nog een keer volop aan om
een resultaat te halen. Na een corner
van Gijs zorgde Davy van de Bekerom
voor de tweede aansluittreffer, 2-3.
Een vrije trap van Quincy werd daarna
door Dirk mooi ingekopt, 3-3.

VCM speelt blacklight volleybal
Volleybal Club Meterik opende zondag 14 september het nieuwe volleybalseizoen met blacklight volleybal.
Het gymzaaltje aan de St. Jansstraat was een donkere ruimte, waar slechts een beetje paars licht aanwezig was.
De spelers droegen witte of
fluorescerende kleding en verder
waren alleen de lijnen en het net

te zien. De jongste spelers kwamen
om 10.30 uur als eerste aan bod voor
hun mixtoernooi. Daarna was het

de beurt aan de C eb B spelers en
afsluitend waren de senioren aan
de beurt.
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Frank Walder Fashionday

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

Alleen tijdens deze dag ontvang je tegen inlevering
van deze advertentie een gratis armband van Frank
Walder en indien je meer besteed dan € 99,95 ontvang
je ook nog eens een prachtig bijpassend collier.
Maak ook kans op een Luxe Lampe Berger
interieurparfum t.w.v. € 59,- of een Frank Walder
outfit t.w.v. € 250,Kom langs om je klerenkast de mode te geven die het verdient!

Frank Walder
Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl
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BMX in America
BMX-liefhebbers verzamelden zich op zondag 14 september in America. Jongeren uit Horst aan de Maas,
Antwerpen en Helmond leefden zich uit. Govert Schonewille (48) uit America heeft deze dag georganiseerd.
Govert BMX’t zelf ook. Hij legt uit: “BMX is de goedkope versie van het motorcrossen. Het is een individuele
sport waar je veel energie in kwijt kunt. Het ziet er heel makkelijk uit, maar dit valt tegen. Het is puur
techniek en je moet er veel voor trainen. Maar iedereen kan het leren.” Zo ook Gwendolyn de Wit (11) uit
Horst. “Ik ben hier met mijn broers. Door hen ben ik ook gaan BMX’en, dat doe ik nu al drie jaar. Het is leuk
om te doen, ook al ben ik al vaak gevallen. Het doet wel eens echt pijn, maar meestal sta ik gewoon op en
ga ik verder.” John Hendrix (41) is komen kijken met zijn zoon. Hij laat weten: “Ik ben hier samen met mijn
zoon. Het is leuk om te zien hoe iedereen springt. Er zitten ook jongeren tussen die het erg goed kunnen.”

FAUTEUILS
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Samenwerking jeugdvoetbal
teams Meterik en America

BANKEN

Met ingang van dit nieuwe voetbalseizoen worden de E- en F-spelers van AVV America en RKSV Meterik bij
elkaar gevoegd. Reden is het teruglopend ledenaantal van de jeugdteams. “Je kunt een samenwerking beter op tijd
beginnen en niet wachten totdat het water je aan de lippen staat”, aldus Robert Martens, voorzitter van de
jeugdafdeling Meterik.

STOELEN

STOELEN

MAGAZIJN & SHOWROOM OPRUIMING

KASTEN

Julianasingel 5

5802AS VENRAY
0493-341277

MAANDAG &
DONDERDAG GESLOTEN
DI. WO. en VR. 10.00 - 17.30

ZATERDAG: 11.00 - 17.00

Volgens Robert Martens was er al
langer sprake van een teruglopend
aantal jeugdleden, maar zette die
trend dit jaar sterk door. Vorig jaar
november is er op initiatief van de
Meterikse club een gesprek geweest
tussen vertegenwoordigers van
beide jeugdafdelingen. Martens:
“De vraag was toen: hoe zien we de
toekomst van het jeugdvoetbal van
de verenigingen? Tijdens dit informeel
gesprek was al zeer snel duidelijk dat
de meningen van beide clubs hetzelfde
waren. Het gesprek verliep zo goed,
dat er meteen een vervolgafspraak
werd gemaakt. Na intern overleg
bij beide clubs is alles in een
stroomversnelling terechtgekomen.”
Volgens Martens is een
samenwerking noodzakelijk voor
de toekomst. “We kunnen de
spelers daardoor meer bieden. Op
bestuurlijke niveau veranderen er
geen taken. De leden blijven nog
lid van de voetbalvereniging in hun
eigen dorp. Er is verder nog helemaal
geen sprake van een fusie tussen de
jeugdverenigingen. Alleen de E- en
F-spelers zijn als het ware bij elkaar
gevoegd. Zo kunnen de spelers al
op jonge leeftijd wennen aan de
samenwerking. Als deze goed verloopt,
dan wordt deze de komende jaren
waarschijnlijk uitgebreid.”
De teams gaan afwisselend
in America en Meterik trainen. De
E-teams spelen voor de winterstop
in America onder de naam America/

Meterik. De F-teams spelen in Meterik
onder de naam Meterik/America. “Na
de winterstop wordt alles omge
draaid en speelt de E in Meterik en

de F in America”, aldus Martens. Van
een samenwerking tussen de senio
renteams is volgens hem nog geen
sprake.
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Gelijkspel Witten
horst en Bekkerveld
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De tweede ex-hoofdklasser in de poule was de volgende tegenstander voor het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst. Op het kunstgrasveld van derdeklasser Weltania speelt Bekkerveld voorlopig in
verband met een grote verbouwing hun thuiswedstrijden.
Na het eerste fluitsignaal pro
beerde de thuisclub, zeker via de
handige Ruben Henssen, de toon te
zetten. Zijn snelheid was even een zorg
voor de Horster achterhoede. Na deze
kennismaking was dit gevaar snel
geneutraliseerd. Bekkerveld moest na
het openingsoffensief even passen en
Wittenhorst nam het heft in handen.
Een poeier van een vrije trap door Will
Spreeuwenberg kon met verve onklaar
worden gemaakt door doelman Rik
Klijn. Een volgende mogelijkheid
ontstond toen Rob Zanders de bal
bemachtigde en leek te gaan scoren.
De bal werd in tweede instantie alweer
door de doelman goed ingeschat. In de
30e minuut kreeg Bekkerveld-speler
Roger van Meegeren onverwachts
een riante kans. In vrije positie schoot
hij hard langs. De beste kans kwam
pal voor de rust, toen Rob Zanders op
avontuur kon gaan. Voor de doelman
schoot hij op goal, maar de bal werd
op de doellijn gekeerd. Het schot dat in

de rebound volgde, ging helaas over.
Na de pauze ging het spel
wederom gelijkop, maar er gebeurde
niks schokkends voor beide doelen. Dit
werd in de slotfase toch wel anders.
Het eerste wapenfeit kwam van Marc
van Rens die met een harde kogel de
doelman probeerde te verschalken.
Hij slaagde daar bijna in. Bekkerveld
kwam hierna met een geweldige actie
bijna op voorsprong. De bal kreeg na
drie pogingen toch niet de gewenste
richting. Aan de andere kant kon
Bekkerveld van geluk spreken dat
Wittenhorst niet het net kon vinden.
Eerst werd een schot van Rob Zanders
nog onschadelijk gemaakt. Een vol
gende mogelijkheid was ook nu weer
niet aan Wittenhorst besteed. Lars
Blenckers zette goed door en lobde
de bal over de uitkomende doelman,
maar tot vreugde aan Bekkerveld-zijde
belandde de bal op de lat. Hiermee
kwam een einde aan deze wedstrijd
die een opwindende slotfase kende.

Derby Melderslo
Sporting e
 indigt gelijk
Door: Marcel van Kuijck, RKSV Melderslo
Onder prachtige weersomstandigheden en een grote publieke belangstelling, werd een heuse derby gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo.
De eerste elftallen van Melderslo en Sporting ST uit Swolgen en Tienray
begonnen hun competitie allebei met een driepunter.
De thuisploeg kwam als beste uit
de startblokken. Met vlot en agressief
aanvalsspel waren de roodwitten op
zoek naar een snelle openingstreffer.
Drie à vier grote kansen werden in de
eerste twintig minuten vakkundig om
zeep geholpen. Sporting ST was niet
bij machte om daar voetballend iets
tegenover te zetten. Zo kwamen de
gasten in deze fase van de wedstrijd
zelden of nooit over de middenlijn.
Maar zoals het zo vaak gaat in de voet
balwereld, gebeurde hier hetzelfde. Een
onnodig weggegeven vrije trap werd
in de 21e minuut door Tim van Rijswick
op fraaie wijze in de verre bovenhoek
gekruld, 0-1. Nog geen zeven minuten
later, op bijna dezelfde plaats, waren
het weer de gasten, ditmaal in de per
soon van Sander Thijssen die een vrije
trap binnenschoot. Melderslo was vanaf
dat moment helemaal van slag en was
ook blij dat het met deze stand de thee
bereikte. In de tweede helft stond er
een ander Melderslo op het veld. De
ploeg ging snel op zoek naar de aan
sluitingstreffer. Deze werd gevonden
via Bart Theeuwen. De thuisploeg rook
het bloed van de tegenstander en in de
77e minuut was daar de gelijkmaker
van Bart Verheijen. Een rode kaart voor
de gasten en een scheidsrechter die de
ene vreemde beslissing na de andere
nam, mochten niet meer baten voor
mannen uit Melderslo. Tot de laatste
minuut bleven ze vechten voor de drie
punten, maar helaas.
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Internationaal voetbal
talent in Grubbenvorst
Op de voetbalvelden van GFC’33 vond in het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 september de 18e editie
van het Top D toernooi plaats. Verschillende toonaangevende clubs uit binnen- en buitenland schitterden op het
veld. Voorzitter Gerard Schatorjé: “Hier speelden ook verschillende WK-toppers.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Zaterdagavond praat ik met alle trainers
in de hotels en wordt besproken wat de
volgende editie weer beter kan. Het is
ieder jaar top.”
Om het toernooi te winnen moet
een ploeg alle wedstrijden winnen.
“Het gaat hier om het echte voetbal.
Alle spelers onder de dertien jaar
mogen meedoen met hun profclub.
Er lopen hier scouts rond. De toer
nooiwinnaar, mag geen een wedstrijd
verloren hebben. In de pauze spelen
de G-teams van RKSV Wittenhorst en
SV Venray. Dan gaan alle profspelers
in een kring om het veld zitten om de
spelers aan te moedigen. Het is een
hele happening voor het publiek en
leuk voor de G-teams.”
Hoewel het toernooi nu alleen
maar voor profclubs is en niet voor de
Grubbenvorster vereniging zelf, wordt

Gespannen staan twee jeugd
spelers op de middenstip. Nog even
en dan mogen ze de wedstrijd op
het hoofdveld aftrappen. Schatorjé
zegt: “De kracht van het toernooi
is de rustige en ontspannen sfeer.
Het is gewoon lekker iedereen met
iedereen laten omgaan. Er komen
hier Nederlandse profclubs, maar ook
Belgische, Duitse en Poolse ploegen.
Volgend jaar komt er misschien zelfs
een Japans team.” De buitenlandse
spelers worden het hele weekend in
hotels en gastgezinnen ondergebracht.
“Er hebben zich verschillende gezinnen
uit Grubbenvorst en Sevenum aange
meld om een voetballer te verzorgen
voor een weekend. Mijn vrouw en
ik zijn ook gastgezin van een van de
jeugdige profvoetballers. Het toernooi
is ontzettend goed georganiseerd.

er wel voorzichtig nagedacht over het
opstellen van een regioteam met de
beste spelers van amateurclubs uit de
regio. Het jeugdtoernooi van de ver
eniging wordt volgens Schatorjé breed
gedragen door de Grubbenvorster
gemeenschap. “De scheidsrechters
komen ook uit de regio en we hebben
er dit jaar zelfs jongens van 15 en
18 jaar tussen lopen”, zegt hij trots.
Het toernooi is dan wel alleen voor
profclubs, toch slaat de Grubbenvorster
vereniging haar slaatje er wel uit.
“Het merendeel van de buitenlandse
spelers is heel tevreden en neemt ook
heel veel publiek mee. Er komen steeds
meer grote namen naar Grubbenvorst
en dat is heel positief, want daar
komen mensen op af. Van het geld dat
daaraan verdiend wordt, heeft de club
nog een hele tijd profijt.”

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven door Kempen Media.
Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per direct op zoek naar een:

weekendverslaggever (student)
Je uitdaging
■ je levert redactionele bijdragen aan het nieuwsblad;
■ je bijt je vast in een onderwerp en weet het duidelijk en helder op te schrijven;
■ je draagt onderwerpen voor het nieuwsblad aan;
■ je fungeert samen met andere redacteuren als gezicht van
HALLO Horst aan de Maas naar de lezer toe;
■ je bezoekt in overleg evenementen, personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
■ je hebt gevoel voor nieuws en weet wat er speelt binnen
de gemeente Horst aan de Maas;
■ je werkt nauw samen met de redactie van HALLO Horst aan de Maas;
■ tijdens schoolvakanties is het mogelijk om de redactie extra te ondersteunen.

Wij bieden
een contract op basis van 0-uren;
■ een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar een
professioneel nieuwsblad maakt;
■ een passende salariëring.
■

m/v

Wie ben je?
je hebt een hbo werk- en denkniveau;
■ je volgt een opleiding journalistiek of hebt ervaring als bureauredacteur/verslaggever
■ je bent altijd op zoek naar nieuws;
■ je bent bekend met de regio;
■ je werkt goed samen, bent stressbestendig en communicatief vaardig;
■ je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig, je kunt teksten zowel
grammaticaal, conceptueel als redactioneel beoordelen;
■ je bent flexibel;
■ je verricht je werkzaamheden in vooraf samen overeengekomen diensten
tussen zaterdagochtend 08.30 uur en zondag 21.00 uur.
■

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons nieuwsblad als
wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en enkele voorbeeldartikelen voor
maandag 6 oktober a.s. via e-mail: vacature@kempencommunicatie.nl o.v.v. weekendverslaggever.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de redactie, telefoon 077 396 13 52.

Handelstraat 17,5961 PV Horst
Postbus 6074, 5960 AB Horst
T 077 396 13 56 info@kempen-media.nl
kempen-media.nl
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Plek op podium Hiltho

Winnaars voorronde muzikale kweekvijver
Thalamus, Kyle Zegers en Bluebottle gaan door naar de volgende ronde van de muzikale kweekvijver.
Zij veroverden tijdens de voorronde op zaterdagavond 13 september in café De Lange in Horst een plek op het
podium van de Hiltho op vrijdagavond 3 oktober.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De voorronden van de muzikale
kweekvijver werden georganiseerd
door De Lange Horst, Hiltho en
Huijskamer Events. Tijdens dit
initiatief konden nieuwe, maar ook
ervaren muzikanten laten zien wat
ze in huis hebben. Jan Huijs van de
organisatie vertelt: “Er hadden zich elf
acts ingeschreven, maar uiteindelijk
mogen er zes acts echt optreden. We
hebben beginners, bands die een paar
maanden spelen en groepen die al
bijna een jaar optreden. Er zit van alles
wat tussen. Er treedt een duo op, wat
stevigere rock bands, maar ook een
singersongwriter.”

Half uur om zichzelf
te bewijzen
Tijdens de voorronde werd er
gestemd door een officiële jury en
mocht het publiek ook één stem
uitbrengen. In de jury zaten Truus
Smedts, Rob Perree, Richard Kleuskens,
Floor Hendrix en Pieter Janssen. Zij
letten onder andere op het muzikale
niveau, de podiumprestatie, het
plezier in het maken van muziek
en de originaliteit. De zes acts die
het tegen elkaar moesten opnemen
waren het duo Basic Wing, Take Your

Zand of cement nodig?
Hoeymakers heeft het!
BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

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

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

• Loodgieterswerk
• Verwarming
• Duurzame energie
• Luchtbehandeling
• Sanitair
• Service
• Onderhoud

Nieuws
VAN RABOBANK HORST VENRAY

Marks, singer- songwriter Kyle Zegers,
Thalamus, Bluebottle en We Sell
Batteries. Iedere act kreeg ongeveer
een half uur om zichzelf te bewijzen.
Het duo Basic Wing, René Thielen
(22) en Minou Verhaeg (19) uit Horst,
mocht het spits afbijten. “We gaan voor
de meezingers”, vertelt zanger René.
Hij zong onder andere nummers van
Avicii, Guus Meeuwis en de voormalige
Horster band de Oenoemoeloeke 5.
Na Basic Wing was het de beurt aan
Take Your Marks, die het het publiek
duidelijk liet horen hoeveel volume ze
in huis hadden. “We hopen vooral op
veel plezier en meer bekendheid”, zei
Wyneke Roefs (17) uit Horst. Hun band
is ongeveer een half jaar samen.
De avond werd afgesloten met
een optreden van de band We Sell
Batteries. “Het is best vet dat we
als laatste mogen”, vertelt Paul
Verstappen (23) uit Horst voor het
optreden. “We zijn geloot, maar dit
was ook het makkelijkste met open afbouwen van de instrumenten,
omdat wij de enige band zijn met een
drummer die links speelt. We hebben
daarom ons eigen drumstel mee”,
legt hij uit. Ze mikten op de top drie,
maar werden uiteindelijk net niet goed
genoeg bevonden door de jury.

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
mak
oey
m/h
facebook.co

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

INSPIRE: bedrijfsevent voor jongeren
Weet jij wat de regio Horst Venray jou als werkgever te bieden heeft?
Kom dan op woensdagmiddag 24 september naar het eerste bedrijfsevent INSPIRE in De Wingerd,
Maasbreeseweg 2 te Sevenum. 14 enthousiaste jongeren hebben een interessant programma
samengesteld, met workshops en een bedrijvenmarkt. Je bent tussen 16.00 uur en 21.00 uur
van harte welkom! Het bedrijfsevent INSPIRE is entreevrij!

J

ij kunt tijdens dit event op een leuke,
laagdrempelige en interactieve manier
kennismaken met bedrijven in diverse
sectoren. Tevens krijg je inzicht in wat
de regio jou te bieden heeft. Andersom leren
bedrijven wat jongeren bezighoudt en maken
kennis met potentiële werknemers. Naast de
bedrijvenmarkt kun je een vijftal workshops volgen
over bijvoorbeeld persoonlijke presentatie en sociale
media. Een breed scala aan interessante bedrijven
uit de regio Horst aan de Maas en Venray presenteert
zichzelf op de bedrijvenmarkt. Rabobank Horst
Venray ondersteunt dit initiatief met munten,
middelen en mensen.

Zo’n kans laat je toch niet liggen?
Misschien ontmoet jij je toekomstige werkgever

wel tijdens INSPIRE. Meld je vandaag nog aan via
Facebook: Inspirehorstvenray
Pendelbus
Op 24 september rijdt er een pendelbus door de
gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Deze bus
stopt op verschillende locaties en brengt je, geheel
gratis natuurlijk, naar INSPIRE 2014. Bovendien
brengt deze bus je ook weer netjes terug! Op onze
website vind je meer informatie over de routes en
opstapplaatsen.
Kans maken op een meeloopdag?
Bezoek de stand van Rabobank Horst Venray tijdens
INSPIRE en maak kans op een meeloopdag, waaruit
in de toekomst wellicht een mooie stageplek of baan
kan voortkomen!
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jannie Poels
15 jaar
Meterik
Citaverde College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik over tien jaar een eigen
atelier heb, waar ik kan schilderen en
mijn creativiteit kan uiten. Ik schilder
nu als hobby en ik teken heel graag.
Ik ben gewoon heel erg graag creatief
bezig. Ook ben ik heel erg met dieren
bezig, maar op dit moment zou ik
liever kunstenaar willen worden.
Wie is je grootste held uit de
heldenwereld?
Iron Man en Wolverine. Iron Man
is een totaal ander verhaal dan
alle andere verhalen. De meeste
superhelden hebben superkrachten
gekregen, maar hij heeft zichzelf die
kracht gegeven. Wolverine vind ik
gewoon een heel mooi verhaal. Zijn
superkrachten vind ik gewoon heel
vet. Van jongs af aan is hij onsterfelijk,
waardoor hij in alle legers heeft
gevochten.

Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dan zou ik nog een keer op skireis gaan
in het derde jaar van school. In het
begin was ik heel bang dat ik zou val
len. Uiteindelijk kwam ik erachter dat
het helemaal niet eng is en dat vallen
geen pijn doet. Als ik dat eerder had
geweten, dan had ik meer doorgezet
en had ik meer gedurfd.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Robert Downey Jr., de acteur van Iron
Man. Hij is gewoon mijn grote idool,
dus het zou heel vet zijn om een dagje
hem te zijn. Ik zou willen weten hoe
het is om acteur te zijn en hoe het is
om van het rijke leven te genieten.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is Rada, de vriendin van mijn vader.
Zij komt uit Thailand en kan heel goed
Thais koken. Ik houd heel veel van
buitenlands eten, dus we koken vaak
samen. Zij leert mij dan Thais koken en
mijn oma en ik leren haar Nederlandse
gerechten.

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

HORST VERHUUR
feesttenten
party&attractieverhuur
Standmeubilair nodig tijdens de Hiltho?

www.horstverhuur.nl Tel. (077) 398 64 26

aan
Jannie Poels

Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel fijn. Op die manier kan
je gemakkelijk in contact blijven met
vrienden. Voorheen zag je elkaar bijna
alleen op school en in de vakanties, nu
kun je met iedereen makkelijk in con
tact blijven, ook met vriendinnen die
verder weg wonen of bijvoorbeeld met
een goede kennis uit Thailand.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Ik zou het liefst een motorrijbewijs
willen hebben. Ik vind een motor veel
stoerder en dat vind ik wel een beetje
bij mij passen.
Wat is uniek aan jou?
Ik vind uniek aan mij dat ik niet snel
bang ben voor bepaalde dingen, zoals
dieren. Op vakantie heb ik een keer
een kleine krokodil op mijn schoot
gehad en dat durven mensen vaak
niet. Mensen zijn vaak voorzichtig met
onbekende dieren, maar ik vind het
leuk om met zo’n dieren te werken,
daar zet ik me echt voor in. Ik heb

stage gelopen bij paarden en ik help
mee bij iemand die roofvogels houdt.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Er zijn veel dingen die ik zou willen
doen, maar ik zou eerst een groot
bedrag aan de kant zetten voor een
studie. Als ik iets in de kunst wil doen,
heb ik een groot bedrag nodig voor
materialen en mijn studie.
Op welke manier verdien jij bij?
Bij de rozen en soms assisteer ik bij
de roofvogels. In de vakantie mag ik
daar oppassen en voer ik ze. Tijdens
evenementen ga ik mee, assisteer ik
en geef ik informatie. Ik heb daar van
tevoren uitleg over gehad dus ik weet
nu ondertussen welke vogel welk ras is.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat zijn pannenkoeken en zalm.
Als ze pannenkoeken maakt, probeert
ze daar vaak iets nieuws mee uit.
De ene keer maakt ze het met bosbes
sen, de andere keer met appel en
kaneel. De zalm is eigenlijk een beetje
mijn recept. Ik heb ooit iets uitgepro
beerd en nu maakt zij dat voortaan met
haar eigen draai daaraan.
Als je gaat shoppen:
waar en wanneer?
Het liefst ga ik naar Primark. Daar is
het heel groot en hebben ze heel veel
kleding. Ook hebben ze daar mijn
smaak omdat ik vaak een apartere
kledingsmaak heb. Ik ben absoluut
niet van de roze, lieve kleding. Ik houd
liever van iets stoerdere kleding.
Ik draag ook graag Marvel-kleding,
dat is een kleine afdeling die ze bij
Primark hebben.
Zon of sneeuw?
Zon, ik houd heel veel van warmte en
ik lig graag in de zon. In de zon kan je
ook veel meer activiteiten buiten doen.
Avondmens of ochtendmens?
Een avondmens, ik houd absoluut niet
van opstaan en ik ga graag laat naar bed.
Online of offline?
Online, ik ben graag in contact met
andere mensen, dus ik ben liever online.
Online kan ik heel makkelijk met heel
veel mensen tegelijk communiceren.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

Mies
Column
Ouwe meuk
“Als je maar lang genoeg
wacht, komt het vanzelf weer
in de mode”, een bekende
uitspraak die ik al vanaf kinds
af aan hoor. Als puber vond ik
dat ronduit belachelijk. Ik kon
me niet voorstellen dat wat
mijn moeder op foto’s als jonge
twintiger droeg ooit in de mode
was geweest, laat staan dat het
nóg een keer hip zou worden.
Inmiddels weet ik dat het
toch waar is. Uiteindelijk komt
álles terug – ook de dingen die je
tien jaar geleden verafschuwde
en bij wijze van spreken ritueel
verbrandde. Een flare jeans? De
eerste keer dat ik die zag was in
een iconische seventies discofilm,
voor het laatst zag ik ze op oude
foto’s: samen met mijn
vriendinnetjes gehuld in een
broek ’met wijde pijpen’. Nu
vijftien jaar later, hangt ’t ding
weer in mijn kast. Net zoals de
jumpsuit, een klassieker. Een
dikke tien jaar geleden vond ik
het maar een gekke pyjama, nu
heb ik ze in allerlei variaties: een
korte zomervariant, eentje voor
in de winter, eentje voor op de
bank en een elegante voor op
feestjes. Ook de ronde zonnebril
is weer in huis, precies net zoals
John Lennon en Twiggy die een
eeuwigheid geleden droegen.
En wat dacht je van het
lakschoentje. Ik heb nog foto’s
van mezelf van zowat voor de
Eerste Wereldoorlog waarop ik
poseer met van die blinkende
schoentjes. Ook die zijn
tegenwoordig weer helemaal hip,
al zitten ze nog steeds even stijf,
net zoals in negentien-toen. Toch
heb ik ze weer gekocht, want ze
staan zo leuk.
Echte klassiekers moet je dus
gewoon bewaren. Ouwe meuk
wordt vanzelf vintage. Zo zie ik
op sociale netwerken ook steeds
meer oude babyfoto’s voorbij
komen. Zie je wel, dacht ik bij
mezelf. Als je maar lang genoeg
wacht, komt ook je oude zélf
weer in de mode.
Mies
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Joekskapel Ald Iezer bestaat 30 jaar
Joekskapel Ald Iezer uit Horst viert dit jaar haar 30-jarig jubileum. Dat doet zij op zaterdag 27 september vanaf
20.30 uur bij café ’t Centrum in Horst. Zondag 28 september heeft de joekskapel allerlei activiteiten in het centrum
van Horst georganiseerd. Jan Cuppen (55) en Leo Weijs (58) uit Horst zijn vanaf het eerste uur bij de muziekgroep.
“We begonnen met vijf man in een café.”

Jan en Leo vertellen enthousiast
over het ontstaan van hun passie,
joekskapel Ald Ïezer. “Het begon
allemaal tijdens het carnavalsseizoen
van 1984. We hadden de drummer van
schutterij Wilhelmina, de schutterij die
tegenwoordig St. Lucia heet, al vaker
zien spelen. We leenden wat muziek
stukken bij hem en van het een kwam
het ander.” Tegenwoordig bestaat de
joekskapel uit negentien leden. “Het
is een divers gezelschap. Gewoon leuk
en ieder doet zijn eigen ding”, zegt
Weijs. “Het gaat vooral om veel lol en
plezier en op z’n tijd een drankje bij de
muziek”, voegt Cuppen daar aan toe.
De meeste leden komen oorspronkelijk
uit Horst en zijn nu uitgewaaid over de
hele gemeente. Al 30 jaar repeteren ze
op dinsdag. “Dat is altijd zo geweest”,
zegt Jan.
Hoewel de joekskapel vroeger
vooral carnavalsnummers speelde,
kent het nu ook Nederlandse, Engelse
en Duitse nummers. Eens per jaar
gaat de hele club naar het Duitse
Keulen om daar de boel op stelten te
zetten. “We spelen tijdens de elfde
van de elfde altijd midden op straat.
Het enthousiasme van die Duitsers is
fantastisch. Ze doen allemaal mee. Daar
kunnen de meeste Nederlanders nog
wat van leren.”
In de jaren dat Leo en Jan bij de
joekskapel zitten, hebben ze van alles

meegemaakt. Twee gebeurtenissen
zijn Jan en Leo nooit vergeten. Hun
optreden op de binnenplaats van
centerparcs Het Meerdal en hun
optreden op de Meibock-feesten in
Arcen. “Op het vakantiepark speelden
we zo hard, dat iemand ons kwam
vragen wat het kostte als we stopten.
Die keer in Arcen was het zo heet,
dat we de Meibock van Hertog Jan
onderschat hadden en wankelend
op het podium stonden”, herinneren
beiden heren zich nog lachend.
De naam Ald Iezer heeft de club te
danken aan een prijsvraag bij jeugd
honk JoHo. “We begonnen namelijk
met oude instrumenten, maar die
zijn tegenwoordig ingewisseld voor
nieuwere. We hebben nu ieder onze
eigen instrumenten”, vertelt Jan. Van
carnavalsoptochten en de Nijmeegse
vierdaagse tot spontane optredens in
de pianobar in Scheveningen en het
winnen van de Alde Knoeper en de
Koperen covercompetitie van Rowwen
Hèze: als de heren terugblikken op hun
tijd bij Ald Iezer tot nu toe, hopen ze
dat er nog vele jaren volgen. Jan hoopt
dat er weer jonge aanwas bij komt.
“Er verdwijnen al zoveel groepen.
Ik hoop dat de jeugd ook aansluit,
zodat de traditie die is opgebouwd niet
verloren gaat”, besluit hij.
Kijk voor meer informatie op
www.ald-iezer.nl

Industrieterrein Hoogveld
Handelstraat 7, NL-5961 PV Horst
T +31 (0)77 398 19 45
F +31 (0)77 398 08 01
www.cltmetalservice.com

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie heeft
in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van graafmachines en wielladers. In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team van
40 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines enkel stuks
en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling engineering zijn wij per direct op zoek naar een
enthousiaste en gemotiveerde:

Tekenaar / Constructeur M/V
Takenpakket:
• Het aansturen van de CNC brandsnijmachine m.b.v. CAD/CAM software
• Het construeren van nieuwe producten
en verbeteren van bestaande producten
m.b.v. Autodesk Inventor
• Het maken van constructietekeningen
en werkvoorbereidingen voor de diverse
afdelingen

Functie-eisen:
• In bezit van HTS werktuigbouw diploma
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Goede contactuele eigenschappen
• Flexibele en proactieve houding
• Bereidheid tot het volgen van cursussen

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf. Na gebleken geschiktheid kan een vast arbeidscontract
volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met dhr. Wilbert Linssen (hoofd engineering).
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide cv ontvangen wij graag voor 1 oktober.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

SMART METAL SHAPING
CLT metal service is een productiebedrijf in Horst met 18 medewerkers. Er worden vooral klant
specifieke producten en kleine series geproduceerd. CLT metal service is voornamelijk actief in de
metaalsector, de landbouw en de voedingsindustrie. Producten die voor deze industrie gemaakt
worden zijn voornamelijk onderdelen van landbouwmachines of onderdelen van machines die in de
voedingsindustrie gebruikt worden. Door de grote machines die CLT metal service beschikbaar heeft,
is het bedrijf gespecialiseerd in het maken van middelgrote metaalconstructies (vaak groter dan 3
meter) De meest unieke machine is de buislasermachine van bijna 45 meter lang. CLT metal service is
de enige in Europa die over deze buislasermachine met deze power beschikt. Een andere bijzondere
machine is de plaatlaser en de kantpers van 640 ton waarmee lengtes van 6 meter bewerkt worden.
Dit geheel aan machines en de hoge mate van nauwkeurigheid maakt het bedrijf uniek.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega

Accountmanager

(m/v)

TAKEN
• uitbreiden en uitdiepen bestaande relaties;
• benaderen, bezoeken en binnenhalen van nieuwe relaties;
• adviserende rol richting relaties;
• pro-actief meedenken over de verschillende manieren van marktbewerking en
marketingacties.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
• medebepalen van de juiste strategie in de organisatie;
• opstellen van het marketingplan en accountplan en de organisatie-doelen nastreven;
• optimaliseren van bedrijfsresultaten;
• technisch kennis vertalen naar een Win-Win situatie.
COMPETENTIES
• opleiding hbo-niveau;
• goede contactuele eigenschappen “teamplayer”;
• technisch en commercieel inzicht;
• stressbestendig;
• talen Duits en Engels in woord en schrift;
• minimaal 5 jaar ervaring in de metaalindustrie;
• geen 8 tot 5 mentaliteit.
Indien deze functie uw interesse heeft gewekt stuur dan een sollicitatiebrief met cv
naar J.Christiaens@cltmetalservice.com. Voor meer info kunt u ook terecht op onze
website www.cltmetalservice.com
Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.
De heer J. Christiaens zal uw verdere vragen graag beantwoorden.
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Swolgen van boven

Viering voor historische kerkklokken
Het kerkbestuur van Swolgen gaf op zondag 14 september uitleg over de kerkklokken van haar kerk.
De Maria- en Lambertusklok bestaan dit jaar 500 jaar, reden voor het bestuur om de kerktoren open te stellen
voor bezoekers.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

staan. Nu heb ik van boven af mijn huis
gezien. Natuurlijk heb ik ook wat foto’s
gemaakt. Het ziet er allemaal erg mooi
uit vanaf de toren. Dan besef je je ook
weer dat de omgeving hier zo groen is.”
Lorena (6) en Enrico (8) Hendriks
brachten samen met hun vader een
bezoek aan de toren. Lorena vertelt:

“Ik vond het leuk om boven op de
toren te staan. Je kon heel veel zien,
maar het was wel een beetje koud. Ik
heb ook het voetbalveld van Swolgen
gezien waar mijn broertje Enrico voet
balt.” Enrico vult aan: “Het was echt
een leuk uitzicht en ik vond het ook
leuk om de trappen op te klimmen.”

Orgelconcert in
kerk Lottum
Organist Jean-Pierre Steijvers speelt op zondag 21 september op het
Randebrock orgel in de kerk van Lottum. Dit concert begint om 16.00 uur.
Het tweede concert van 2014 in
Lottum wordt verzorgd door Jean-Pierre
Steijvers uit Heythuysen. Hij is organist
van de Christoffel Kathedraal en van de
Caroluskapel in Roermond. Daarnaast is
hij docent orgel, piano en muziektheo
rie aan de ECI Cultuurfabriek te
Roermond. Tijdens het concert wordt

Na afloop van de heilige mis in de
kerk bracht fanfare Vriendenkring
Swolgen een muziekstuk ten gehore
waarbij het luiden van de kerkklokken
een centrale rol speelt. Marloes Berden
van fanfare Vriendenkring: “Bas
Clabbers heeft het stuk speciaal voor
deze viering gecomponeerd. De
klanken van de klokken passen precies
in het muziekstuk.”
Volgens pastoor Verheggen bleven
mensen de hele middag de kerk bezoe
ken. “De mensen blijven binnenlopen
en ook de mis was goed bezocht. In
de kerk staat ook een expositie over

LEON PETERS VELDEN
Gazon of grasveld versleten:
geen gras
maar mos en onkruid.
Laat het opnieuw inzaaien
en geniet weer van uw tuin.
Bel ons vrijblijvend.

Tel. 077 - 472 28 41 / 06 - 53 22 76 11

de kerkklokken en er is een speurtocht
voor de kinderen. Ook hebben we
kerkklokkoekjes gebakken voor bij de
koffie.”
Erik Elbers gaf die middag uitleg in
de kerktoren. Hij vertelde weetjes over
de klokken, zoals wat er met de kerk
klokken gebeurde tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Elbers: “Tijdens de oorlog
wilden de Duitsers de drie klokken
meenemen. Hier zijn echter wel regels
voor. Zo mochten klokken die gegoten
waren vóór 1500 niet gevorderd wor
den. Dat gold dus voor de Mariaklok,
die is namelijk van 1411. In het najaar

muziek ten gehore gebracht van onder
anderen Bach, Rachmanioff en
Tschaikovsky. Hoewel de organist boven
op het oksaal zijn concert geeft, zijn de
handelingen te volgen op een groot
scherm voor in de kerk. Bij de ingang
van de kerk wordt een programma
boekje uitgereikt.

van 1942 ging de klokkenvordering van
start. In principe konden de Annaklok
en de Lambertusklok uit 1514 worden
meegenomen. Na dagenlang pro
test van de Swolgenaren hebben de
Duitsers de klokken weggehaald. Ook
bliezen zij de toren op. In 1952 werd
de toren weer opgebouwd en zijn de
Annaklok en de Lambertusklok ook
terug gekomen naar Swolgen.”
Mientje Bexkens (59) uit Swolgen
heeft aandachtig geluisterd naar het
verhaal van Elbers, maar heeft ook
genoten van het uitzicht. “Ik vond het
geweldig om boven op de toren te

20% korting
op onze gordijnen
collectie basecc

www.leonpeters.nl
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Kasteelruïne trekt vele
bezoekers
In het kader van de Open Monumentendagen werd Kasteel Huys ter Horst op zaterdag 13 en zondag
14 september opengesteld voor publiek. Er werd informatie gegeven over de historie van het kasteel en er was ook
een maquett te zien. Daarnaast waren er een vuurspuwer, een springkussen en een mini-racebaan.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Vervolg voorpagina

Vrijwilliger (81)
in Bolivia
Ook heeft hij geld gekregen van de
twee orkesten waar hij bij zit. “Ik weet
zeker dat ik een hoop mensen gelukkig
ga maken”, zegt hij. “Mensen kun
nen wel iedere zes weken medicijnen
en voedsel krijgen van de boot, maar
schoon drinkwater is zeker zo belang
rijk. Hoe ik daarvoor ga zorgen, moet ik
in het veld uitzoeken, want de mensen
daar hebben niet genoeg kennis van
zaken”, legt hij uit.
De vrijwilliger kan allerlei redenen
noemen waarom hij nu naar Bolivia
gaat om te helpen, maar dat zijn er

volgens hem teveel om op te noemen.
“Het idee dat wij in zo’n klein welva
rend land wonen en er mensen aan de
andere kant van de wereld met niets
zitten, dat heeft mij aan het denken
gezet. Wij hebben het zo goed hier en
je kunt wel zeggen dat je iets aan de
armoede wilt doen, maar je moet niet
alleen denken. Je moet doen”, besluit
hij. Tom vertrekt na komend weekend
en blijft zeven maanden in Bolivia.
Nadat hij op 9 april in de bush zijn
82e verjaardag viert, keert hij 22 april
terug.

Modelautobeurs
Op recreatiecentrum de Schatberg in Sevenum vindt zondag 21 september een modelautobeurs plaats. De beurs is van 10.00 tot 15.00 uur.
Verzamelaars uit België, Neder
land en Duitsland hebben op zo’n 150
meter tafel hun verzameling uitgestald.
Vrachtwagens, personenauto’s, land
bouwvoertuigen, maar ook grondver
Familie van ’t Klooster uit Tienray
bezocht op zondag de kasteelruïne.
“Onze zoon klimt graag in de toren, dus
dit was een weer een leuke kans om
hier naartoe te komen.” Hij laat weten:
“Ik vind ruïnes heel leuk. Alleen heb ik
een beetje last van hoogtevrees, maar
ik ga weer proberen om bovenaan te
komen.”
Fietser Theo van de Riet (71) uit
Sevenum rustte uit op de binnenplaats
van het kasteel. “We hebben met z’n
vieren de champignonroute gefietst en
we kwamen hierbij uit. De vrouwen
zijn de toren in geklommen en wij

passen op de fietsen. Ik vind dat de
ruïne behouden moet blijven, het is iets
unieks van Horst aan de Maas.”
De broers Niels (12), Rob (14) en
Stan Vissers (16) uit Meterik bezoeken
Huys ter Horst met hun opa en oma. Ze
zijn het met elkaar eens: “De nieuwe
delen zijn mooi gemaakt, het is alleen
jammer dat ze nieuwe stenen hebben
gebruikt. Hierdoor is het contrast te
groot.”
Wout Hermans van Stichting
Kasteel Huys ter Horst licht de laatste
ontwikkelingen toe. “Er zijn ongeveer
vijfhonderd mensen in twee dagen

komen kijken. Mensen zijn veelal
positief. Toch ontstaat er natuurlijk ook
discussie over de reconstructie. We
hebben ervoor gekozen om de opnieuw
gebouwde ruimtes bruikbaar te houden
zodat we het kunnen exploiteren. Met
deze inkomsten kunnen we het geheel
onderhouden. Cultureel erfgoed is van
belang voor de maatschappij.”
Collega Xavier van Dijk vult aan:
“We maken het plan uit de jaren 70
van de universiteit van Delft af. De eer
ste fase is af, nu is het vooral belangrijk
dat er geen verval is. Het blijft toch het
pareltje van de gemeente.”

zetmodellen, brommers en vliegtuigen
worden aangeboden. Vanaf dit jaar zijn
er ook verzamelaars met modelspoor
aanwezig. Kijk voor meer informatie op
www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl

Muziek in De Locht
Het Harmonieorkest Noord-Limburg geeft op zondag 21 september
een optreden in Museum De Locht in Melderslo. Het museum is deze dag
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Het Harmonieorkest NoordLimburg is een regionaal muziekge
zelschap met een repertoire bestemd
voor een zo breed mogelijk publiek.
Op deze dag is de smederij eveneens
in bedrijf en kunnen zowel volwasse

nen als kinderen deelnemen aan een
veiling met behulp van een traditio
nele veilingklok.
Naast de vaste expositie zijn er
wisselexposities zoals Bij ons thuis
aan de muur en de klokkenexpositie.

Maurice Kassenbouw B.V. is in binnen- en buitenland een toonaangevend
kassenbouwbedrijf. Wij hebben een vooraanstaande plaats op het gebied van
ontwikkeling, fabricage, verkoop en montage van complete tuinbouwbedrijven
of onderdelen hiervan.

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

Wij zijn op zoek naar:
Glastuinbouw is een dynamische
bedrijfstak. Maurice Kassenbouw heeft
zich weten te specialiseren als een
bouwbedrijf dat een antwoord heeft
op de vragen van de ondernemer in de
glastuinbouw. Dynamiek leggen in je
bouwproces begin met het maken van
goede plannen. Onze opgebouwde ervaring in de afgelopen jaren geeft
voor onze opdrachtgevers in zowel
binnen- en buitenland zekerheid voor de
totstandkoming van het bouwplan.
Maurice Kassenbouw B.V.
Postbus 6178 – 5960 AD Horst
Energiestraat 15 – 5961 PT Horst
T 077-3981335 – F 077-3985935
maurice@kassenbouw.com

Bouwkundig tekenaar

AUTOBEDRIJF

m/v

Samen met je collega’s ben je werkzaam op het projectbureau waar je onderdeel bent
van het team. De werkzaamheden bestaan uit het uittekenen en ontwerpen van
bouwprojecten.
Je proﬁel
Voor deze functie zijn we op zoek naar een jong enthousiast persoon die in staat is zelfstandig binnen een team te kunnen werken. De vereiste opleiding is MBO/HBO-niveau,
kennis van Autocad en/of anderen 3d-pakketten is een pré.
Ons aanbod
Maurice Kassenbouw B.V. biedt je een goede werksfeer en de mogelijkheid tot verdere
ontwikkeling binnen ons bedrijf.

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Informatie
Voor meer informatie omtrent deze functie kun je contact opnemen
met de heer Leon Wijnen, tel. 077-3981335.
Schriftelijke reacties graag sturen naar:
Maurice Kassenbouw B.V., t.a.v. Leon Wijnen, Energiestraat 15, 5961 PT Horst
of naar maurice@kassenbouw.com

www.kassenbouw.com

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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‘Ik ben verslaafd aan het spinnen’
Bollen wol kennen we allemaal, maar het spinnenwiel waarmee het wol gesponnen wordt niet. Iemand die
daar verandering in wil brengen is Jo van de Pasch (57) uit Melderslo. Zij werkt wekelijks met een spinnenwiel en
wil het spinnenwiel weer terug in onze woonkamers brengen.

Het begon allemaal dertig jaar
geleden. Jo van de Pasch kreeg een
spinnenwiel van haar schoonouders.
“Vroeger kregen vrouwen een
spinnenwiel bij de uitzet mee als
ze gingen trouwen”, vertelt ze.
Tegenwoordig weet volgens haar bijna
niemand meer wat een spinnenwiel
is. Ze zegt: “Niemand kent het meer
en dat vind ik zo jammer. Als ik op
de markt ergens een demonstratie
geef, dan zie ik mensen zo kijken. Ze
kennen het alleen nog, omdat hun

moeder het deed of van het sprookje
Doornroosje.”

Televisiekijken hoeft
voor mij niet
Zelf wist Jo zich dertig jaar geleden
ook geen raad met het spinnenwiel
dat ze kreeg. “Ik ben naar mevrouw
Jeuken uit Melderslo gegaan. Zij heeft
het mij geleerd. In die tijd heb ik heel
veel gesponnen, maar toen ik kinderen
kreeg, ben ik gestopt. Het werd te

druk.” Een jaar of vijf geleden begon
ze opnieuw. “Ik ben nu weer helemaal
verslaafd. Als ik even vrije tijd heb, dan
werk ik aan het spinnenwiel, want tele
visiekijken, dat hoeft van mij allemaal
niet zo.”
Jo heeft thuis een tiental spinnen
wielen staan. Ze spaart ze en is met
ieder wiel dat ze krijgt net zo blij. “Ik
heb er een van m’n buurvrouw en
eentje van Van Soest uit Lottum en het
oude wiel dat ik van m’n schoonouders
kreeg. Als ik een wiel krijg of koop is er

MEGA
Rommelmarkt
Zon 21 sept

Carbootsale Horst

A73 afrit 10. 400 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Peeldijkje, 5961 NK

www.carbootsalehorst.nl
Elﬁa 2014
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Pop Quizz
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70’s & 80’s Party
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Kermis Swolgen
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Kasteeltuinen Arcen
Centrum Horst

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

Museum De Locht Melderslo
Blok10 Horst

Binnenmarkt Mèrthal Horst

●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Evenementenhal Venray

+

Weekend van de Smaak
GreenPark Venlo

Centrum Swolgen

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI
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Blitterswijck

HILTHO

Kasteelpark Horst

Bierproeverij

Museum De Locht Melderslo

t/m

Peelhorstshow

Manege Wieneshof Hegelsom

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl
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RODE LOPER

SHOW

Showtijden

Koopzondag 13.30, 14.30 en
12.00 - 17.00 uur 15.30 uur

Centrum Venray

t/m

altijd wel wat kapot, maar mijn man is
er ondertussen expert in geworden. Hij
weet precies hoe hij ze weer werkende
krijg”, lacht Jo. “Spinnen is heel simpel.
Je zorgt dat je wol hebt en begint.
Sommige mensen leren het al binnen
één uur.”
Nu geeft Jo verschillende work
shops. “Als er vraag naar is, kan ik men
sen het leren, maar ik ga ook markten
af. Ik wil gewoon weer dat mensen
het spinnenwiel opnieuw uitvinden”,
zegt ze stellig. “Ik kom van alles tegen.
Mensen die vol belangstelling kijken
en heel geïnteresseerd zijn, maar er is
ook wel eens een oude man geweest
die het verschrikkelijk vond. Hij had een
trauma van vroeger, omdat zijn moeder
niet kon trappen en hij altijd ’s winters
aan het wiel moest draaien.”
Tegenwoordig heeft Jo haar eigen
opslagruimte met wol en kweekt ze
haar eigen bloemen en planten om
te kunnen spinnen. Al het wol dat
Jo maakt is natuurlijk en onbewerkt.
“Ik was het wol gewoon met water en
kleur het met bloemen of bladeren uit
de natuur. Het is altijd een verrassing
wat er uit komt. Ik heb wel eens wat
gekleurd met de bladeren van de
notenboom die hier tegenover ons huis
staat of van rode bloemen, daar heb
ik een gele sjaal van gemaakt. Dat is
gewoon leuk.”
Voor Jo is het spinnen een echte
uitlaatklep. Haar doel is om zoveel
mogelijk mensen enthousiast te maken
voor haar, naar eigen zeggen, uit de
hand gelopen hobby. “Als ik bij iedere
demonstratie iemand enthousiast
maak, ben ik tevreden. Wat ik bijvoor
beeld echt leuk vind, is als mensen bij
mij het spinnen hebben geleerd en hun
eerste bollen wol fotograferen en de
foto naar mij opsturen. Dan ben ik echt
blij en trots”, besluit ze.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

GRATIS
PARKEREN
Buitengewoon compleet!
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Agenda

Matinee met optreden van
Orkest Sam

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

ma 22 september 11.00 uur
Locatie: Herberg de Morgenstond

America
Dorpsavond

do 18 september 20.00 uur
Org: Werkgroep Samen zorgen
Locatie: Aan de Brug

zo 21 september 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizenvorst
Vlooienmarkt

zo 21 september 11.00-14.00 uur
Organisatie: ZijActief, afdeling
Broekhuizenvorst
Locatie: café ‘t Dörp

Griendtsveen
Kermiskaarten

vr 19 september 20.00 uur
Organisatie: RKSV Griendtsveen
Locatie: kantine sportpark
De Wiek

Kermis: Saturday Night Feer
met Random
za 20 september 20.00 uur
Organisatie: SJG Papparazzi
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

za 20 t/m wo 24 september
Locatie: centrum

Optredens Kaltspiel,
Re-Editors en Snowpetrol
zo 21 september 20.30 uur
Locatie: Blok10

Muziekcafé

Optreden
De Rambo’s

Matinee met Broadway

di 23 september 21.00 uur
Locatie: Herberg de Morgenstond

za 20 september 21.30 uur
Locatie: café Cox

ma 22 september 15.00 uur
Locatie: zaal De Lange

Horst

Optreden
Fishnet Stockings

Harry and the Poorboys

do 18 september 19.30 uur
Organisatie: Horst-Sweet-Horst
Locatie: café Cambrinus

Optreden Green River

Melderslo

Optreden Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
zo 21 september 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadvergadering
Tweet(bundel)show

Openstelling

Septemberkermis

za 20 september 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

ma 22 september 20.30 uur
Locatie: café Cox

Optreden KEES

Lezing Ik zet mijn masker af

za 20 september 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

do 18 september 19.30 uur
Organisatie: Gertie Mooren
Locatie: uitvaarthuis Theo Arts

90’s till now
met dj’s Gurde en Tack-It

Dorpsraadvergadering

za 20 september 22.00 uur
Locatie: zaal De Lange

do 18 september 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Carbootsale

ma 22 september 21.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Optreden The Hedge
ma 22 september 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Sevenum

Oktoberfest
met AlpenParty
za 20 september 20.00 uur
Locatie: De Wingerd

Knalhalla
Optredens Mental Theo en
Distorted Revelation
di 23 september 22.00 uur
Locatie: zaal De Lange

vr 19 september 14.00 uur
Locatie: museum De Kantfabriek

zo 21 september
08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein

Lezing intelligente kleding
door professor Loe Feijs

Optreden
Huub Dijckmanns

vr 19 september 19.30 uur
Locatie: museum De Kantfabriek

zo 21 september 20.30 uur
Locatie: café Cox

zo 21 september 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen,
Horsterdijk 58

Twork Friday met Kid de
Luca, MC Boogie en Son-E

Optreden
Eva Wijnen & Otherwise

Orgelconcert
van Jean-Pierre Steijvers

vr 19 september 23.00 uur
Locatie: zaal De Lange

zo 21 september 20.30 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 21 september 16.00 uur
Locatie: H. Gertrudiskerk

Quiltcafé

do 18 september
20.30 uur
Locatie: café ‘t Hukske

za 20 september
21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Modelautoruilbeurs

Lottum

Open tuin: kleurrijke
najaarstuin

Laat weten dat u
op de Hiltho staat
De Hiltho staat weer voor de deur. Kempen media biedt u de mogelijkheid om in
nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas kenbaar te maken waar u op de Hiltho staat.
Voor de advertenties betaalt u geen opmaakkosten.

Doet u mee? Bel 077 396 13 56 of stuur een e-mail naar info@kempen-media.nl

zo 21 september
10.00-15.00 uur
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

Lezing pastoor Henri
Vullinghs door historicus
dr. André de Bruin
ma 22 september 19.30 uur
Organisatie:
Heemkundevereniging Sevenum
Locatie: De Wingerd

aanbieding

plaats uw
Hiltho-adv
inclusief op ertentie
maakkoste
uitgave 2 o
n
ktober 2014
(week
40)
103 x 48 mm
(H2048) € 00
74 ,
103 x 100 m
m (H2100) €
148, 00
1 5 6 x 1 50 m
m (H3150)
€318, 00
op basis
van digitaal
aangelever
tekst- en be
d
eldmateria
al
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
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donderdag
		
vrijdag
		

Heilige mis
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Rozenkrans
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Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
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09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
19 t/m 25 september 2014
Jonge, A.L.J. de
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

De ald-prinsen van carnavalsvereniging De Turftreiërs uit America brachten dinsdag 16 september, Prinsjesdag,
een bezoek aan Den Haag. Al jarenlang komen de ald-prinsen op Prinsjesdag bij elkaar om samen op niet al te
serieuze wijze te praten over de kabinetsplannen en andere kwesties.

19.15

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

Americaanse ald-prinsen
naar Prinsjesdag

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

“Daarbij kwamen voormalig
koningin Beatrix, onze huidige koning
en collega-ald prins Willem-Alexander
en zijn koningin Maxima al eens op
bezoek. Dit jaar vonden we het de
hoogste tijd voor een tegenbezoek,
uiteraard in carnavalstenue”, aldus

112

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

stoet naar huis. “Hoogtepunt van de
dag was zondermeer het ‘zwaai- en
groetmoment’ toen de Gouden Koets
voor de neuzen van de ald-prinsen
voorbij kwam. Prinsjesdag werd zo een
geweldige belevenis, mede dankzij het
prachtige weer.”

Voorbereiden op de Open Huizen Dag?

Schuif aan tafel
bij onze adviseurs!

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Een goede
hypotheek

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

de vereniging. In alle vroegte zette
men koers richting Den Haag om
pas laat weer in America terug te
keren. In Den Haag trok het bonte
gezelschap veel bekijks. Veel Japanse
toeristen gingen met meer foto’s van
de ald-prinsen dan van de koninklijke

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

Bezoek ons Hypotheek Inloopspreekuur
Zaterdag 27 september | Kerkeveld 21 | Horst | 10.00 - 13.00 uur

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

begint met
betaalbare
maandlasten.

077 354 88 88 (Sensoor)

Samen sterker
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kpn.com/glasvezel
* Deze aanbieding geldt voor Alles-in-1 Thuis Standaard, inclusief het Glasvezelpakket.
Na 6 maanden betaal je € 59,-/mnd voor Alles-in-1 Standaard en € 7,50/mnd voor het
Glasvezelpakket. Ga naar kpn.com voor de voorwaarden en beschikbaarheid.

