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Een kijkje in de
gemeentelijke keuken
Mensen met een interesse in de lokale politiek konden afgelopen zaterdag 12 september een kijkje in de keuken van de politieke arena nemen. Bij de Dag van de
Democratie in het gemeentehuis van Horst aan de Maas gingen raadsleden van de politieke partijen in gesprek met de burger.

Alle stijlen,
één
kwaliteit…
Stayerhofweg 2b | Wanssum | 0478-539020 | www.haroldlenssenkeukens.nl

‘Meer openbare toiletten in het
centrum van Horst’, ‘slecht trottoir in
de Rembrandtstraat’, ‘Poolse mensen
vinden het moeilijk om een woning te
vinden’. Dit is op deze door gemeente
Horst aan de Maas geïnitieerde Dag van
de Democratie een greep uit de briefjes
die zich aan de zogenaamde klaagmuur
bevinden. Het is een van de manieren
waarmee de gemeente vandaag de
interactie met de burger zoekt. Behalve
door middel van de muur kunnen
mensen ook persoonlijk in gesprek
gaan met een raadslid of hun wens in
de wensenboom hangen.
“Zo’n dag is altijd spannend. Zeker
omdat we pas twee maanden geleden
met de organisatie begonnen zijn”,
zegt griffier van bij de gemeente Ruud
Poels. “Het is goed om te zien dat mensen hun stem uitbrengen op de poll.
Dat is nu al geslaagd.” Poels doelt op
het bord met de stelling ‘Ik ben bereid
om twintig euro per jaar meer (WOZ)
belasting te betalen voor:…’.” Een uur
voor sluiting van de poll valt op dat de

meeste mensen (dertien stemmen)
bereid zijn te betalen voor een nieuw
zwembad in Horst. Tien mensen zijn
verder bereid om meer belasting af te
dragen voor goede zorg voor iedereen binnen de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en negen mensen willen hun beurs wel trekken voor
de herinvoering van het schoolzwemmen. De rest van de veertien stellingen
krijgt minder stemmen.
Wie ook vindt dat het school

zwemmen heringevoerd moet
worden, is Annie Litjens (62) uit
Horst. Ze is net binnengewandeld.
“Ik vind het belangrijk dat kinderen
leren zwemmen. Van mij mogen ze
best een gymles minder in de week
als dat betekent dat ze weer gaan
schoolzwemmen.” Ze vindt de Dag van
de Democratie wel een goed idee maar
volgt de politiek niet echt. “Maar ik
vind wel dat je moet stemmen.”
Lees verder op pagina 02

Gezondheidsdagen
Gratis gezondheidscheck t.w.v. 39.95
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Het belang van arbeidsmigranten

‘We moeten praten met in plaats van praten
over deze mensen’
Horst stond het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september in
het teken van het cultureel-culinair evenement Van Horster Land. Er was
aandacht voor de Poolse cultuur en Poolse arbeidsmigratie naar Nederland.
Op zondag 13 september vond in de Mèrthal in Horst een bijeenkomst over
het belang van arbeidsmigranten plaats.
Het samenwerkingsproject van
gemeenten, provincie, bedrijven en
maatschappelijke organisaties in Noorden Midden-Limburg ’Het belang van
arbeidsmigranten’ was de organisator
van de bijeenkomst in de Mèrthal. Voor
het gesprek hadden zij een groot aantal
gesprekspartners uitgenodigd: mevrouw
Klaput van de Poolse ambassade,

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
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Rick van Gasteren,
Anne Gubbels, Els Hekkenberg,
Judith van Meijel, Gyonne
Schatorjé, Joris Seuren,
Berend Titulaer, Victor Verstraelen
en Rosanne Vromen

gedeputeerden van provincie Limburg
Daan Prevoo en Patrick van den Broeck,
burgemeester Kees van Rooij van Horst
aan de Maas, burgemeester Wojt Obrzut
van de Poolse gemeente Rudziniec,
bisschop van Roermond Frans Wiertz,
Horster ondernemer Theo Hoeijmakers
en arbeidsmigranten Gregorz Czerwinki
en Dorota Skrzypek. Met dit uitgebreide
forum van gesprekspartners werden
aan de hand van filmpjes verschillende thema’s rond arbeidsmigranten
besproken.
Burgemeester Kees van Rooij
opende de bijeenkomst met een
speech waarin hij wees op het belang
van initiatieven als Van Horster Land.
“Zeker in tijden van polarisatie en
vluchtelingenproblematiek, zijn dergelijke initiatieven speciaal”, aldus de burgemeester. Aan de hand van filmpjes
werden thema’s als arbeidsmigratie als
fenomeen, het belang van taal, samenwerkingsinitiatieven tussen Polen en
Nederlanders, geloof en ondernemerschap besproken. Er werd gewezen op
het feit dat er op dit moment 20.000
Poolse arbeidsmigranten in Limburg
aan het werk zijn en dat er hiervan
3.000 in Horst aan de Maas wonen.
Kees van Rooij lichtte toe: “Drieduizend
mensen is voor Horst aan de Maas een

extra dorp. Daarvoor kunnen wij de
ogen niet sluiten. We moeten meer
praten met deze mensen, dan praten
over deze mensen.” In de zaal zaten
dan ook verschillende Poolse arbeidsmigranten, zoals Gregorz Czerwinki,
die al 16 jaar in Nederland woont en
zijn verhaal vertelde. Gregorz: “Ik vind
Nederland een prachtig land om te
wonen en ik ben nooit gediscrimineerd.
Mijn familie en ik zijn erg gelukkig
hier.” Het Koempelproject in Horst
aan de Maas werd ook uitgelicht. In

dit project worden een Pool en een
Nederlander aan elkaar gekoppeld om
het beeld van elkaar bij te stellen. Over
het thema geloof vertelde bisschop
Frans Wiertz hoe de Katholieke kerk in
Limburg reageert op deze plotselinge
groei van het aantal gelovigen. Ook
werd uitgelicht hoe de Poolse parochie
in Meterik Polen helpt in hun tijd hier.
Als laatste kreeg ook ondernemerschap
van Horstenaren in Polen en ondernemerschap voor Polen in Horst nog een
plek. Hier werd het voorstel gedaan

om werkgevers beter samen te laten
werken in het Nederlands leren voor
hun Poolse arbeiders.
De gehele bijeenkomst werd
getolkt, omdat er verschillende mensen
in het publiek zaten die alleen Pools
spraken. Gespreksleider Geert van den
Munckhof licht toe: “Dit laat het belang
van taal en communicatie wel zien.
Doordat alles getolkt moet worden,
duurt het ook dubbel zo lang om je verstaanbaar te maken. Ondanks dat was
de bijeenkomst erg vruchtbaar.”

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

IJsbaan keert terug in Horst

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

Inwoners van Horst aan de Maas kunnen ook dit jaar schaatsen op de ijsbaan in het centrum van Horst. De ijsbaan staat er van zaterdag 12 december
tot en met zondag 3 januari, heeft Stichting IJsbaan Horst laten weten.

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

Naast gemeente Horst aan de Maas
hebben ook het centrummanagement
Horst, Rabobank Horst – Venray en een
aantal andere sponsoren hun steun
toegezegd. Bestuurslid Rob Rambags:
“We verwachten niet dat sponsoren
zullen afhaken nu we eerder groen
licht hebben gegeven. Zonder de steun

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.

media
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

van de vele sponsoren gaat het ons
simpelweg ook niet lukken. Een breed
draagvlak binnen de samenleving
en het bedrijfsleven in Horst aan de
Maas is de basis voor het succes van
onze ijsbaan.” Het schoolschaatsen
voor basisschoolkinderen keert ook
terug. De stichting gaat wel iets meer

terugvragen aan de scholen in de vorm
van het leveren van vrijwilligers tijdens
deze activiteit en door het werven
van vrijwilligers op de scholen voor de
activiteiten tijdens de kerstvakantie.
“Er zijn ruim 150 vrijwilligers nodig om
de planning van alle werkzaamheden
te kunnen voltooien. Iedereen kan zijn

of haar steentje bijdragen door middel
van het invullen van een van de vele
diensten in de horeca, op het ijs of bij
de schaatsverhuur.”
De officiële opening van de ijsbaan
vindt plaats op vrijdag 11 december.
Kijk voor meer informatie op
www.ijsbaanhorst.nl

Vervolg voorpagina

Een kijkje in
de gemeentelijke
keuken
Ben Heijligers (53) uit Meerlo
vindt de Dag van de Democratie een
goede manier van de gemeente
om openheid te creëren. “Onze
gemeente doet genoeg om
transparant te zijn. Zo worden de
commissievergaderingen bekend
gemaakt via de krant en een bord.”
Raadslid Bart Cox (25) van de SP is
een van de aanwezige raadsleden
vandaag. Het belang van deze dag
is volgens hem om de burger een
inkijkje te geven in wat de gemeente
allemaal doet. Maar ook niet doet.

“Aan sommige dingen die niet
goed gaan kan de gemeente weinig
doen. Het is daarom belangrijk om
duidelijkheid te scheppen over wat wij
wel en niet kunnen doen.”
Volgens Poels zijn er een uur
voor het einde van de Dag van de
Democratie zo’n honderd mensen
geweest. Het meest opvallende
dat hij vandaag heeft gehoord: een
aantal jongeren was niet blij met de
huidige sluitingstijden in de horeca.
“Ze vonden de horeca niet te vroeg
maar te laat dichtgaan.”

2-gangen menu

Mooi overhemd

€ 22,00

€10,00
€ 84,90

€25,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Witte nacht

Theaterstuk voor
vluchtelingen in Meerlo

Vers geplukt

appeltjesbrood!

Ook in Horst aan de Maas zijn er mensen die de vluchtelingenproblematiek aangrijpt. Zo wil Floor Hermans (69)
uit Meerlo in samenwerking met een musicus en theatermaker geld in gaan zamelen voor Vluchtelingenwerk
Nederland door het organiseren van een theaterstuk in zijn boerderij in Meerlo.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

MEGA
Rommelmarkt
Zo 20 sept

Carbootsale Horst

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

www.carbootsalehorst.nl

11 okt binnenmarkt Reuver de Schakel
18 okt binnenmarkt Mérthal Horst

Broekhuizen

Mooi ruim halfvrijstaand
woonhuis met 2 garages en
ruime carport/overdekt terras,
binnenplaats verhard, leefbaar
woonhuis met 3 slaapkamers.
Perceel 270 m2
Vraagprijs € 189.000 k.k.

info@stichtingbbl.nl
of 077-3559090

Kiest u voor kwaliteit?

Floor Hermans voelt zich al langer
verbonden met vluchtelingen. In de
jaren negentig ving hij, ook in het
kader van een kunstproject, jarenlang
vluchtelingen op in zijn huis in Meerlo.
Hij bood uitgeprocedeerde asielzoekers
een onderkomen op zijn boerderij.
Het leverde hem aanvaringen met de
gemeente op. “Ik heb daardoor
verschillende keren voor de rechter
gestaan”, zegt Hermans. Meestal
verloor hij de rechtszaken. Het weerhield hem er niet van om later ook
Poolse arbeiders in huis te nemen.
“Eind jaren negentig hadden veel Polen
die wel hier werkten nog geen geldige
verblijfsvergunning. Ik heb hen toen
geholpen door ze op mijn boerderij te
laten verblijven.”
En nu er veel vluchtelingen naar
Europa komen, wil Hermans iets voor
ze betekenen. “De voorstelling Witte
Nacht an sich heeft niks met de vluchtelingenproblematiek te maken. Het
gaat over menselijke relaties en intimiteit. Het stuk wordt gedaan door twee

mensen: Martijn Alsters uit Broekhuizen
speelt muziek en Gerrie Abels uit Venlo
draagt teksten voor. Wij snappen dat
hier misschien geen drommen mensen
op af komen, maar alle kleine beetjes
helpen.” Volgens Hermans is de benefietavond ook bedoeld om met elkaar
in gesprek te gaan. “Het is een bijeenkomst om met elkaar van gedachten
te wisselen. Ik vind dat we moeten
inzien dat deze problematiek geen last,
maar uitdaging is voor ons als Westerse
samenleving”, aldus de kunstschilder.

Als kunstenaar
een statement maken
“Het project is ook om als kunstenaar een statement te maken. Het is
voor mij tijd om een daad te stellen”,
zegt Hermans. Hij vindt dat er iets mis
is met de manier van denken van veel
Nederlanders. “Ik krijg het op mijn
heupen van de huisje-, boompje-,
beestjementaliteit van veel mensen.
We zijn consumptiejunks geworden en

we vinden dingen die op tv gebeuren
een ver-van-ons-bedshow. Het is mijn
taak als kunstenaar om daar mijn vinger op te leggen.”

Mensen opvangen
in woonunits
Hermans heeft onlangs een
aanvraag tot vooroverleg ingediend
bij de gemeente. Hij wil namelijk
woonunits in zijn tuin plaatsen
om mensen te kunnen opvangen.
“Het traject is dus pas net gestart
maar ik heb goede hoop. Op mijn
boerderij ligt namelijk een cultureelmaatschappelijke bestemming. Iets
‘maatschappelijkers’ dan deze mensen
opvangen kan ik niet bedenken.”
De theatervoorstelling vindt plaats
op zaterdag 26 september in galerie Pachamama op de boerderij van
Hermans in Meerlo. Reserveren kan via
fhermans@kpnmail.nl Het programma
begint om 20.30 uur. De opbrengst gaat
naar Vluchtelingenwerk Nederland.

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

Secretaresse
40 uur m/v, duobaan in overleg

KLANTVRIENDELIJK
Plannen & Organiseren
COMMUNICATIEF
Accuraat
Interesse?
Zie www.vantilburgbv.nl

Geen extra vluchtelingen
Deuk
naar Horst aan de Maas
In de gemeente Horst aan de Maas worden voorlopig geen extra vluchtelingen opgevangen. Dat laat een
woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten.
Sinds de zomer is het aantal
vluchtelingen dat de Europese
Unie binnenkomt verdubbeld.
Het kabinet riep Nederlandse
gemeenten onlangs op extra ruimte
vrij te maken voor de opvang van

asielzoekers. “We hebben nog niet
concreet de vraag van het kabinet
gekregen om vluchtelingen op te
vangen”, aldus de woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas.
“Als die er komt, dan zullen wij als

gemeente onze verantwoordelijkheid
nemen.”
Waar deze asielzoekers dan
geplaatst zouden worden, is nog niet
bekend. “Dat onderzoeken we op
het moment dat het aan de orde is.”

winkelwagentje!

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

04

nieuws

17
09

‘Gezondheidscentrum voor en door het
dorp America’
Het toekomstige gezondheidscentrum in America opende op zondag 13 september haar deuren voor bezoekers en geïnteresseerden. Het huidige
gebouw gaat binnenkort verbouwd en uitgebreid worden en opent als alles naar planning verloopt eind 2016 officieel haar deuren.

Het gezondheidscentrum in
America is een project waarin het dorp
intensief samenwerkt met een scala
aan zorgaanbieders. Jan Driessen en
Ruud Baltussen van de klankbordgroep
van het gezondheidscentrum vertellen
hierover. Driessen: “In het gezondheidscentrum komt een huisarts, een
apotheek, fysiotherapie, podotherapie,
logopedie, de zorggroep, een diëtiste
en een psycholoog.” Baltussen vult
aan: “Daarnaast wordt er ook ruimte

gemaakt voor activiteiten die niet
direct met zorg te maken, maar met de
welzijn in het dorp. Hierbij moet je denken aan een ruilbieb, een open keuken
en een kloostertuin die allemaal voor
en door dorpelingen zijn. We nodigen
mensen uit om mee te denken en met
initiatieven te komen.”
Om deze reden heeft stichting
Gezondheidscentrum America op
zondag 13 september de deuren van de
voormalige pastorie in het centrum van

het dorp open gegooid. Het gebouw
doet op het moment nog dienst als
huisartsenpraktijk, maar met behulp
van kaartjes en bordjes is overal aangegeven waar in de toekomst wat gaat
komen. Ook zijn de bouwplannen op
verschillende tekeningen aangegeven.
Het gezondheidscentrum is om 11.00
uur open gegaan, maar het duurde niet
lang voordat het gebouw vol stond met
belangstellenden. Door het gebouw
heen hangen blaadjes waar ideeën

en contactinformatie van mensen die
willen helpen opgeschreven kunnen
worden.

Het dorp is laaiend
enthousiast
Het plan voor het gezondheidscentrum is vijf jaar geleden begonnen bij
huisarts Jan van Dongen. Hij vertelt:
“In 2010 begon ik na te denken over
mijn opvolging. Als ik ging stoppen als

huisarts zou dat ook een probleem worden voor het dorp. Vandaar dat ik met
tien anderen bij elkaar ben gaan zitten
en we zijn eens goed na gaan denken.
Het was duidelijk dat we iets wilden
dat voor en door het dorp was. Dus zijn
we samenwerking met het dorp gaan
zoeken en met professionele zorgverleners. Daar zijn we nu vijf jaar mee bezig
geweest en dat heeft duidelijk zijn
vruchten afgeworpen. We hebben een
heel scala aan zorgverleners gevonden
die geïnteresseerd zijn en het dorp is
ook laaiend enthousiast. Het laat zien
dat als je ruimte voor initiatieven biedt,
dat die er dan ook komen.”
Ruud Baltussen vertelt over de
verschillende initiatieven om het
dorp te betrekken bij het project:
“We hebben een klankbordgroep, een
cliëntenraad en het bestuur van de
stichting. Die hebben zich allemaal
bezig gehouden met America hierbij
betrekken. Zo hebben we bijvoorbeeld
een dorpsdagboek rond laten gaan,
waar mensen in konden schrijven wat
zij wilden zien in het dorp. Die ideeën
hebben wij opgepikt. Ook hebben we
nu een dorpsondersteuner. Hay Mulders
gaat in deze functie proberen om het
dorp op allerlei manieren met elkaar te
verbinden.”

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Op vertoon van de HALLO voordeelpas
krijgt u direct voordeel bij de volgende
deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

Boerderijwinkel Lenders

My-LifeSlim

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Toffedag.nl

FotoID

Toffe Dagstrand

Het Aardbeienland

TVI Computers

Het LoopCentrum

Ut Snoephuuske

Het Maashotel

VARG Outdoor & Travel

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen

Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Daar zijn we weer!
Het is weer tijd voor extra voordeel! We verloten onder jullie,
onze HALLO voordeelpashouders, een speciale verrassingsprijs.
Woensdag 23 september kiezen we één gelukkige winnaar. Deze maken
we bekend via onze Facebook-pagina. Ook kans maken? Koop nu dan nog
je voordeelpas!

Americaanseweg 8, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Win een lunch
voor 2 personen

bestaande uit soep en een broodje
(excl. consumpties)

bij Beej Mooren in Horst

Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Hof van Kronenberg

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Ben jij
de geluk
k
HALLO vo ige
ordeelpashoud
er?
Kijk vanaf
23 se
op onze Fa ptember
cebookpagina.
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Molen Eendracht maakt Macht Meterik

De gemeente Horst aan de Maas kent veel oude, soms zelfs monumentale bouwwerken. Gebouwen die met
recht de status rijksmonument hebben gekregen. In deze historische reeks duikt HALLO Horst aan de Maas in de
geschiedenis van een aantal rijksmonumenten. In deze aflevering de molen Eendracht maakt Macht in Meterik.

coöperatie een in 1798 gebouwde
poldermolen (een molen die water
naar een hoger niveau brengt) uit de
Nieuwkoopse Droogmakerij en herbouwde die als korenmolen in Meterik.
Met de opbrengst uit de molen werden
een eigen kerk, pastorie en school
gebouwd. Vanaf dat moment voorzag
de molen ook de boeren van voer voor
hun vee.

Molen heeft alleen
nog educatieve functie

Een van de laatste twee
overgebleven molens van onze
gemeente bevindt zich aan de
Schadijkerweg in Meterik. De
korenmolen genaamd Eendracht

maakt Macht is daar in 1899 opgebouwd. De naam verwijst naar de
eendracht van de Meterikse gemeenschap. Die wilde rond 1890 een eigen
parochie, maar stuitte op verzet van het

gemeentebestuur in Horst. Uiteindelijk
mocht de kerk worden gebouwd op
voorwaarde dat de gemeenschap deze
zelf zou onderhouden. Om de kerk te
realiseren, kocht een nieuw opgerichte

Sef Coppers is een van de molenaars die elke zaterdag tijdens de openingstijden van de molen te vinden is.
De molen heeft volgens hem nu alleen
nog een educatieve functie. “We krijgen vaak leerlingen van het Citaverde
College over de vloer. Zij gaan aan de
slag met het maken tarwe, rogge en
andere graanproducten.” De molenaars
willen de molen ook betrekken bij het
dorp. “Als er iemand overlijdt, zetten
we de molen in rouwstand.”
Coppers zorgt met de andere molenaars voor het kleine onderhoud aan
de molen. Zo heeft hij traptreden onder
de bestaande, versleten treden getimmerd. “We willen het wel authentiek
houden”, zegt Coppers. De traptreden
zijn versleten door het continue klimmen van de laatste echte beroepsmolenaar. Mulder Handri Hermans werkte
bijna zijn hele werkende leven in de
molen. Hij heeft in de periode tussen
1908 en 1960 tonnen graan gemalen

voor de boeren in de omgeving.
“In volle glorie kon deze molen
zo’n vijf- tot zeshonderd kilo graan
per uur malen. Dat betekent dat
Hermans elke twee en een halve
minuut van boven naar beneden
moest rennen om de zakken graan
over te pakken. We doen hetzelfde
klusje nu wel eens voor de grap met
drie man”, aldus Coppers.
Hoewel Coppers een hobbymatige molenaar is, neemt hij het wel
serieus. Hij doet een cursus tot molenaar. “Je krijgt theorie- en praktijkles.
De theorie gaat bijvoorbeeld over
het weer. Dat moet je goed kunnen
inschatten. Het praktijkgedeelte
speelt zich meer in de molen af. Je
moet weten hoe alles functioneert.”
Hij hoopt volgend jaar zijn diploma
te behalen. “Daarvoor moet ik nog
wel eerst een examen afleggen.”
In 1960 viel het doek voor
de molen. Hij stond stil tot 1976
waarna gemeente Horst hem
overnam van de Limbursge Landen Tuinbouwbond. De gemeente
liet de molen weer restaureren.
Op dit moment is hij elke zaterdag
open voor publiek. “Ik schat dat er
elke keer zo’n tien tot vijftien man
komen. Het wisselt een beetje”, zegt
Coppers. Hij en zijn team zoeken nog
vrijwilligers die iets voor de molen
kunnen betekenen. Het weekend
van zaterdag 4 en zondag 5 oktober
is de Meterikse molen het hele
weekend geopend.

2,3 miljoen euro goedkoper

Californischeweg g
 oedkoopste optie voor
station Grubbenvorst
Het nieuw te bouwen station Grubbenvorst komt of aan de Burgemeester van Kempenstraat of aan de
Californischeweg te liggen. Die laatste locatie is naar verwachting zo’n 2,3 miljoen euro goedkoper dan een nieuw
station aan de Burgemeester van Kempenstraat. Dat werd duidelijk tijdens de vergadering van commissie ruimte
van woensdag 9 september.
Eerder werd nog gesproken
over drie opties, waarbij ook een
locatie in de buurt van het sportpark
werd overwogen. Eind juli werd
bekendgemaakt dat deze optie niet
genoeg draagvlak en potentie had en
daarom niet meer werd meegenomen
in het onderzoek naar een locatie voor
het station.
De twee overgebleven opties
hebben beide zowel voor- als
nadelen, blijkt uit de presentatie

van provincie Limburg tijdens de
commissievergadering. Zo is de locatie
aan de Californischeweg wat aan de
krappe kant, maar wel weer goed
inpasbaar qua infrastructuur. Bij de
beoogde locatie aan de Burgemeester
van Kempenstraat is daarentegen meer
dan voldoende ruimte om het station
met voorplein te realiseren. Het nadeel
van deze locatie is dat de route voor
bussen mogelijk door een aangelegen
parkje voert. Er gaat dus wat

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

groenvoorziening verloren en ook is
er nog onduidelijkheid over mogelijke
bodemvervuiling van dat park, waar
vroeger een vuilstortplaats was.

Hogere kosten voor
infrastructuur
De locatie aan de Californischeweg
is goedkoper. De globale
kostenschatting voor deze locatie is
10,9 miljoen tegenover 13,2 miljoen

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

voor de locatie aan de Burgemeester
van Kempenstraat. Dit verschil in kosten
is vooral te wijten aan de hogere
kosten voor het aanpassen van de
infrastructuur en het verkeer rondom
de locatie aan de Burgemeester van
Kempenstraat.

Rekening houden
met ontsluiting
De commissieleden zijn positief
over de plannen voor het nieuwe
station, maar roepen de provincie
op om rekening te houden met een
aantal zaken, waaronder de ontsluiting
van het station en de veiligheid

van het verkeer op het moment
dat de spoorovergangen gesloten
zijn. Eric Beurskens van Essentie
spreekt zich uit voor de locatie aan
de Burgemeester van Kempenstraat.
“Die plek lijkt mij veel veiliger, omdat
hier minder kruisende verkeersstromen
zijn. Daarbij moet ook rekening
gehouden met de wachttijden als de
spoorwegbomen gesloten zijn.”
De definitieve keuze voor de locatie
van het station wordt naar verwachting
in oktober genomen en vanaf 2017
wordt begonnen met de realisatie van
het station. In 2020 is het de bedoeling
dat de eerste treinen aankomen op
station Grubbenvorst.

Ook zo klaar met uw huidproblemen?

Huidzorg Horst

Last van huidproblemen, ongewenste

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

haargroei, oedeem of littekens?
Geef uw huidzorgen uit handen
en maak een afspraak met Wendy

GRATIS HOUTW
06-22605746

●
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Blitterswijck

of Evelien van Huidzorg Horst.

Kijk nu op www.huidzorghorst.nl

Wendy Kuunders Evelien Minten
06 - 42 15 30 23
06 - 34 94 84 19
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Nog met een gevoel van onwerkelijkheid laten wij weten
dat onze pap en opa, die nog vol levenslust in ons midden stond,
op 84-jarige leeftijd plotseling is overleden

Henk Seweuster
echtgenoot van

Jo Seweuster-de Brouwer †

Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart

Mien Verstraelen-Spettmann
echtgenote van

Kinderen en kleinkinderen

Piet Verstraelen †

America, 10 september 2015

Zij overleed, na een liefdevolle verzorging
in verpleeghuis Beukenrode afd. Weiburg te Venray
in de gezegende leeftijd van 92 jaar.

Correspondentieadres:
Gerard Smuldersstraat 40
5966 NT America
De crematiedienst heeft donderdag 17 september
om 14.00 uur plaatsgevonden in crematorium Boschhuizen.

DANKBETUÙGING

Venray, 13 september 2015

Zoeë vuuël minse
Zoeë vuuël bloome
Zoeë vuuël kaarte
Zoeë vuuël belangstelling
Zoeë vuuël werme wäörd

Correspondentieadres:
Meterikseweg 74, 5961 CX Horst

Weej danke óg van herte veur óg steun
tièdes de ziekte van

Riny Wijnhoven-Peeters
Weej vinde ‘t hièl fijn det weej zoeëvuuël truuës
en meilaeve van óg hebbe gekrege beej ‘t aafscheid.
Dit waas hertverwermend.
‘t Haet ós good gedaon. Dank óg allemaol.
Hay, Lizet & Pascal, Paul & Nicole

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.

Voorlopig iedere zaterdag om 10 uur
demo sappen maken, met aansluitend
gratis sappen, wijn en likeur proeven.
Weingut den Hiezel, Helenaveenseweg
13, 5975 MS Sevenum. Tel. 06 20 35 21
22 of 077 851 35 63.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Tuin leeghalen, haag inkorten.
Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!
HAN-MARK
ARENDSE
T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 18 september 2015 om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Naam Jezus te Broekhuizenvorst
waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk om 10.15 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Mien is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst
waar u donderdag van 18.30 tot 19.15 uur
afscheid van haar kunt nemen.

Onsterfelijke Gesprekken.
Heb jij behoefte om over je overleden
naaste en je proces hierin te praten,
juist als het al een tijd geleden is?
Kom dinsdag 20 okt naar Onsterfelijke
Gesprekken. Meer info op
www.weyoga.nl/verdiepingslessen
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Wellerlooi, Kit en Sjaak
Wendie
Horst, Nel en Jan †
Miriam en Rob, Rick, Ward
Monique en Marc, Lynn, Giel, Mirthe

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Dag en nacht bereikbaar

Te huur opslag/bedrijfsruimte in
Grubbenvorst 180 m2, stof/vorstvrij,
alles verhard, electr rolpoort, eigen
ingang. Tel. 06 53 76 96 98.
Pedicure aan huis. Complete voetbehandeling bij u thuis! Max. behandelingsduur 45 min. Geen extra kosten.
Dit voor € 25,-. Bel voor een afspraak
06 11 88 61 38. Ambulant Pedicure
Dorothé Roeven Sevenum.
Caravanstalling Droesen Venray.
Tel. 0478 58 30 48.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Leer en/of gedragsproblemen?
Professionele begeleiding o.a.
voor Engels, rekenen, Nederlands,
(begrijpend) lezen, faalangst, autisme,
AD(H)D. Vergoeding vanuit PGB of zorg
in natura mogelijk. Tel. 06 50 27 19 73
info@reachup.nl www.reachup.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Biodanza, vanaf 2 september elke
woensdag in ‘t Gasthoes in Horst.
Geef je op voor gratis kennismakingsles:
www.biodanzainmotion.nl
06 40 13 08 04.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Vanaf dinsdag 1 sept. 2015 gaan we
weer fruit persen, dus hebt u een
partijtje “val” en/of fruit maak een
afspraak op tel. 06 20 35 21 22.

Te Koop Stoktstraat 54 2-1 kap.
Mooie locatie met berging/garage en
extra speelkamer/werkkamer. Inhoud
495m3. Perceel 275m2. Prijs € 249.000.
Tel. 06 40 20 38 38.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop appels, ook zelf plukken.
€ 0,50 per kg. Van Lankveld
Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.
Voetreflex ervaren?
Ik zoek mensen voor een pilot voetreflextherapie bij hoofdpijn/stressklachten. € 125,- voor
5 behandelingen. Aanmelden tot
1-10-2015. Voetreflexpraktijk
Sandra Poels, info@sandrapoels.nl
Rits stuk? vdWijstkleinvak.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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Engels voor beginners.
Lang geleden Engels gehad of altijd al
Engels willen leren? Cursus Engels voor
beginners start binnenkort op maandagochtend in Melderslo,
bel Madeleine Goedhart 06 48 75 53 47
of mail info@mathein.com
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Steyl-sieraden/workshops.
Wil je een gezellige middag of avond
met vriendinnen, familie of vrijgezellenfeest? Kom dan een workshop
beleven bij Steyl-sieraden. Ook hebben
wij hele leuke kinderfeestjes.
www.steyl-sieraden.nl
Yoga centrum L’Espoir voor Ha-Tha
yoga zwangerschapsyoga meditatieve
avond. Voor info of opgave kunt u
terecht bij Wil 077 398 51 36 of bij
Monique 06 83 03 25 76. Almeweg 11
Horst www.yogacentrumlespoir.nl
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Schilder. Geluk is niet te koop Een
goede schilder wel 06 19 27 86 38;
verfspetter@hotmail.com
Engels voor beginners.
Altijd al Engels willen leren? Ervaren
docente geeft cursus Engels voor
beginners in gezellige sfeer! Lessen zijn
op de maandagochtend te Melderslo.
Info: www.mathein.com of Madeleine
Goedhart 06 48 75 53 47.
De vruchtentuin in Melderslo.
Decoratieve en kleurrijke siervruchtjes.
Maak zelf je herfstsfeer of geef het
cadeau, zeer lang houdbaar. Druiven
en appels biologisch geteeld. Marian
Deckers Nachtegaallaan 19a Melderslo.
Te koop bbq vlees van onze
scharrelvarkens. Pakket voor 4
personen € 18,-. Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel.077 464 13 80/06 17 21 89 33
Alphacursus. Nieuwe Alphacursus!
Informatieavond 1 okt start 19.00u
Wiek en Nell Brugmans.
Tel. 077 366 21 98.
Vers geplukte bramen en frambozen
van de teler! Verder hebben we
zelfgemaakte vruchtenjam,
(vlierbessen-)sap. Eieren en Poolse
honing. Malina Fruits, Tongeroseweg 11,
5963 NR Hegelsom (Horst).
Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. Vergoeding door
zorgverzekeraar. 06 33 18 11 76 www.voeding-id.nl
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HALLO op vakantie...
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

… in Lulworth
HALLO-bezorger Matty Cortenbach was samen met Peter en Carla Cortenbach en Joop en Marion de Swart,
allen uit Horst, op vakantie in Lulworth in Engeland. Op de foto poseert de groep met een HALLO bij Durdle
Door in Dorset.

… in Alaska
Tony Bouten uit Meterik is op bezoek geweest bij haar dochter Imke.
Zij werkt op een cruiseschip en vaart tussen Vancouver en Alaska.
De foto is genomen bij de gletsjers in Skagway, Alaska. De HALLO is ook
mee.

… in Frankrijk
De families Alards en Wijnen uit Melderslo gingen op vakantie naar de Franse streek Ardèche. Tijdens een
kanotocht bij Vallon Pont d’Arc maakten ze deze groepsfoto met de HALLO. Staand ziet u links Ingrid en rechts
Karin. Op de kano zitten Esmee, Anne, Floor, Indy, Ton en Pascal.

… in Hasselt
… op Gran Canaria
Huub en Nelly Roelofs uit Horst zijn dit jaar 45 jaar getrouwd. Dit hebben zij gevierd met alle kinderen
en kleinkinderen tijdens een vakantie op Gran Canaria. “De HALLO was er natuurlijk ook bij”, aldus
familie Roelofs.

Ron Janssen uit Sevenum nam deze zomer de HALLO mee naar het
Belgische Hasselt. In Hasselt vond het driedaagse festival Pukkelpop
plaats. Ron kwam naar het festival om onder andere het optreden van
de band Dropkick Murphys te beluisteren. Net voor het optreden las hij
nog even het laatste nieuws uit de HALLO. Voor de ingang van het
festivalterrein werd dit moment vastgelegd op foto.
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Eric Hoeijmakers en
Christel van der Zanden
gaan trouwen op 25 september 2015
De plechtigheid zal om 13.00 uur plaatsvinden
in Lignum Antiquum te Broekhuizenvorst.
De receptie is tussen 19.00 en 20.30 uur
in de feestzaal van Niëns horeca,
Baarlosestraat 4 te Maasbree.

Mooie herinneringen bewaren wij
aan onze 60e trouwdag op 17 augustus jl.
Duizendmaal dank voor alle felicitaties, de mooie woorden, de
vele kaarten, bloemen en cadeaus. Dank ook voor de prachtige
versieringen door de buurtgenoten van het Librijerhöfke.
Het was geweldig!
Lei en Mie Janssen-Wismans

Verloren goudkleurige halsketting met
ANKH kruis (Egyptisch). Waarschijnlijk
parkeerplaats bij de Plus, binnen bij de
Plus of bij de Lidl. 06 52 20 81 98.
Computerproblemen? Ervaren specialist lost ze betaalbaar op. Reparatie aan
pc/laptop, opschonen, WiFi, antivirus,
beveiliging. 06 14 51 11 20.
Woning gezocht.
Welke boerderijeigenaar wil zijn halve
woning of schuur met een lapje grond
(+/- 1000 m2) aan ons verkopen om
onze droomplek van te maken? Regio
Horst-Sevenum. Bel 077 467 47 00 of
mail wilko.linda@home.nl.
Pompoenen en sierfruit te koop.
Ook voor soep-/eetpompoenen en
Halloween. Dorssers, Maasbreeseweg
108, Sevenum, tel. 077 467 19 67.
Gratis mee-doe-les jeugdtoneel.
Drama lessen zijn goed voor de
ontwikkeling. Maandag 28 september
Brouwershuis Broekhuizen. 7-10 jaar
16.00-16.45 uur. Vanaf 10 jaar 16.4517.45 uur. info: jeugdtoneelpulcinella@
live.nl/06 50 89 44 85.
Gevonden zwarte kinderjas met
grijze binnenvoering (Cars, maat 176)
bij bosje handboogschutterij Horst.
Tel. 06 21 64 82 20.

Op 22 september 2015 is het 40 jaar geleden
dat onze medewerker

de heer Theo Holtermans
bij ons in dienst is getreden.
Derhalve bieden wij hem op vrijdag 25 september a.s.
een receptie aan.
U heeft dan de gelegenheid om hem te feliciteren bij
Café-zaal ‘t Paradijs,
Vlasvenstraat 28 te Melderslo,
van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Directie van John Deere Fabriek Horst B.V.

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
Te koop soep-pompoenen (in de vorm
van een fles), lang houdbaar.
J. Billekens Peelstraat 30 Kronenberg.
Tel. 077 467 15 63.
Yoga en Kanker.
Ken jij iemand of ben jij degene die
in de mallemolen van kanker zit
of heeft gezeten en graag weer contact
met zichzelf wil leren maken door
yoga? Vanaf november. Kijk op
www.weyoga.nl/yoga-en-kanker

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Jongerencoaching. Ben je jong en
zit je niet zo lekker in je vel? Weet je
het even niet meer of wil je gewoon
even je verhaal kwijt? Neem eens een
kijkje op www.mooionkruid.nl en maak
vrijblijvend een afspraak.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computer problemen of
vragen, bel mij op 06 10 71 00 70

Chauffeur voor TWC Oranje.
Onze vereniging zoekt een vrijwilliger
die de volgauto wil rijden op onze
tochten op donderdagmiddag en/of
zondagmorgen. Heb je interesse bel
met Mien Keijsers 06 25 21 89 14.
Oproep: vriendelijk verzoek of degene
die zondag tussen 15-16 uur mijn fiets
(Stella E-bike herenfiets) heeft geleend,
deze terug wil brengen op Slooyerbroek
48. Gr H v G.
Smartphone- en tabletreparatie
bij telefoonmaken.nl, Venloseweg 2,
Horst. (bij Ster Videotheek).
Tel. 077 398 78 55.
Meer info: www.telefoonmaken.nl
Valise Atelier & Natuur.
Iets organiseren voor een groep, familie
of bedrijf? Een creatieve workshop
in een sfeervol atelier en prachtige
omgeving. Diverse mogelijkheden ook
voor individuele workshops.
www.valise.nl of 06 12 69 79 35.
Binnenrommelmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22.
Zo 4 okt 9.00-15.30 uur.
Info/inschrijven: hh-marktkramen.nl
Rijbewijskeuringen senioren.
Wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
0478 53 17 48.
Te koop vleespakketten van
onze scharrelvarkens. Pakket van 10 kg
€ 50,-. Het vlees is vacuüm verpakt
en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.

Geboren

Jort
8 september 2015
Zoon van
Ivo en Jenny
Scheres-Geurts
Prinses Irenestraat 36
5961 CS Horst

Geboren

Billie
7 september 2015
Dochter van
Twan Moonen en
Geertje Roodbeen
zusje van Flip
Kraaiheide 16 5975 TK Sevenum


Geboren

Joshua
3 september 2015
Kleinzoon van
Marlies en Theo Christiaens
Zoon van
Inge Christiaens en Rafal Rak
Broertje van Penelope

Geboren

Julie
3 september 2015
Dochter van
Ivo Lukassen en
Emily Martens
Veilinghof 17
5973 KZ Lottum
Te huur gevraagd garagebox
in de buurt van Horst-centrum voor
langere tijd. Bij voorkeur e-mail
fj.van.rensch@gmail.com (geen tel.),
Venloseweg 1 Horst.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Brandweer
redt puppy
De brandweer van Horst is
zaterdagochtend 12 september
uitgerukt voor een hond in nood.
Het dier zat bekneld in sierhekwerk en kon niet meer loskomen.
De puppy van 16 weken had
zijn hoofd door een hekwerk aan de
Hamweg in Horst gestoken, maar
kon vervolgens niet meer terug.
De brandweer moest er uiteindelijk aan te pas komen om het dier
met water en zeep te bevrijden.
(Foto: Brandweer Horst)

Verloren op 13 september gouden
slavenarmband op de markt van de
kerk naar ’t Gasthoes. Tel. 077 398 29 69
Te huur opslagruimte
± 120 m2, hoogte deur 3,80, vorstvrij.
Tel. 06 23 14 95 34.
Open huis op zondag 27 september.
Div. presentaties workshops:
bloemschikken seizoen 2015-2016.
Draaien en Handvormen(kleicursus).
Mozaïeken. Lies Klomp Nieuwepeeldijk
35 America tel. 464 13 80
Te koop verse snijbonen op bestelling.
Tel. 077 467 16 33
Spaans voor beginners.
Ervaren docente geeft cursus Spaans
voor beginners op de maandagochtend.
Kom Spaans leren spreken en verstaan
in gezellige sfeer!
Info: Madeleine Goedhart
06 48 75 53 47 of info@mathein.com.
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Muziekvereniging Concordia vertelt
Peelgeschiedenis
Muziekvereniging Concordia uit Meterik wil met haar nieuwe voorstelling Sagas in de Meterikse kerk fanfaremuziek op een aantrekkelijke manier presenteren. Onder meer filmbeelden, lichteffecten en zang in combinatie met
fanfaremuziek moeten van donderdag 12 tot en met zondag 15 november de geschiedenis van de Peel doen
herleven.

Eens in de paar jaar geeft Concordia
een speciaal concert. Voorheen veel
Promsconcerten en nu dus iets anders.
Van Hoof: “Maar we spelen wel de
typische fanfaremuziek. Je ziet vaak dat
muziekverenigingen bij Promsconcerten
andere muziek spelen dan normaal.
Mensen die dan bij de vereniging komen merken ineens dat er
fanfaremuziek wordt gespeeld en raken
misschien teleurgesteld. Wij willen
De filmbeelden worden tijdens de
dat door onze eigen muziek te spelen
optredens geprojecteerd op een groot
voorkomen.”
doek dat tijdens de optredens in de
De beelden die tijdens het stuk
kerk komt te hangen. Zo zal het soms
vertoond worden zijn gemaakt door
lijken of het plafond van de kerk echt
afbrokkelt en naar beneden komt of dat filmclub ’t Lenske uit Sevenum.
de kerk werkelijk in brand staat, vertelt Deze worden aan elk van de negen
thema’s gehangen. Voorbeelden van
de organisatie. “Er komen beelden
voorbij van Meterik in de jaren 70. Ook deze thema’s zijn de oerknal, de ijstijd
en de ontginning.
laten we bijvoorbeeld interviews zien
Voor en na de voorstellingen
met mensen die tijdens de Tweede
kan het publiek terecht in een oude
Wereldoorlog in Meterik woonden.
Daarnaast willen we laten zien hoe het boerenschuur. Die wordt ingericht naar
het voorbeeld van een peelstekerscafé.
Peellandschap ontstaan is”, aldus Van
Daarmee wordt gerefereerd aan de
Hoof. Om de verschillende elementen
tijd van de ontginning van het gebied.
toe te voegen, heeft de muziekver“In het café kunnen mensen alvast in
eniging samenwerking gezocht met
de sfeer komen.” De schuur bevindt
allerlei partijen. Zo doen onder andere
zich op een steenworp afstand van
toneelvereniging Tovri, blokfluitenende kerk in Meterik.
semble Syrinx en verteller Romé Fasol
Kaarten voor de voorstelling zijn vermee aan het stuk. Behalve waar
krijgbaar via de website van Concordia,
gebeurde verhalen is er ook aandacht
www.sagas.concordiameterik.nl
voor legendes.
voorzitter van de projectgroep Sagas
Willem van Hoof de keuze voor dit
onderwerp toe. “Hoewel Meterik zelf
geen Peeldorp is, ligt het wel aan de
rand van het gebied. Door te kiezen
voor deze vorm proberen we op een
andere manier mensen te verbinden
met onze muziek.”

Samenwerking

Het projectteam
Een muzikale tijdreis door de
Peel, noemt de organisatie het zelf.
Concordia wil aan de hand van negen

01

thema’s de historie van de streek vertellen. Filmbeelden, zang, lichteffecten,
figuranten en vertellers gaan met de

muziek als sfeermaker de voorstelling
vormgeven. “De Peel
11is een bijzonder gebied met veel
verhalen”, licht
09
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Advertorial

Moeder- en kindvriendelijke keizersnedetechniek

‘Fijn dat het kindje direct bij
ons kon blijven’
Het nieuwe Geboortecentrum, gevestigd op het terrein van VieCuri in Venlo, tilt de geboortezorg in de regio Noord-Limburg naar een nog
hoger plan. Binnen het centrum werken het ziekenhuis, de eerstelijns verloskundigen en kraamzorgorganisaties samen: alle zorg voor het hele
gezin onder één dak.
eigenlijk een jongen of een meisje hadden
gekregen. Bij de bevalling van Liz was er meer
rust. De hele werkwijze maakt deze methode
niet alleen kindvriendelijk, maar het is ook
voor de ouders veel prettiger.”
Nog een voordeel is dat de binding met
het kind meteen begint, in plaats van pas
enkele uren na de bevalling. Na de ingreep
gaan moeder en kind samen naar de recovery.
“Mijn man kon ook mee en heeft op
de recovery zelfs het eerste flesje aan Liz
gegeven.”

Wie vooraf weet dat de bevalling
een keizersnede wordt, kan in het
Geboortecentrum kiezen voor een
nieuwe, kindvriendelijke keizersnedetechniek: de gentle cesarean.
Hylke Jeucken-Ermens (35) uit Broekhuizen:
“Het grootste verschil is dat je het kindje
direct bij je kunt houden.”

Bij haar eerste bevalling onderging Hylke
Jeucken-Ermens een traditionele keizersnede.
Nu ze eerder dit jaar beviel van dochter Liz,
paste VieCuri de gentle cesarean toe.
Hylke: “We kregen in het ziekenhuis uitgelegd
dat met deze nieuwe methode de gewone
bevalling zoveel mogelijk wordt nagebootst.
Zo kregen we de kans om tijdens de bevalling

mee te kijken en werd het kindje direct bij me
neergelegd na de geboorte.”
Meer rust
Vooral dat laatste vonden Hylke en haar man
erg prettig: “Toen onze zoon Jens werd geboren,
ging hij direct weg naar de couveuse en verliep
alles vrij snel. Ik moest nog vragen of we

Sneller op de been
Na de bevalling middels de gentle
cesarean gaat het kersverse gezin naar een
van de zestien ruime kraamsuites van
het Geboortecentrum. Daar blijven moeder en
kind bij elkaar en kan ook de partner blijven
slapen. In een huiselijke warme sfeer
wordt alle zorg die nodig is geboden.
Alle specialisten komen naar het gezin toe en
de zorg wordt afgestemd op de wensen en
behoeften van de baby en zijn ouders: op en
top maatwerk. Hylke was na de gentle
cesarean veel sneller op de been dan bij haar
eerste keizersnede. “Bij Jens lag ik een dag of
vier in het ziekenhuis, nu beviel ik op
vrijdagmiddag en konden we zondagavond
al naar huis. Heerlijk!”
www.geboortecentrumnoordlimburg.nl
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Jong Nederland America houdt zeskamp
drijvende
Vallende regendruppels, schuilende toeschouwers en drijfnatte zeskampspellen. Het klinkt als een verregend
zeskamp zondag 13 september in America. Maar dat maakte voor de deelnemers niets uit.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

dag vorderde, vermeed echter iedereen
de balk en was de waterpoel één groot
zwemparadijs geworden.
Het evenement, dat om de twee
jaar gehouden wordt, was dus deze
editie wat natter dan andere jaren. Er
waren ook minder teams, vier in totaal.
De vorige edities telden het dubbele
aantal teams. Marco Hesp, een van de
organisatoren, denkt dat het ligt aan de
wisseling van de dag. “Normaal houden we de grote zeskamp voor mensen
boven 15 jaar op zondag en de kleine
zeskamp op zaterdag. Vorig jaar kregen
we de vraag de zeskamp op zaterdag
te doen. Helaas heeft een aantal teams
zich op het laatste moment afgemeld
vanwege spelerstekorten.”

Leuk om te klieren

Van zwembad naar een met zeep
ingesopte stormbaan. Op een balk
balanceren boven een waterpoel.

Met al deze waterspellen heeft Jong
Nederland America allang in de gaten
gehad wat voor weer het zou gaan

TE KOOP
KRONENBERG Kievitweg 2

worden. De deelnemers proberen tijdens het begin van de zeskamp nog op
de balk te blijven staan. Naarmate de

Boven op de stormbaan maken
Tom, Joey en Toon zich intussen klaar
om in een zwemband naar beneden
te suizen. Omdat ze vinden dat ze nog
niet nat genoeg zijn, gaan ze nog maar
een paar keer van de attractie af. “Ik
ben drijfnat, maar dat maakt me niks
uit. Ik vind het gewoon leuk om te klieren met mijn vrienden en met z’n allen
nat worden”, vertelt Tom Smedts.
Het thema dit jaar is de zeven
provinciën. Hierin staat het VOC-

schip De Zeven Provinciën centraal.
De spellen zijn ook aangepast aan
zeven provincies in Nederland. Zo heb
je de Elfstedentocht in Friesland en
een hunebedrace in Drenthe. “Dit schip
hebben we via Marktplaats gevonden.
We moesten helemaal naar Aalsmeer
en daar moest het schip ook nog eens
uit het water worden gehaald”, vertelt
Marco Hesp. Het schip staat tijdens de
zeskamp op banden. Dit schip moet
elk team zo snel mogelijk tussen een
parcours duwen.

Ultieme
huwelijkstest
Bij het zeskamp heerst er flinke
concurrentie onder de teams. Dit jaar
was de concurrentie bij twee ploegen
wel erg groot. Groentebedrijf Klomp
uit America heeft namelijk twee
teams die strijden voor de wisselbeker.
Toon en Lies Klomp, de eigenaren van
het bedrijf, hebben beide een groep.
“Dit is de ultieme huwelijkstest. De
rivaliteit is flink te voelen onder ons.
Ik ben benieuwd hoe dat vanavond
gaat als we naar bed gaan”, grapt
Toon. “Helaas zijn we dan wel allemaal
nat, maar een échte Americaan is wel
bestand tegen een beetje regen.”

Jo Nooijen nieuwe koning
schutterij St. Jan
Schutterij St. Jan hield op zaterdag 12 en zondag 13 september een feestweekend met dorps-, verenigings- en
koningsvogelschieten. Jo Nooijen won het koningsvogelschieten en is het komend jaar de nieuwe koning van
Schutterij St. Jan.

Op een mooie locatie in het buitengebied van Kronenberg gelegen
vrijstaand woonhuis met schuren, dubbele garage en tuin.
De woning is gelegen in een rustig en landelijk gebied.
Bouwjaar: circa 1960. Perceeloppervlakte ca. 3.938 m².
Optioneel 10.000 m² meer grond mogelijk. Inhoud woning: circa 400 m³.

Vraagprijs: E 259.000,- k.k.

Info? Bel (0478) 57 82 57 of info@arvalis.nl

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Bezorger m/v
America
Kempen Media b.v.
is op zoek naar een
bezorger in America
voor nieuwsblad HALLO
Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

media

Bij het jeugdschieten vielen Joyce
Voeten, Tim van de Linden en Damian
Alberts in de prijzen in de categorie
8 tot en met 10 jaar. In de categorie
11 tot en met 14 jaar was de eerste
plaats voor Lenny Voeten en de tweede
plaats voor Niels Verbeek. Algeheel
kampioen bij het jeugdwindbuksschieten was Joyce Voeten. Bij het dorps- en
verenigingsschieten gingen de prijzen
naar Zelissen Techniek en Trio 2015.

Voor het koningsschieten werd
het oude koningspaar Peter en
Marlie Relouw-Janssen opgehaald
onder de muzikale klanken van
Harmonie St. Joseph en gingen in deze
optocht naar de Schuttershof. Koning
Peter Relouw trad af en ging gelijk
weer aan de slag als voorzitter van de
vereniging.
Tijdens het koningsvogelschieten
werd er geschoten op de konings-

vogel door de leden en op de erelidsvogel door de niet-leden van de
schutterij.Bij het 184e schot werd de
vogel naar beneden geschoten door
Jeanine Stassen, die zich nu een jaar
lang erelidskoningin mag noemen.
Het was Jo Nooijen die uiteindelijk de
koningsvogel naar beneden wist te
schieten. Samen met zijn vrouw Annie
is hij komend jaar het koningspaar van
de schutterij.
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70-jarig jubileum Buurtvereniging Herstraat
De oudste buurtvereniging van Horst bestaat binnenkort 70 jaar. Op zondag 27 september viert buurtvereniging
Herstraat het jubileum met een groot feest. Een van de enthousiaste leden is Riek Janssen (72). Riek is bijna 50 jaar
lid van de buurtvereniging, 40 jaar bestuurslid en ruim 23 jaar voorzitter.

zijn lid, ook al doen ze niet mee met
activiteiten. De bewoners bieden
wel vaak een helpende hand. Jaren
geleden moest de omgeving van de
St. Josephkapel worden opgeknapt.
Dit is toen gebeurd in samenwerking
met de bewoners. Het was niet moeilijk
om vrijwilligers hiervoor te vinden.
Binnen de buurtvereniging is er echte
saamhorigheid.” In het verleden heeft
de buurtvereniging verschillende
carnavalswagens gebouwd,
waarmee ook prijzen gewonnen zijn.
“Het Herstraatbal was vroeger het
hoogtepunt van het jaar. Nu is hier
de Zittingsavond voor in de plaats
gekomen.”
Het belangrijkste binnen een
verenigingsbestuur is volgens Riek
de samenwerking. “Iedereen wordt
gewaardeerd in wat hij of zij doet.

Binnen onze vereniging heeft iedereen
zijn eigen taak, waardoor het allemaal
op rolletjes loopt. Onze grootste
kracht is daarnaast onze trouwe
achterban. Bepaalde evenementen,
zoals de zittingsavond, zijn duur om te
organiseren. We willen de contributie
voor bewoners zo laag mogelijk
houden, zodat dit geen belemmering
vormt voor een lidmaatschap.
Dankzij onze sponsoren hebben we
gelukkig de financiële middelen
om activiteiten succesvol te laten
verlopen.”
Op zondag 27 september wordt
de Herstraat afgesloten om het
jubileum te vieren. “Om 11.00 uur start
burgemeester Kees van Rooy officieel
het ontbijt. Vanaf 13.00 uur is er een
groot feest voor iedereen die zich
betrokken voelt bij de buurt.”

Grubbenvorster
Liedjeskonkoer
De buurtvereniging werd direct
na de Tweede Wereldoorlog, op 10
juni 1945, opgericht. “Het doel van
de buurtvereniging was, en is nog
steeds, de saamhorigheid in de buurt
vergroten”, vertelt Riek. Momenteel
telt de vereniging 140 gezinnen die lid
zijn. “Ook mensen die in het verleden
in de buurt hebben gewoond, mogen
lid blijven. De vereniging organiseert
elk jaar diverse activiteiten. Sommige
activiteiten, zoals kaarten, de zittingsavond, de Truujenoavend en de jaarvergadering staan elk jaar op de agenda.
Andere activiteiten, zoals excursies zijn
ieder jaar verschillend. Behalve deze

activiteiten zorgt de buurtvereniging
onder andere ook voor het onderhoud
en de versiering van de St. Josephkapel
of voor een bloemstuk wanneer er
iemand in de buurt overleden is.”
Riek is momenteel ruim 23 jaar
voorzitter van de buurtvereniging.
“In 1975 ben ik in het bestuur
gekomen.Destijds was Wiel Gerats
voorzitter. Hij en zijn vrouw Tiny waren
boegbeeld van de vereniging en hij
heeft in 1987 het voorzitterschap
overgedragen aan Peter Hagens.
Vijf jaar daarna ben ik gevraagd als
voorzitter”, vertelt ze. “In eerste
instantie zag ik dit niet zo zitten, maar

omdat ik het belangrijk vond dat de
vereniging bleef voortbestaan, ben
ik toch voorzitter geworden. Het is
me uiteindelijk erg goed bevallen.
Ook Wilma Lemmen - van Hoppe is
ruim veertig jaar bestuurslid geweest.
We hebben altijd gezegd dat we samen
zouden stoppen. Helaas is Wilma twee
jaar geleden overleden. Dit is een
erg moeilijke tijd geweest. Het wordt
voor mij nu ook tijd om te stoppen als
voorzitter, maar ik blijf tot er een goede
opvolger gevonden is.”
Riek kenmerkt de buurtvereniging
als een gezellige, hechte club mensen.
“Bijna alle inwoners van de buurt

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte

Kermisprogramma
Zaterdag 19 september

Mitchell
van
schilder

The Old Friends!

60-70 coverband
Aanvang 21.30 uur – open 19.00 uur

werken

America Tel. 06-12359686

Autobedrijf

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

Zondag 20 september

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

De Belgische
Corry Konings

Aanvang 20.30 uur – open 11.00 uur
Maandag 21 september

Jack & Jolanda

Aanvang 20.30 uur – open 16.00 uur
Dinsdag 22 en
woensdag 23 september

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
n Aanleg rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Eigen muziek
Open 18.30 uur

Wij wensen iedereen
een geweldige kermis!
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

De eerste activiteit van Gekke Maondaagsvereniging de
Plaggenhouwers uit Grubbenvorst staat op zaterdag 26 september op het
programma. Vanaf 19.49 uur laten de jonge en volwassen zangers en
zangeressen hun nieuwe vastenaovesliedjes horen tijdens het
Grubbenvorster Liedjeskonkoer in gemeenschapshuis ’t Haeren.
Vorig jaar behaalde liedjes uit
Grubbenvorst nog de vierde plek op
het LVK en een derde plek en een
derde plek op het TVK. Onder het
motto ‘âs dât is kôs!’ proberen de
Plaggenhouwers dit jaar nog zo’n
resultaat te behalen.
Zowel bij de jeugd als bij de
volwassenen zijn veel schrijvers actief

geweest en kan er een avondvullend programma gebracht worden.
Begeleid door een liveband en beoordeeld door een jury barst de muzikale
strijd los in Grubbenvorst.
Na het bekend maken van de
winnaar is er nog een afterparty
waarbij dj’s the Party Brothers het
feestje nog even voort laten duren.
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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.

Altijd dichtbij…
Als volksvertegenwoordiger sta je midden tussen de mensen, midden
in de samenleving en doe je waar het kan of past, altijd mee. Op die
manier sta je dicht bij de mensen en kun je je ook verplaatsen in de
problemen en uitdagingen van alle dag.
Toen voor de vakantie onze
burgemeester bij mij op de koffie
kwam, vond ik dat heel bijzonder.
Gewoon op de fiets, gewoon met
pet, gewoon als mens. Ja, zo simpel
is het gewoon, niet te moeilijk en
zeggen waar je voor staat en waar

je ambities liggen. Gewoon dichtbij…
Tja, en dat zijn dan de
voorrechten die je als raadslid hebt
om ook dicht bij een burgemeester,
wethouder of ambtenaar te staan. Dat
is fijn dat we dat in onze gemeente
hebben, die laagdrempeligheid en

altijd gemakkelijk te benaderen.
Natuurlijk weten deze mensen ook
niet altijd een antwoord op een
probleem, maar men luistert en
verplaatst zich in de medemens, ook
al lijkt dat soms niet zo. En dat alleen
maar voor het gezamenlijke belang
van onze gemeenschap Horst aan de
Maas. Dat is wat telt. De Dag van de
Democratie was een groot succes,
waarbij raads- en commissieleden
dichtbij waren, en met u gesproken

hebben. Waar men kon wensen
en kon klagen. Waar een klacht als
uitdaging vernoemd werd. Ik zeg
dat het een voorrecht is om in een
democratie te mogen leven. Dat is
waar het CDA voor gaat en staat:
“Het gewoon goed hebben in onze
gemeente Horst aan de Maas”. En,
altijd dichtbij….
Alex Janssen,
CDA raadslid Horst aan de Maas

Dag van de Democratie
Afgelopen zaterdag was de Dag van de Democratie. Een dag waarop
veel raads- en commissieleden de straat op gingen om de burger naar hun
wensen en klachten over de gemeente te vragen. Die wensen en klachten
kwamen dan op de klaagmuur of aan de wensboom. Deze wensen en
klachten worden verzameld en er wordt gekeken wat we er mee kunnen
doen.
Ook kon iedereen een kijkje
nemen in de raadszaal, zien hoe er
wordt gewerkt en op welke manier
er besluiten worden genomen.

Politieke partijen speelden hierbij geen
rol, het ging om de burgers, om hen te
laten zien wat de gemeente doet en
om ze hun stem te laten horen.

Ook de besluitvorming werd
besproken, en soms legden we de
mensen uit dat de burgemeester
niet de baas is in Horst aan de Maas.
De raadsleden bepalen het beleid en
de burgemeester en zijn team moeten
dat dan uitvoeren. Soms raak je in
gesprek met mensen die het helemaal
gehad hebben met de politiek. Dat
zijn geen gemakkelijke gesprekken,
maar wel mooie. Het is goed om ook

te praten met mensen die het niet
eens met je zijn, daar leert iedereen
van. En op deze manier heb je toch
nog zinvol over democratie gesproken,
want we hoeven het niet altijd eens
te zijn, maar het is in ieder geval goed
om je stem te laten horen. Daar was
de Dag van de Democratie een mooie
gelegenheid voor.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Burgerinitiatieven
“Ask not what your country can do for you, ask what you can do for
your country” is een bekende uitspraak van J.F. Kennedy.
Deze vraag naar onze samen
leving vertaald: Wat kunnen inwoners
doen voor de samenleving?
De PvdA wil zelfredzaamheid
en participatie van onze inwoners
bevorderden. Gemeente en burgers
moeten nog meer samen gaan doen.
Inwoners steeds meer uitdagen

om zelf invulling te geven aan hun
leefomgeving, door zelf initiatieven op
te pakken. In onze gemeente gebeurt
dat gelukkig al volop, kijk maar naar de
vele burgerinitiatieven.
Samen met dorps- of buurt
bewoners knelpunten in de directe
leefomgeving verbeteren en zo

direct invloed uitoefenen en een
positieve bijdrage leveren aan de
eigen woon- en leefomgeving.
Samen gemaakte oplossingen zijn
duurzamer. De gemeente heeft hierbij
een stimulerende en ondersteunende
rol door het leveren van menskracht,
een financiële bijdrage, door de weg te
wijzen, door partijen te verbinden, door
kennis in te brengen et cetera.
Door de vergrijzing (meer ouderen,

Ben jij woonachtig in het Horst aan de Maas gebied en op zoek naar een leuke baan?
Voor de uitvoer van schoolvervoer zijn wij per direct op zoek naar:

Chauffeurs leerlingenvervoer m/v

Standplaats: Horst e.o.
Ons aanbod:

Functie-eisen:

Salaris en vergoedingen conform CAO
Vaste route, vaste tijden (±07.00-09.00 uur
en 14.30-16.30 uur), vrij in het weekend

Jij bent flexibel en in het bezit van een chauffeurspas,
representatief, in staat om met kinderen (met een beperking)
om te gaan, communicatief vaardig en servicegericht.

Voor het registreren, plannen en uitgeven van ritaanvragen in het personenvervoer zijn wij per direct op zoek naar een:

Planner m/v

Standplaats: Ospel
Ons aanbod:

Salaris en vergoedingen conform CAO

Functie-eisen:

Jij hebt kennis/ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking (bij voorkeur BS Taxsys), bent communicatief
goed onderbouwt, bezit een gedegen stratenkennis in het
Midden- en Noord Limburgse (maar ook daarbuiten).

minder jongeren en bevolkingskrimp)
verandert geleidelijk aan het huidige
aanbod aan voorzieningen en
verenigingen. Door vermindering van
ledenaantallen gaan verenigingen
fuseren of misschien noodgedwongen
stoppen. Door een afname van het
aantal gebruikers komen voorzieningen
onder druk te staan. Hier kunnen
burgerinitiatieven een aanvulling, of
soms zelfs een alternatief zijn om toch

de lokale identiteit te behouden.
Uiteraard blijft het de taak van
de gemeente om zorg te dragen
voor voldoende voorzieningen op het
gebied van ondersteuning en zorg.
Burgerinitiatieven voegen iets extra’s
toe aan onze mooie gemeente en
zestien ‘samen sterk’ dorpen.
Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

tegen inlevering van deze advertentie

1 kopen = 2e gratis

*

ja, geniet nog meer van vijf dagen
kermisplezier met lekkere en
supergezonde verse aardbeien

500 gram

€ 1,90

*

*deze kermisaanbieding is geldig
zaterdag 19 sept t/m woensdag 23 sept 2015

in september en oktober geopend

van dinsdag t/m vrijdag van 12.00-17.00 u
en zaterdag en zondag van 11.00-17.00 u

Stuur een cv naar leila@jacdeleeuw.nl of
Taxi- & Touringcar Geerets BV, t.a.v. mevrouw Leila Dahmani, Hennesweg 36, 6035 AD Ospel

Taxi- & Touringcar Geerets BV
Meerloseweg 9, 5861 AB Wanssum, Tel: 0478 - 532212 • info@taxigeerets.nl • www.taxigeeretsdeleeuw.nl

Kreuzelweg 3 5961 NM Horst 077-3970216
www.aardbeienland.nl
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nieuwe uitgangspunten voor de toekomst?

Instellingen praten mee
over subsidies
Gesubsidieerde én niet-gesubsidieerde vrijwilligers-instellingen worden maandag 12 oktober
in het Gasthoês bijgepraat over ontwikkelingen rondom subsidies. Als uw instelling al subsidie krijgt van de gemeente, dan heeft u over deze avond al een uitnodigingsbrief ontvangen.
Maar op 12 oktober willen we ook graag van de niet-gesubsidieerde instellingen horen hoe
zij tegen dit onderwerp aankijken. Tijden veranderen en visies op wat wel en niet wenselijk is,
daarmee ook. Die wensen en ideeën met elkaar delen, daartoe biedt 12 oktober de mogelijkheid. Via www.horstaandemaas.nl kunnen gesubsidieerde én niet-gesubsidieerde instellingen
zich voor de avond aanmelden.
Toetsingskader 2017 - 2020
De toetsingskaders worden gehanteerd om te
bepalen welke instellingen subsidies krijgen.
Maar ook op basis waarvan de subsidie wordt
toegekend, wordt daarin geregeld. Op basis
van het oude toetsingskader krijgen bepaalde
instellingen subsidie. Dat loopt door in 2016.
Maar voor de periode 2017-2020 moeten
nieuwe uitgangspunten worden opgesteld. Op
12 oktober wil de gemeente met alle betrokkenen nadenken waar die nieuwe uitgangspunten
aan zouden moeten voldoen. Hoe staan de
instellingen daarin. Wat wilt u? Waarmee moet
rekening worden gehouden bij de totstandkoming van het nieuwe toetsingskader?
Voucher-systeem
Daarnaast wordt op 12 oktober ook informatie
gedeeld over de pilot van het ‘Vouchersysteem’. Het is een voorbeeld van een andere
manier van omgaan met subsidies. De pilot

wordt in overleg met de instellingen uitgevoerd.
Meer informatie daarover, op de website, maar
ook op 12 oktober. Samengevat is de opzet van
de avond dus tweeledig. Informatief en actief.
De bijdrage van de instellingen (gesubsidieerd
én niet gesubsidieerd!) is daarbij zeer gewenst.
Aanmelden
Om zicht te krijgen op het aantal aanwezigen van die avond is het nodig dat men zich
aanmeldt. Daarvoor is op de website van de
gemeente Horst aan de Maas een digitale aanmeldtool te vinden. Klik op de homepage op
‘Subsidie vrijwilligersinstellingen’ en vervolgens
op Informatieavond ‘Herijking Toetsingskader’. Na het invullen van uw gegevens in de
aanmeldtool krijgt u een bevestiging per mail
en is uw aanmelding een feit. De aanmeldperiode loopt tot 1 oktober aanstaande. De avond
wordt gehouden, op maandag 12 oktober in het
Gasthôes (19.15 uur inloop, 19.30 aanvang).

Evenementen aanmelden
voor kalendergids 2016

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas
Kermis Horst-centrum 19 t/m 23 sept.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
22 september 2015
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 – 51 85 28
91 of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Integrale Structuurvisie Horst aan de Maas.
• Nota Bodembeheer Ooijen-Wanssum.
• Beheerplan Openbaar Groen 2016-2019.
• Evaluatie afvalinzameling in de openbare
ruimte.
• Startnotitie Masterplan Wonen.
• Verordening Toeristenbelasting 2016.
• Onderhoud en revitaliseren gemeentehuis.
• Verordening rechtspositie wethouders.

ZWEMBAD

DE
BERKEL

Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen voor de kalendergids 2016 nog
tot 1 oktober doorgeven aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of
per e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

kijk op www.zwembaddeberkelhorst.nl

Aan het werk in het Berkelsbroekpark!
Vorige week hebben wij u via de Hallo uitgenodigd voor de dorpsraadvergadering van
17 september a.s. van 19.30 uur tot 20.30 mee te denken over het Berkelsbroekpark. Het gaat
om een gedeelte van het Berkelsbroekpark.

Sporten
in de avonduren?
Dat kan bij zwembad de Berkel Dinsdag

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in
Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl.

De komende periode zijn wij voor u op
de volgende locaties aan het werk:
Peelstraat, Kronenberg.

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Nieuw rooster vrij zwemmen 2015

Het gaat om de groenvoorziening die ten noorden ligt van de van Douverenstraat en aan de
achter- en zijtuinen van percelen van ’t Veldje
en Stuksbeemden. Wij nodigen u uit om samen
hierover van gedachten te wisselen hoe dit

Het echtpaar
Rijken - Stoof uit
Horst is 60 jaar
getrouwd.
Burgemeester
Kees van Rooij
ging op de koffie
om het echtpaar
te feliciteren. Van
harte gefeliciteerd!

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.
De vergadering wordt live in video uitgezonden
via de website.

Tevens zijn er ook overdag verschillende
activiteiten.
Meer informatie?
kijk op:
www.zwembaddeberkelhorst.nl
Of mail naar:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl

18:30-20:00 uur
20:45-21:30 uur
21:30-22:15 uur
21:30-22:15 uur

Banen zwemmen
Aqua Robics
Aqua Joggen
Aqua Gym

Wedstrijdbad
Recreatiebad
Wedstrijdbad
Recreatiebad

Woensdag 19:30-20:15 uur
20:15-21:00 uur

Hydro Riding
Hydro Riding

Recreatiebad
Recreatiebad

Donderdag 18:30-20:00 uur
20:45-21:30 uur

Banen zwemmen
Aqua Robics

Wedstrijdbad
Recreatiebad

verder opgepakt kan worden. Neemt u ook
uw buren mee?
De dorpsraad vergadert in het Party en Sportcentre ‘De Riet’ aan de Weltersweide 22 in Horst.

Bekendmakingen
Wijzigingen voorbehouden

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.
Grubbenvorst
Middelreuvelt 69

Meerlo
Veestraat 8

Swolgen
Broekhuizerweg 24 a

Lottum
Horsterdijk 35
Kaldenbroek 1c
Houthuizerweg 30

Sevenum
Kleefsedijk 22

Tienray
Nehobolaan
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Wat
zeg je?
Een goede buur is beter dan een verre
vriend, luidt het spreekwoord. Dat geldt ook
voor de inwoners van Horst aan de Maas.
Over het algemeen kunnen we het goed
vinden met onze buren. Er is een kleine
minderheid, 9 procent, die aangeeft geen
goed contact te hebben met zijn buren. Dat
blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Bij die ene buurvrouw loop je elke dag even
binnen voor een kopje koffie en de andere groet
je wanneer je elkaar op straat tegenkomt en daar
blijft het bij. Gemiddeld hebben de inwoners van
Horst aan de Maas een keer per week contact
met hun buren. “Het is wat je er zelf van maakt”,
vindt deze inwoner. “We hebben heel veel plezier
met onze buren, aan allebei de kanten. We

Inwonerspanel

1.672 leden

17
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een goede buur is echt wel
belangrijk’
van hun buurtgenoten. “Als je in een straat woont
kunnen bij elkaar aankloppen of elkaar wakker
met allemaal twee-onder-een-kapwoningen,
maken als er iets. En dat is wederzijds. Ook in
dan hoor of zie je altijd iets van elkaar. Maar of
onze vorige straat was dat zo. Een goede buur
dit direct overlast is?”, vraagt iemand zich af.
is echt wel belangrijk!” “We spreken elkaar niet
“Het komt neer op respect
veel en lopen de deur bij
voor elkaar hebben en dat
elkaar niet plat. Maar het
‘Niet met beide buren’
is er in onze buurt”, vat
contact dat we hebben is
goed en prettig”, voegt
‘We zeggen elkaar goedendag’ deze bewoner het samen.
een ander daaraan toe.
TipHorstaandeMaas
Toch zijn er mensen
‘Dit is afhankelijk van het weer’ is een samenwerkings
die hun buren liever
verband tussen
mijden en er weinig
HALLO Horst aan de
tot geen contact mee hebben. De voornaamste
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
redenen hiervoor zijn een conflict of overlast.
of aanmelden voor de volgende enquête,
Dan gaat het voornamelijk over geluidsoverlast
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
van de buren zelf of hun huisdieren. Driekwart
Reageren?
van de inwoners zegt geen overlast te hebben
www.hallohorstaandemaas.nl

4% 5%
Nee weet niet

Ja
77%
Heb je goed contact
met je buren?

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

TOP 5
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MEEST GEKOZEN.

Dit is het moment om over te stappen op glasvezel. Alle providers
hebben nu interessante acties en aanbiedingen voor u. Overstappen
is zo eenvoudig dat u het zelf snel en makkelijk in drie stappen
online regelt. Liever persoonlijk advies? Onze glasvezeladviseurs
geven u graag een onafhankelijk overzicht. Ga voor de beste deal
op ons netwerk naar www.eindelijkglasvezel.nl/beste-deal.

1

Download / upload

2

Download / upload

3

Download / upload

4

Download / upload

5

Download / upload

100 / 100 Mbps
ALLES-IN-1 INSTAP
GLASVEZELPAKKET

50 / 50 Mbps
ALLES-IN-1 50MB

50 / 50 Mbps
ALLES-IN-1 50MB

20 / 20 Mbps
ALLES-IN-1 COMPACT

€ 52,50
€ 47,50
€ 46,00
€ 52,50

!
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KIES NU UIT DE
POPULAIRSTE PROVIDERS
VOOR GLASVEZEL.

D D E BESTE

E
D

40 / 40 Mbps
GLASVEZEL 3-IN-1 BASIS

€ 47,00

Uitgaande van de pakketten die het afgelopen jaar zijn afgesloten
via de vergelijker op onze website (vastgesteld op 1 juli 2015).
Op basis van de prijs per maand en het goedkoopste pakket per
provider. Alle genoemde prijzen zijn exclusief eventuele activatiekosten. Kijk voor de top 5 in uw woonplaats op onze website.

Vergelijk,
kies

ZO ZIJN WIJ BEREIKBAAR.

en sluit
direct af.

Wilt u bellen, chatten of liever advies aan
huis? U kiest zelf hoe u contact met ons
heeft.
www.eindelijkglasvezel.nl/klantenservice
088 006 37 10

L www.twitter.com/reggefiber

www.eindelijkglasvezel.nl/beste-deal
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Bespreking Poll week 36

Het is goed dat Van Horster Land zich alleen op de Poolse cultuur richt
Het centrum van Horst stond afgelopen weekend in het teken van het
festival Van Horster Land. Doel van het evenement was om de Nederlandse
en Poolse cultuur met elkaar te verbinden, onder meer door middel van
streekgerechten, muziek en dans. Een goed idee vond 33 procent van de
stemmers. De grootste groep immigranten komt namelijk uit Polen en zij
hebben hun draai inmiddels gevonden in Horst aan de Maas. Door middel van

zo’n evenement leren we elkaar nog beter kennen.
De overige 67 procent vindt het jammer dat de organisatie zich alleen
maar richt op de Poolse cultuur. Er zijn bijvoorbeeld ook Bulgaarse en
Roemeense immigranten in Horst aan de Maas. Deze stemmers hadden het
een goed idee gevonden wanneer deze culturen ook bij het evenement
betrokken werden.

De brandweer is er ook voor dieren in nood

ook

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een kantoorpand dat in brand staat, een ongeluk waarbij iemand bekneld is
geraakt in een auto, stormschade door omgewaaide bomen: de brandweer moet
voor de meest uiteenlopende zaken uitrukken. Soms ook voor dieren in nood,
zoals afgelopen zaterdag. In Horst was een puppy met zijn kop in een hekwerk
blijven steken. De brandweer werd opgeroepen en wist het dier uiteindelijk met
water en zeep te bevrijden. Goed dat de brandweer zich hier ook voor inzet.
Zij hebben tenslotte de middelen om snel en adequaat te reageren en zijn in het
leven geroepen om mens en dier te redden.

Aan de andere kant kun je je afvragen of dit wel een taak voor de brandweer
is. Past het redden van een dier in nood niet beter bij een dierenambulance,
dan wel politie? Moet de brandweer uitrukken voor de spreekwoordelijke kat
in de boom? Als eigenaar ben je uiteindelijk toch zelf verantwoordelijk voor je
huisdier, ook als het in de problemen zit. En water en zeep heeft iedereen in huis.
De eigenaar hoeft daarbij niet eens de kosten te vergoeden voor deze hulp, die
worden uiteindelijk door ons als belastingbetaler betaald.
De brandweer is er ook voor dieren in nood. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 37) > De nieuwe KNVB-jeugdregels zijn onnodig > eens 45% oneens 55%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in
andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Bouwplannen Kerkveld II in Swolgen
De zelfbenoemde subwerkgroep Donkvariant Swolgen liet vorige week
op deze plaats weer van zich horen. De werkgroep heeft al eens geprobeerd om de bouw van de nieuwe wijk Kerkveld II achter hun huizen tegen
te houden door de Donk als alternatieve bouwlocatie aan te wijzen. Nu het
niet gelukt is om de bewoners van de Molenzijweg en de Donkstraat met
hun problemen op te zadelen, gooien de leden van de werkgroep het dit
keer over een andere boeg.
De ingezonden brief was weer
een fraaie opsomming van gelegenheidsargumenten en halve waarheden: er zou door vergrijzing en een
aanbod van bestaande huizen geen
behoefte zijn aan nieuwbouw (waar

maak je je dan druk om?), de politieke
besluitvorming was niet afgerond en de
gemeente zou willen bouwen op “een
stuk akkerland zonder ontsluitingsweg”
(in werkelijkheid bouwgrond die al
jaren eigendom is van de gemeente).

Dat de gemeente veel belastinggeld af
zou moeten schrijven als de werkgroep
haar zin krijgt, vindt men kennelijk
niet belangrijk. U en ik mogen dus de
rekening voor hun woongenot betalen.
Nog bonter maken ze het door te suggereren dat het College van B&W geen
verantwoording af zou moeten leggen
aan de gemeenteraad, maar aan deze
onofficiële werkgroep.
Ik begrijp best dat deze mensen
niet staan te juichen over de realisatie
van Kerkveld II, maar was hier dan niet
komen wonen. Bij de bouw van hun

eigen ‘Kerkveld I’ was tenslotte al
bekend dat Kerkveld II er in de toekomst zou komen. Dorpsraad en B&W
worden nu beschuldigd van onwil en
het willen realiseren van een prestigeproject, terwijl het de leden van
de werkgroep alleen maar om hun
eigen belang gaat. Dat eigenbelang
kan men prima dienen door bezwaar
te maken tegen de bouwplannen,
maar dan zal men wel met betere
argumenten moeten komen.
Vincent Beerens,
Molenzijweg Swolgen

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?

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

www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

A&N Kledingmakerij &
Stomerij

Gespecialiseerd in heren kostuums en trouwjurken

• haar en make-upadvies
door:

Maken en vermaken van alle soorten kledingstukken
(incl. leer, suede en bont), gordijnen en tenten
Maatpakken maken €299,- (incl. stof)

• 10% korting
najaarscollectie*
• goodiebag en
leuke prijzen
*

alleen geldig tijdens VIP avond

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Openingstijden:
Ma
13:00 – 18.00
Di
10:00 – 18.00
Wo
10:00 – 18.00
Do
10:00 – 18:00
Vr
10:00 – 20:00
Za
10:00 – 17:00

Herstraat 1A, 5961 GG Horst | 0638360408 | a_a1965@hotmail.com

Feliciteren 2.0
In de laatste jaren is het
feliciteren voor verjaardagen
nog al veranderd. Toevallig zijn
deze veranderingen ongeveer
samengegaan met de komst
van de sociale media. De
afgelopen dagen zijn er
verschillende mensen in mijn
omgeving jarig geweest. Ik
vroeg aan hen hoeveel
felicitaties zij ontvingen via
Facebook. Dit aantal varieerde
van ongeveer vijftig tot zelfs
honderdvijftig felicitaties. Een
veelgehoorde ergernis was:
“Waarom feliciteert Pietje mij?
Normaal gesproken kijkt die
mij niet eens aan.” En ik kan
me er helemaal in vinden.
Een mooi voorbeeld vind ik
nog altijd de ‘fake-verjaardag’
(zoals wij het destijds noemden)
van een oud-klasgenoot. Dit
desbetreffende oud-klasgenootje
had haar laptop uitgeleend,
maar per ongeluk haar
Facebookpagina open laten
staan. De grapjas die haar laptop
leende, veranderde haar
verjaardag. Hierdoor kreeg zij op
dé dag, die dus niet haar echte
verjaardag was, maar wel haar
nieuwe Facebookverjaardag,
meer dan honderd felicitaties! En
toen ze tegensputterde dat het
die dag niet haar verjaardag
was, reageerden mensen:
“Jawel, dat staat op Facebook.”
Feliciteren via Facebook is
dan ook een erg makkelijke
manier. Op de dag zelf krijg je
een melding dat Henkie vandaag
jarig is. Je krijgt een balkje
aangereikt waar je je boodschap
kunt droppen, en je hoeft
nergens meer aan te denken. En
nee, dat geldt niet alleen voor
‘de jeugd van tegenwoordig’.
Iedereen doet hieraan mee
(schuldig, ikzelf ook af en toe).
Afgelopen juni, tijdens mijn
eigen verjaardag, heb ik de
proef op de som genomen. Ik
heb mijn verjaardag op Facebook
verwijderd. Hierdoor ontving ik
op mijn feestelijk dag alleen
felicitaties van mensen die écht
wisten dat ik die dag jarig was.
Het aantal felicitaties was op
twee handen te tellen. Het was
een heerlijke, rustige verjaardag.
Ik kan het iedereen aanraden.
Judith
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Stressed: een jonge band met ‘schreum’
Vijf pubers, een aantal instrumenten en een voorliefde voor rock en hardrock. Dat is de basis van de jonge
coverband Stressed uit Horst aan de Maas. Met het uitbreiden van het repertoire en een vijftal optredens in het
vooruitzicht timmert het collectief flink aan de weg.

Verheijen (16). “Ik speelde gitaar en
zocht al langer een band.” Met Jeroen
erbij kwam er naar eigen zeggen meer
‘schreum’ in de nummers van Stressed.
“Het geeft mij ook de gelegenheid om
me meer op het zingen en de show te
richten”, zegt Koen. “Zeker als je Iron
Maiden speelt is dat fijn.” Voorbeelden
van de band zijn verder onder meer
AC/DC, Guns & Roses en Motörhead.

The clash of
the coverbands
Nog geen jaar na het debuut heeft
Stressed tien keer opgetreden. Ze zijn
het wel eens over hun vetste gig tot nu
toe. “Dat was in Melderslo. We waren
de headliner en het was best druk.
Het liep lekker en iedereen deed goed
mee”, zegt Koen. “En als het fout ging,
had niemand het door”, voegt Jeroen
er aan toe. De band doet binnenkort
onder andere mee aan de wedstrijd
The Clash of the Coverbands en treedt

‘Eng’ en ‘spannend’ noemen de
bandleden van Stressed hun optreden
afgelopen januari op de winterparty
van Motorclub Vors uit Lottum. Het was
de eerste keer dat Koen Schobbers (15,
zang), Jelle Swinkels (15, gitaar), Mees
Stevens (13, drums) en Thijs Bos (14,
bassgitaar) als formatie optraden. Het
debuut speelde zich op een steenworp

afstand van de oefenruimte van de
band af. Frontman Koen: “Het ging wel
redelijk. Voor toen dan, nu zou het echt
slecht zijn.”
Jelle, Koen en Thijs liepen al langer
rond met het idee een band op te
richten toen Thijs Koen op een dag
opbelde. “’Kom Koen, we beginnen een
band’, zei Thijs tegen me. Toen ben ik

maar op zangles gegaan”, vertelt Koen.
Samen met gitarist Jelle en drummer
Mees deed Stressed twee optredens.
Toen realiseerden ze zich dat de band
nog iets miste. “De klank was nog niet
vol genoeg. Er moest nog een gitarist
bij”, zegt Thijs. Er werd een oproep op
Facebook geplaatst. Al na een halfuur
kreeg de band berichten van Jeroen

daarnaast op in café Buitenlust in
Landhorst. De jonge honden dromen
van optredens in een groot poppodium
of bekend festival. “013 in Tilburg zou
mooi zijn”, zegt Thijs. “Of Bospop.”
Om die dromen te verwezenlijken,
repeteert Stressed in de garage bij
Thijs. Nu nog een keer per week, in de
toekomst misschien vaker. “Eerst school
maar eens afmaken”, zegt Koen. In
de garage wordt wel al een voorschot
genomen op de toekomst. Daar staat
namelijk de Chevrolet Chevy Van
die moet gaan dienen als tourbusje.
“Mijn vader moet er nog aan beginnen”, zegt Thijs, wiens vader zelf in
twee bands speelt. “Het moet dan het
gedeelde bandbusje worden”.
Er is nog twijfel onder de leden of
hun hobby ooit hun werk kan worden.
“Als het kan dan zou ik het zo doen”,
zegt Jelle. “Dan moeten we wel meer
gaan oefenen”, vervolgt Jeroen. Thijs:
“Als Mees van voetbal afgaat, moet dat
lukken.”

Xineohpop in OJC
Phoenix
Bij OJC Phoenix in Hegelsom vindt vrijdag 18 september Xineohppop
plaats. Gedurende dit evenement wordt de soos omgetoverd tot speel
paradijs. Er zullen onder meer een ballenbak en glijbaan komen te staan.
Dj Brafrojan verzorgt deze avond
de muziek. Verschillende muziekgenres komen aan bod: van Schlager tot

Armin van Buuren. Verder heeft de
organisatie diverse acties gepland.
De avond begint om 20.00 uur.

KERMISAANBIEDING

Kilo varkensfilet
in lappen of stuk
€8,95

geldig t/m
zaterdag
19 september
2015

maandag zijn we gesloten

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Uitnodiging

Geldig van 13 t/m 19 september 2015

Crist Coppens
Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

donderdag 24 september

Kom naar
onze Finn
comfortdag!

Een adviseur van Finn comfort zal deze dag aanwezig
zijn voor al uw vragen over deze zeer comfortabele
schoenen. Gratis voet en schoen advies en een
mooie goodybag bij aankoop van deze schoenen
ontvangt u deze dag kado! De koffie staat klaar!

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
volg ons ook op
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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

Mirthe van Lipzig
13 jaar
Melderslo
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Hold my hand van Jess Glynn. Het begin
van het liedje vind ik erg leuk. Het is
een erg vrolijk en leuk liedje. Een paar
weken geleden luisterde ik het elke
dag, maar nu wat minder. Het is zeker
een van mijn favoriete nummers.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Het huis van mijn opa en oma, dat is
ongeveer 20 minuten rijden. Mijn opa
en oma zijn altijd heel aardig voor mij
en als ik daar ben vind ik het heel leuk.
Ik verwacht mijn rijbewijs te halen als
ik ongeveer 18 ben.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag ooit met een camper naar
een zonnig land willen rijden ergens
in Europa. Samen met vriendinnen en
familie zou ik er twee weekjes tussenuit willen gaan. Alleen kom ik niet

zomaar aan een camper, dus daarvoor
moet ik nog even sparen.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik gaan shoppen met vriendinnen in een grote stad ergens in
Nederland. Ik zou dan alle spullen die
ik leuk vind kopen. Natuurlijk zou ik
alles betalen voor mijn vriendinnen.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag nog beter willen worden in
korfbal. Ik speel bij de Merels in de A1.
Het leukste aan korfbal vind ik dat je
samen moet spelen en er samen hard
voor moet gaan. Moeilijke wedstrijden
vind ik het allerleukste, dan heb ik
namelijk meer uitdaging. Ik wil graag
zo lang mogelijk in mijn leven blijven
korfballen.
Wat deed je als kind het liefst?
Buiten spelen met vriendinnen.
Ik speelde het meeste buiten met Evy
Litjens. Ze is altijd heel aardig en ze is
nu nog een goede vriendin van me.
Trampoline springen en verstoppertje

jongeren 17

aan
Mirthe van Lipzig

vond ik het leukste om te doen. Nu ben
ik nog steeds veel buiten, maar natuurlijk wat minder dan vroeger.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik zou graag niet meer bang willen zijn
in het vliegtuig. Toen ik met het vliegtuig naar Ibiza ging met familie, vond
ik het heel eng. Ik ben bang dat het
vliegtuig neerstort of dat er iets anders
ergs gebeurt. Als ik vaker met het
vliegtuig ga, hoop ik dat ik het minder
eng ga vinden, en op die manier mijn
angst overwin.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Een hond, omdat honden hele lieve
dieren zijn. Met honden kan je ook
altijd buiten spelen of wandelen. Als ik
mocht kiezen, zou ik graag een Golden
Retriever als huisdier willen. Dan zou ik
hem Woezel noemen. Jammer genoeg
mag ik geen hond als huisdier.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik wil met plezier het Dendron
afmaken. Ik zit nu in het 2e jaar van
de havo, en ik vind het heel gezellig.

Na het Dendron wil ik veel gaan sporten en daar ook mijn werk van maken.
Een opleiding die met sport te maken
heeft zou dus perfect bij mij passen.
Daarna zou ik graag in Melderslo willen
blijven wonen met mijn gezin. Een middelmatig huis vind ik prima, als er maar
een grote tuin bij is. En natuurlijk een
hond als huisdier.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Op een mooi strand bij zonsondergang.
Al zou ik liever gevraagd worden, dat
vind ik fijner. Maar als ik het dan toch
zou vragen zou ik het heel persoonlijk
en klein houden.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Evy Litjens. In groep 1 en 2 kenden
we elkaar nog niet. We zagen elkaar
wel maar durfden nooit met elkaar te
spelen. Toen we in groep 3 bij elkaar in
de klas kwamen, durfden we dat wel.
We spraken vaak af met z’n tweetjes
of met andere vriendinnetjes. Nu zitten
we allebei in een andere klas, maar we
spreken nog steeds veel af. Evy is heel
behulpzaam en ze is ook altijd heel
aardig.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou geen tatoeage nemen, ik vind
het erg lelijk en verspilling van je
lichaam.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen kunnen vliegen,
want als ik dan naar school moet, hoef
ik niet steeds te fietsen. Ook zou ik naar
familie en vrienden toe vliegen.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan gezond eten, zoals fruit en groente.
Ik vind het erg lekker en eten is natuurlijk belangrijk.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik vanavond een training van
korfbal heb, en dat ik daar heel veel
zin in heb. Het is een gewone training.
Ik heb een erg gezellig team en een
leuke coach, dus de trainingen zijn
altijd heel leuk.

Spierpijn
voor het
goede doel
Zondagochtend, 6 september.
Ik trek stevige schoenen aan om
deel te nemen aan de vijfde
editie van Walk 4 the Roses.
Twee jaar geleden maakte ik het
fatale besluit de twintig kilometer op versleten gympies af te
leggen. Daar waren mijn voeten
niet zo blij mee.
Een nazomerzonnetje verspreidde een aangename warmte
over het Wilhelminaplein. Het was
druk. Bijna tweeduizend mensen
liepen mee voor de strijd tegen
kanker. Een zangeres zong een
liedje waarbij menigeen een
traantje moest wegpinken.
Sommigen droegen stickers met
de naam van degene voor wie ze
liepen: mama, opa of oma.
Ik moest moeite doen om niet in
de Niagara Falls te veranderen.
Met mijn moeder en een vriendin
sloot ik aan achter een groep
wandelaars. Ik heb eigenlijk niet
geoefend, flitste het door mijn
hoofd. Tijdens de wandeltocht
kwam ik echt op plaatsen waar ik
nog nooit geweest was. Ook zag ik
hier en daar mensen de bosjes of
het maisveld in kruipen. Ik wachtte
echter liever op de eerstvolgende
sanitaire voorziening. In de
theetuin De Roode Vennen
(overigens echt Pickwick-reclame
waardig) was die er; een verhuurbare toiletwagen met twee
ingangen. Ik nam achteraan de
kortste rij plaats. Maar of het nou
bij kassa’s, pashokjes of pretparkattracties is, ik kies altijd de
verkeerde rij. Na een tijdje waren
de mensen die eerst in de rij
ernaast stonden foetsie en bleek ik
in de rij van de heren te staan,
waarbinnen maar één toilethokje
was. Dat schoot natuurlijk voor
geen meter op. Mannen hebben
het echt veel gemakkelijker.
De route was mooi en het eten
goed verzorgd. Tegen 16.00 uur
kwamen we voldaan Horst weer
binnendruppelen. Twee dagen was
ik incapabel om fatsoenlijk te
lopen door pijn in mijn knieholtes.
Ik heb nooit geweten dat daar
spieren zaten. Maar hé, ik heb wel
weer mooi wat karmapunten bij
elkaar gescharreld.
Rosanne
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Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
Het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo speelde zondag 13 september tegen
 romovendus ODIO 1 uit Millingen aan de Rijn. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo.
p

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Zou het Sporting ST lukken de eerste overwinning binnen te slepen?
De voetbalvereniging uit Swolgen en Tienray stond zondag 13 september
tegenover het eerste team van SV Lottum.
De zwarthemden begonnen slecht
aan de wedstrijd. Jules Perry verkeek
zich op een bal, waardoor de Lottumse
spits alléén op de goal af kon.
Gelukkig faalde hij voor open doel.
De scheidsrechter was niet aanwezig
in Lottum en floot zijn eigen wedstrijd. Na 27 minuten ging de bal op
de stip na een handsbal van Bas van
Aken, die op de doellijn stond. Jules
Perry dook in de goede hoek, maar
de bal glipte er toch in; 1-0. Sporting
ST kreeg voor rust een kans voor de

gelijkmaker, maar de Lottumse keeper
wist de bal tegen te houden. Sporting
ST probeerde er alles aan te doen om
de aansluitingstreffer te maken. Na de
pauze profiteerde Lottum van een
afspeelfout. Dit resulteerde in een 2-0
voorsprong voor Lottum. Een domper
voor Sporting ST. Toch gaf Sporting ST
niet op. Het team bleef erin geloven,
maar de bal wilde er niet in. Het is
hopen dat volgende week de eerste
drie punten bijgeschreven kunnen
worden.

De wedstrijd begon wat matjes.
Het baltempo lag aan de kant van
ODIO vrij laag en De Merels liet zich
hier in eerste instantie in meeslepen.
Beide ploegen creëerden hier en
daar wel wat kansen, maar deze
werden niet afgemaakt. Pas na tien
minuten viel het eerste doelpunt,
een benutte vrije worp aan de kant

9

van ODIO. Al snel kwam het antwoord
van De Merels, waarna de ploeg uit
Melderslo in korte tijd uitliep tot een
4-1 voorsprong. Nog vóór rust wist
ODIO zich echter weer enigszins te
herstellen en met een stand van 4-3
gingen de ploegen de kleedlokalen
in. Na rust zette ODIO de scorende
lijn door en wist het op een 4-5

voorsprong te komen. De Merels
leek hierdoor weer op scherp gezet
te worden, zowel verdedigend als
aanvallend. Al snel wist de ploeg
gelijk te komen en daarna bleven de
doelpunten aan de kant van De Merels
vallen. Dit resulteerde in een mooie
en verdiende 11-5 overwinning voor
De Merels.

HCH Horst verliest
Door: hockeyvereniging HCH
Het eerste herenteam van HCH uit Horst speelde op zondag 13 september in Boxmeer tegen het eerste team
van Boxmeer.
Voor de eerste competitiewedstrijd
van dit seizoen mocht HCH aantreden
tegen het altijd lastige Boxmeer.
Het personeelsbestand van het team
is vergeleken met afgelopen seizoen
behoorlijk gewijzigd. Menig teamlid
besloot tot het maken van een carrièreswitch en de oudere senioren
besloten om zich aan te sluiten bij
de nog oudere senioren. Met een
nieuwe trainer en coach en een
handvol jeugdspelers in de gelederen
besloot HCH om ultravroeg richting de
Boxmeerse velden te vertrekken. Maar
liefst zo’n twee uur voor aanvang van
de wedstrijd arriveerde HCH bij ‘de
sloot’ om daar onder het genot van een
sportdrankje en een heuse wespen-

49

plaag te kunnen genieten van MHCB
D3 tegen MEP D4. Om 14.45 uur klonk
het eerste fluitsignaal. HCH begon de
wedstrijd enigszins nerveus en slordig.
Boxmeer kreeg in de openingsfase
dan ook de beste kansen en bij het
tweede schot op doel was het raak.
Het spel ging hierna gelijk op, maar
rond de 20e minuut wist HCH de stand
om te buigen naar een 1-2 voorsprong.
Rond de 30e minuut deed Boxmeer
zijn naam eer aan: de scheidsrechters
overzagen helaas een een overtreding
van de thuisploeg en in de consternatie die erop volgde, werd er een gele
kaart getrokken. De mannen van HCH
stonden dus 10 minuten lang met een
speler minder op het veld. HCH ver-

moedde dat de thuisploeg deze situatie
na de rust volledig zou gaan uitbuiten,
maar dat was niet het geval. HCH wist
deze situatie dan ook met een vleugje
anti-hockey te pareren. Nadat HCH’s
rots in de branding zijn rentree had
gemaakt en HCH weer hun eigen spel
kon spelen, wist het team de marge uit
te breidden naar een 2-4 voorsprong.
Boxmeer bleek echter over een uitstekende corner te beschikken en zo’n 10
minuten voor tijd werd de stand 3-4.
De frontale aanval werd gekozen door
Boxmeer en het zwaard van Damocles
hing boven het hoofd. De opgeworpen
Horster muur bleek echter ondoordringbaar en na 70 minuten waren de eerste
drie punten dan ook binnengesleept.

Winst voor Oxalis

facebook.com/jumbosupermarkten

Jumbo, Sevenum,
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Door: korfbalclub Oxalis
Het eerste team van korfvalvereniging Oxalis reisde zondag 13 september af naar Hout-Blerick voor de wedstrijd
HBSV.
Oxalis
Jumbo in Sevenum is elke zondagtegen
open van
11.00Voor
tot 17.00
uurgeen onbekende tegenstander, ze wist dat ze hen niet moest onderschatten.

Jumbo
Jumbo in
in Sevenum
Sevenum is
is elke
elke zondag
zondag open
open van
van 11.00
11.00 tot
tot 17.00
17.00 uur
uur
facebook.com/jumbosupermarkten
HBSV
begon echter beter aan de
facebook.com/jumbosupermarkten
facebook.com/jumbosupermarkten

wedstrijd. Al snel keek Oxalis tegen een
2-0 achterstand aan. Hier had Oxalis
Jumbo in Sevenum is elkeals
zondag
open
van 11.00
17.00 uurop.
team
echter
snel tot
antwoord
Elke zondag open van 11.00 tot
17.00
uur is elke zondagZe
Jumbo
in Sevenum
open
van 11.00
uur 3-5. Zoals
scoorde
en tot
liep17.00
uit naar
facebook.com/jumbosupermarkten
Jumbo, Sevenum,
van tevoren gedacht, waren de teams
facebook.com/jumbosupermarkten
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
aan elkaar gewaagd. HBSV kwam terug
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Jumbo, Sevenum, Horsterweg 64

de kleedkamer uit. En met resultaat.
en de Jumbo
teams
gingen
de rust
, Sevenum,
Horsterweg
64 in met een
Jumbo, Sevenum, Horsterweg 64
Al snel liep het team uit naar 5-10.
5-6 voorsprong voor Oxalis.
14-9-2015 9:33:29
Daarna vielen de kansen niet meer aan
Winnen, daar was Oxalis
op
14-9-2015 9:33:29
14-9-2015 9:33:29
de kant van Oxalis, maar verdedigend
gefocust. Die punten moesten mee
wist ze het goed dicht te houden.
naar huis. Na een goede peptalk
Jumbo, Sevenum, Horsterweg 64
Dit resulteerde in een eindstand en
van coach Bart van der Burgt
kwam
Jumbo, Sevenum, Horsterweg 64
winst van 7-10.
Oxalis weer sterk en vol goede moed
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rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Jumbo, Sevenum, Horsterweg 64

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Jumbo, Sevenum, Horsterweg 64
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Jumbo, Sevenum, Horsterweg 64

Jumbo, Sevenum, Horsterweg
64 Horsterweg 64
Jumbo, Sevenum,

Ron van Gool 06 202 88 600
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Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

Wedstrijd Melderslo
tegen Koningslust gestaakt
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Het had alles in zich om een mooie voetbalmiddag te worden tijdens de wedstrijd van het eerste team van RKSV
Melderslo op zondag 13 september tegen het eerste team van VV Koningslust op sportpark De Merel in Melderslo.
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www.vanveggeltegels.nl

Om te beginnen was er veel
publiek, dit was mede een gevolg
van de jaarlijkse strijd om de Lisdonkpenalty-bokaal die dit jaar werd
gewonnen door Sven van de Pasch.
Daarnaast een mindere tegenstander
in de vorm van Koningslust en de
wetenschap dat de eerste competitiewedstrijd tegen RKMSV gewonnen was
en dat met goed voetbal. Als laatste
leek zelfs het weer mee te werken op
sportpark De Merel, de donkere wolken
leken aan het Melderslose voetbalveld
voorbij te gaan. Dit alles was 21 minuten later heel anders. Koningslust
was om te beginnen zeker niet de
mindere tegenstander die Melderslo

tegen dacht te komen, sterker nog: zij
waren in de beginfase de betere ploeg.
Met fris aanvallend voetbal zetten zij
Melderslo onder druk. Al moet gezegd
worden dat Peter Spreeuwenberg wel
een grote kans kreeg in de 13e minuut
om de thuisploeg aan een voorsprong
te helpen na een verre ingooi van
Bart Theeuwen.
Hier tegenover stonden enkele
kleine kansjes van Koningslust. Dit alles
was echter snel vergeten toen in de
21e minuut een overtreding van Rob
Driessen van Melderslo op Anton Eggers
anders uitpakte dan gedacht. De overtreding op zich was meer ongelukkig
dan hard, maar had wel tot gevolg dat

de speler van Koningslust zijn enkel
gebroken had, iets waarvoor professionele hulp nodig was. Hiervoor werd dan
ook de ambulance opgeroepen.
Dit betekende uiteraard ook een
periode van wachten. Tijdens dit
wachten besloot scheidsrechter Kok
mede door de ernst van de blessure en
de indruk die dit voorval op iedereen
gemaakt had in overleg met beide
teams een einde aan deze wedstrijd te
maken. Bovenstaande betekent waarschijnlijk dat Melderslo en Koningslust
zich nog eenmaal treffen op sportpark
De Merel en dat de geplande festiviteiten na de wedstrijd iets minder
uitbundig gestart zijn dan gedacht.
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Gemoederen raakten verhit

Opening
SVEB gered door arbitrage beachveld
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
Op zondag 13 september speelde voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst een uitwedstrijd
tegen het eerste team van Kronenberg.

Het beachveld bij de Dendron sporthal in Horst wordt op zaterdag
26 september in gebruik genomen. Volleybalvereniging Hovoc en
Toffedag.nl organiseren op deze dag gezamenlijk een volleybaltoernooi.
Het multifunctionele beachveld,
dat aan de door NOC/NSF gestelde
normen voldoet, kan voor allerlei
sporten ingezet worden. Daarbij
valt te denken aan beachvoetbal,
-korfbal, -handbal, -hockey en
-volleybal. Aangezien Toffedag.nl
en Hovoc dezelfde datum voor een

volleybaltoernooi op het oog bleken
te hebben, is de organisatie ervan
een gezamenlijk project geworden.
Het Toffe Dagstrand heeft afgelopen
zomer haar deuren geopend en wil er
in de toekomst meer activiteiten gaan
organiseren. Kijk voor meer informatie
over het toernooi op www.hovoc.nl

AVV America geeft
voetballes
Door: voetbalvereniging AVV America
AVV America stond voor de tweede wedstrijd in het seizoen op zondag
13 september tegen de spelers van BVV’27 uit Blitterswijck.

In de eerste minuten kwam
SVEB goed door over de linkerflank,
zonder dat dit tot grote kansen leidde.
Gevaarlijker waren in deze fase de
tegenstoten van Kronenberg. Zo ook
in de 10e minuut. Bij een van deze
diepteballen kwam SVEB-goalie Caspar
Lijnders zijn achterhoede te hulp en
kreeg de bal buiten het strafschopgebied, al dan niet bewust tegen zijn arm
of hand. Waar heel Kronenberg terecht
om schreeuwde en heel SVEB terecht
voor vreesde, gebeurde echter niet,
want scheidsrechter Van Ophoven hield
de rode kaart op zak en volstond met
een gele kaart en een vrije trap voor
Kronenberg. Deze leverde niets op.
Nadat Giel Seuren nog de onder-

kant van de lat testte, was het in de
24e minuut wel raak. Een mooie aanval
werd door Rick Tissen binnengeschoten,
0-1. Het restant van de eerste helft
was voor SVEB. Alsmaar werd over
links de aanval gezocht en dit leidde in
de 37e minuut tot een kopie van het
eerste doelpunt van SVEB, 0-2. Dit was
tevens de ruststand.
Direct na de pauze leek de wedstrijd in het slot te vallen. Een vrije
trap van SVEB vanaf links bleef in
de doelmond hangen, waarna Maik
Vermazeren de bal vanuit de kluts in
het doel kon werken, 0-3. SVEB dacht
de wedstrijd verder gecontroleerd uit
te kunnen spelen. In de 53e minuut
liepen Tim Geurts en Rick Tissen met

de hoofden zo hard tegen elkaar dat
beiden niet meer verder konden.
Twee ervaren krachten werden
vervangen door twee jonkies, de neven
Bram en Dion Curvers. De organisatie
was zoek en binnen vijf minuten was
de wedstrijd weer een wedstrijd. In
de 58e minuut haalde Joep Verheijen
binnen de 16 meter een doorgebroken
speler van Kronenberg onderuit. Dit is
dus 100 procent rood, maar wederom
volstond scheidsrechter Van Ophoven
met slechts het geven van geel en een
penalty. De gemoederen raakten verhit.
Kronenberg benutte de strafschop.
Met kunst- en vliegwerk bleef SVEB in
deze fase overeind. Eindstand 1-3.

Na een korte aftasting door beide
ploegen begon America het heft in
handen te nemen en zette BVV goed
onder druk. Dit resulteerde door een
goed opgezette aanval van op rechts
in de 15e minuut in de 0-1 door Bas
Theeuwen. America domineerde het
spel en kwam in de 18e minuut op
0-2 door Jens Kleuskens. Dit was ook
de ruststand. Na de rust zou je denken
dat BVV aanvallender zou gaan spelen,
echter niets was hiervan waar. AVV
America zat verdedigend en aanvallend goed in de wedstrijd. In de 48e
minuut zette AVV een goede aanval
op over links, waarbij Joey Derix een
voorzet in gedachten had. Echter werd
de voorzet verkeerd beoordeeld of
te laat gezien door de keeper van
BVV en rolde de bal in een slakkengangetje in de rechterhoek binnen,
0-3. America bleef goed voetballen
en drukte door en in de 58e minuut
scoorde Sven Houben op aangeven
van Jens Kleuskens de 0-4. De goed

leidende scheidsrechter Meulendijks
trok in de 61e minuut voor de natrappende speler van BVV de rode kaart.
AVV America bleef ondanks de wissels
in de 61e en 68e minuut goed en
gedegen voetballen. In de 69e minuut
kwam Jens Kleuskens alleen voor de
keeper en rondde de diepgegeven
voorzet fraai af 0-5. Kort na deze
aftrap zette AVV America, BVV weer
flink onder druk en dit resulteerde
in een voorzet over links die door
Jens Kleuskens werd doorgeschoven
aan Bas Theeuwen die vakkundig
de 0-6 scoorde. Hierna wisselde AVV
America voor de derde keer. Het kruit
was nog niet geheel verschoten voor
AVV America, want in de 77e minuut
scoorde Roy Theeuwen op aangeven
van Jens Kleuskens de 0-7. De eindstand werd in de 83e en 89e minuut
beide malen door Jens Kleuskens
op 0-9 gebracht. BVV-trainer Henk
Theelen bedankte na afloop de club
van America voor de ‘voetballes’.

(Foto: Thijs Janssen)

Exclusieve complete winterervaring met Vice Versa in Fins Lapland!

Beleef Lapland!
Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• 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

Reserveer
snel!
Bestemming: Levi in Fins Lapland
Reisperiode: 13 t/m 20 februari 2016
Inclusief: Sneeuwschoenwandeling • Rendiersafari
Noorderlichtsafari per sneeuwscooter • Huskysafari
IJsvissen per sneeuwscooter • Bezoek aan de kerstman
Bezoek aan Lainio Snow Village per sneeuwscooter
Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.nl
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Gazonmaaierracen Lottum
Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

In Lottum vindt op zondag 20 september de finale van de Nederlandse Kampioenschappen Gazonmaaierracen
plaats. De wedstrijden worden gereden op een terrein aan de Stokterweg.
Rijders uit het hele land verschijnen
aan de start, waaronder ook dames.
Desiree Rutters gaat het thuisrijder Piet van de Berg zeer moeilijk
maken in de Super Standaard klasse.
Beiden gaan tot het uiterste om

Nederlands Kampioen te worden. In
de snelle A-klasse hebben zich voor de
finale veel deelnemers ingeschreven,
ook oud-kampioen Freek Gelderman
vecht mee voor de beker. Verder gaan
de thuisrijders Marcel Daniels, Marcel

Jenniskens en Roy Curvers meevechten voor een goede eindklassering in
hun klasses. Als afsluiting zal er een
Super Finale plaatsvinden. De beste
rijders uit de diverse klasses nemen het
dan tegen elkaar op.

Sparta’18 wint van Merefeldia
Door: Jan Mertens, voetbalvereniging Sparta’18
Sparta’18 kreeg zondag 13 september bezoek van Merefeldia uit Nederweert, dat net was gepromoveerd uit de
vierde klasse D. De eerste helft speelde Sparta’18 sterk en creëerde het veel kansen, maar scoorde het slechts twee
keer. In de tweede helft zakte het niveau ver weg maar wist Sparta’18 nog twee keer te scoren.

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

PRIMAVERA
HUISAPOTHEEK

Vanaf de eerste minuut liet
Sparta’18 merken dat er voor
Merelfeldia niets viel te halen in
Sevenum. De bezoekers kwamen
hierdoor niet aan voetballen toe.
Toch duurde het tot de 22e minuut
voordat er werd gescoord. Na een
goede steekpass van Roy Vullings
kwam Bart Schouten oog in oog
met doelman Wulms en passeerde
deze in de korte hoek. Enkele

minuten later werd een aanval over
meerdere schijven afgerond door
Rob Peeters. Na de tweede goal
kwam Merefeldia bijna terug in
de wedstrijd. Huub Vonken en Ken
Boonen passeerden Yannick Vullings
maar deden dit in buitenspelpositie
waardoor de goal terecht werd
afgekeurd.
Na de rust was er een sterker
Merefeldia en een slordig Sparta’18.

Toch wist Merefeldia geen kansen te
creëren en bleef Sparta’18 doorgaan
met het missen van kansen. Diep in
tweede helft werd de score verder
uitgebouwd.
In de 81e minuut kwam Sparta’18
op 3-0 door een ongelukkig eigen
doelpunt. In de laatste minuut
bepaalde veteraan Roy vullings de 4-0
eindstand door na een goede aanval
doeltreffend af te ronden.

Salon
Edelstenen
Moeilijk te bekampen tegenstander
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Gelijkspel
Wittenhorst
)
e oliën - bio
rmunt, tea trecelzouten
Sieraden
(lavendel, pepeSchüssler
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

Het Overloonse SSS’18 toonde ook deze keer dat het voor Wittenhorst een moeilijk te bekampen tegenstander
is. Met hun ongeëvenaarde fysieke kracht hadden onze ‘dreumessen’ het zaterdag 12 september heel moeilijk.
Maar met veel inzet en wilskracht werd dan toch een gelijkspel uit het vuur gesleept.

uks 10.00 - 18.00
Open:
van 3t/mstvrijdag
Setjedinsdag
zaterdag
10.00
,90- 16.00
n € 12
va

voor

€ 9,70

tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u

GRATIS
een heerlijke kimberly smoothie
bij aankoop van een
verrukkelijke wafel met
super verse aardbeien en slagroom
*deze kermisaanbieding is geldig
zaterdag 19 sept t/m woensdag 23 sept 2015

in september en oktober geopend

van dinsdag t/m vrijdag van 12.00-17.00 u
en zaterdag en zondag van 11.00-17.00 u

Kreuzelweg 3 5961 NM Horst 077-3970216
www.aardbeienland.nl

Na afloop waren de meningen het
volledig eens: Wittenhorst kaapte misschien onterecht één punt weg. SSS’18
begon sterk maar toch was Rob Zanders
dicht bij een mogelijkheid. Bas Joosten
aan de andere kant kreeg een open
kans, maar het schot werd gekraakt
door Will Spreeuwenberg. De aanvallen
richting Horster doel bleven aanhouden. John Tissen stond paraat toen
Koen Verlinden het doel onder schot
nam. Pas in de 21e minuut kon de
thuisclub weer van zich doen spreken.
Rob Zanders kon door doelman Bram
Dekkers tot staan worden gebracht.
Geheel tegen de verhouding nam
Wittenhorst de leiding. Uit een onmo-

gelijke positie schoot in de 30e minuut
Daan Verlijsdonk op doel. De hoge bal
verdween kansloos en onverwacht in
de linkerbovenhoek in het doel, 1-0.
Met deze meevaller kon Wittenhorst
even verder. Vlak voor de pauze had
Koen Verlinden de ideale kans voor de
gelijkmaker, maar John Tissen bracht
redding.
Na de pauze kwam SSS’18 maar
met één doel in het veld en dat was
op de gelijkmaker jagen. Dit lukte
na enkele aanvallen dan eindelijk.
Uit een makkelijk gegeven vrije trap
schoot Koen Verlinden de bal langs
de verkeerd opgestelde muur raak,
1-1. De bezoekers wilden meer. Frits

Lucassen schoot net over. Wittenhorst
wankelde en kon maar moeilijk de
bal in eigen gelederen houden. Wat
gevreesd was kwam dan toch in de 78e
minuut. Koen Voesten ging op avontuur
en vond een gaatje. De bal vloog snoeihard in de rechterbenedenhoek in het
doel, 1-2. Wittenhorst leek geslagen,
maar het moet gezegd, het probeerde
toch nog de meubelen te redden.
Dat dit pas in de extra tijd gebeurde,
is natuurlijk meegenomen, maar dit
zette wel de wedstrijd op zijn kop. In
de 92e minuut werd een alles-of-nietspoging succesvol. De hoge bal werd op
rechts door Willem Heijnen tot grote
vreugde in het doel gekopt, 2-2.

Hockeydames H
 orst verliezen
Door: hockeyvereniging HCH Horst
Hockeyvereniging HCH uit Horst heeft op zondag 13 september in Oirschot tegen het eerste damesteam van
Oirschot gespeeld. De dames van HCH wonnen de wedstrijd met 2-1.
Omdat de club twee weken geleden nog tegen Oirschot had geoefend,
wist ze dat het een verre van gemakkelijke middag zou worden. Ook nu
zette Oirschot vanaf het begin veel druk
zodat HCH veel moeite hadden met
uitverdedigen. Vaak waren de dames
de bal al erg snel kwijt, maar ze bleven zelf verdedigend wel goed staan
zodat Oirschot hier maar weinig profijt
uit kon halen. Omdat het spel zich
wel grotendeels op de helft van HCH
afspeelde, was het bijna onvermijdelijk
dat deze enkele corners tegen kreeg en
uit een van die corners scoorde Oirschot
de 1-0. Zoals elk nadeel had het druk
zetten van Oirschot ook een voordeel:

als HCH haar voorste linies bereikten,
had ze ook zeeën van ruimte. Jammer
was echter wel dat die allemaal al voor
of op de Oirschotse keepster stranden.
Ook had HCH er wel last van dat er bij
de scheidsrechters wel een duidelijk
verschil in enthousiasme was om te
fluiten, afhankelijk van welke ploeg
de overtreding maakte. Iets wat in de
eerstehelft wel een corner of vier heeft
gekost. Toch kwam HCH nog voor rust
gelijk toen Vicky Lamers een rebound
binnen werkte.
Ook de tweede helft gaf hetzelfde
beeld, alleen wist HCH nu wat minder
vaak gevaarlijk uit te breken. Toch was
het zuur dat de scheidsrechters een

groot aandeel hadden in het uiteindelijk beslissende doelpunt: bij een
corner van Oirschot werd een verdediger weggestuurd omdat een van de
aanvallers te vroeg vanaf de middenlijn
zou zijn teruggelopen. Uit de aansluitende corner kreeg HCH de bal na 4-5
pogingen maar niet weg, omdat het
maar met drie tegen zes stonden en
wist Oirschot uiteindelijk toch te scoren.
Na deze tegengoal miste HCH het
geduld en overleg om nog echt gevaarlijk te worden. Misschien had HCH met
wat minder arbitrale tegenslag een
puntje uit het vuur kunnen slepen,
maar op meer kon het geen moment
aanspraak maken.
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HALLO RECENSEERT
Grubbenvorsterse schrijft
snelle jeugdthriller

cultuur 21

De column Laevemaekers gaat altijd over anderen. Nooit over u. Tenzij u het idee heeft dat
het misschien wél over u zou kunnen gaan, maar dan berust dat louter op toeval. En op uw
vermogen om u te kunnen verplaatsen in anderen. Maar dat is niet aan iedereen gegeven.
Misschien ook wel niet aan u. Daarom gaat het altijd over anderen. Nooit over u. Of toch wel?

Het is mijn dag wél...
stemmetje blijft zeuren
dat het mijn dag niet is.
Dat die tandpasta niet

Lieke Jaspers (16) uit Grubbenvorst presenteerde onlangs haar eerste boek, de jeugdthriller ‘Ongewild?’. Haar
boek werd uitgegeven door uitgeverij Boekscout en beschrijft het spannende verhaal van Merel, die plotseling
verdwijnt na een verhuizing.
‘Ongewild?’
gaat over Merel, een
vijftienjarige die naar
haar vader in Berlijn
verhuist. Ze heeft het
goed naar haar zin in
de Duitse hoofdstad
en maakt op school
snel vrienden. Na een
paar weken wordt
haar vader ontslagen.
De spanningen in huis
lopen op. Op een avond
zegt Merel daarom dat
ze teruggaat naar haar
moeder in Nederland.
Maar de volgende
ochtend kan niemand
haar meer vinden.
Het verhaal van
‘Ongewild?’ is spannend
en meeslepend. Door
het snelle tempo van
vertellen zit je als lezer
constant op het puntje
van de stoel. Nadeel
van het hoge tempo
is dat het verhaal in
het begin van het boek
wat gehaast overkomt. De lezer
krijgt niet veel uitleg van de verteller,
waardoor de benodigde informatie
alleen uit gesprekken tussen de
hoofdpersonen te halen is. Soms is het
ook niet helemaal duidelijk van wie
een uitspraak komt, wat het lastiger
begrijpen maakt. Later in het boek
wordt de stijl echter steeds meer

beschrijvend en krijgt de lezer
meer kans om echt in het verhaal te
kruipen.
In zeventig pagina’s zet Jaspers
een stevig en spannend verhaal neer
met meerdere verhaallijnen. Er borrelt
emotie in al die verhaallijnen, maar
die komt door het hoge tempo van

vertellen niet altijd
helemaal uit de verf.
Als lezer zou je soms
graag iets meer mee
aan de hand door
het verhaal geleid
willen worden. Dat het
verhaal potentie heeft
en superspannend is, is
echter niet te ontkennen.
Hoofdstuk 13 is een
perfect hoogtepunt van
het boek qua schrijfstijl:
het is voller van uitleg,
neemt de tijd om de
situatie te schetsen en
heeft een onmiskenbare
spanningsopbouw. De
ontknoping ziet niemand
aankomen.
Lieke Jaspers verzint en
schrijft al haar hele leven.
Deze schrijfsels bleken de
opmaat voor haar eerste
jeugdthriller. Haar vader
stimuleerde haar om een
manuscript op te sturen naar
uitgeverij Boekscout, die het
verhaal goedkeurde voor
publicatie. “Het was altijd
een droom om een boek te
schrijven en dat iedereen het nu
kan lezen, vind ik helemaal geweldig”,
aldus de jonge schrijfster.
Haar eerste boek is veelbelovend:
vooral de latere hoofdstukken
laten zien dat Jaspers een echt
schrijftalent is.

Themaochtend over dementie
Bij Behandelcentrum La Providence in Grubbenvorst vindt op donderdag 24 september een themaochtend over
dementie in de thuissituatie plaats. De ochtend duurt van 10.30 tot 12.00 uur.
Op maandag 21 september is het
Wereld Alzheimerdag. Dit is aanleiding voor het Behandelcentrum La
Providence om op donderdag 24 september de themaochtend ‘dementie in
de thuissituatie’ te organiseren. Tijdens
deze ochtend wordt ingegaan op de
vraag: hoe kan ik zo lang mogelijk
thuis blijven wonen met dementie?
Deze themaochtend is bedoeld voor
mensen met beginnende dementie en
hun mantelzorgers en vindt plaats in

het Behandelcentrum La Providence,
Ursulinenweide 3 in Grubbenvorst.
Tijdens de ochtend geeft het
dementieteam van La Providence
samen met een trajectbegeleider van
Hulp bij dementie een korte presentatie. Vanaf 11.30 uur is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan alle
aanwezige zorgverleners en vindt een
informatiemarkt plaats.
Sinds dit voorjaar heeft het
Behandelcentrum La Providence een

eigen dementieteam bestaande uit
een logopedist, ergotherapeut en een
fysiotherapeut. Dit team richt zich niet
alleen op interne cliënten maar in grote
mate ook op mensen die zelfstandig
wonen en te maken hebben met
(beginnende) dementie.
Deelnemers kunnen zich
aan melden via de balie van het
Behandelcentrum telefoon via
077 355 56 66 of per e-mail
behandelcentrum@laprovidence.nl

Mongoose en The Hedge
Rockfriday staat op vrijdag 18 september op de planning bij OJC Cartouche in America. De deuren zijn om 20.00
uur geopend.
Deze avond staan twee bands
op het programma. Om te beginnen
Mongoose, deze drie jongens afkomstig
uit America hebben naar een aantal
jamsessies besloten om een band op
te richten. Bands als Royal Blood, Led
Zeppelin en Queens of the Stone Age

zorgden voor de nodige inspiratie en
al snel begonnen de bandleden met
het schrijven van eigen nummers.
Met drums en gitaarriffs zorgen ze voor
een combinatie tussen moderne blues
rock, hard rock en garage rock.
De tweede band van deze avond is

The Hedge. The Hedge is een classic
rock coverband uit Horst aan de Maas.
Een band met gevoel voor muziek
van toen en nu. Ze spelen muziek als
Johnny B Good van Chuck Berry tot
Alive van Pearl Jam of Ain’t talkin bout
Love van Van Halen.

Eén halve centimeter tandpasta, meer
niet. Dan doe je er langer mee. Maar áls
die op is, dan regel ik dat zelf. Ik woon
ook op mezelf. Dus...
Je hebt me wel eens zien lopen door
het centrum, dat weet ik zeker. Of
gehoord. Want soms praat ik ook in
mezelf. En dan zie ik je lachen. Elke
dinsdag komt Anja bij mij in de flat
koffie drinken. Je bent goed bezig,
zegt ze dan. Wat ze precies bedoelt
weet ik niet. Ben ik goed bezig als ik
voor de derde keer richting kassa loop,
maar ook nu de tandpasta weer terug
leg? Soms helpt het als ik aan Anja
denk. ’Gewoon doen’, hoor ik haar zeggen, ’gewoon doén’! Maar een ander

voor mij bedoeld is. Dat
ik niet moet doorlopen
naar de kassa. En dan sta
ik stil. Bang voor wat er
gaat gebeuren. ’Gewóón
doen’ roep ik boos tegen
het stemmetje. Een mevrouw kijkt me aan en wil
erlangs. Ik stap opzij. Hoor ik haar nu
hallo zeggen? Of is dat die stem weer?
Nee, zij is het. Ze lacht naar me. En ze
loopt met een tandenborstel naar de
kassa! Haar lach lijkt op die van Anja.
Het is mijn dag wél!
Evelien Laevemaeker

LAEVE MAEKERS
LAEVEMAEKERS
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
ja
dan 21 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Agenda

Hegelsom

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

vr 18 september 20.30-03.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Xineohpop

Optreden The Hedge

Tentfeest

za 19 september 21.30 uur
Locatie: café De Beurs

zo 20 september
Locatie: café De Lange Horst

Optreden Fishnet Stockings

Matinee
ma 21 september
Locatie: café De Lange Horst

Optreden
Jack & Jolanda

America

Horst

za 19 september 21.30 uur
Locatie: café d’n Tap

vr 18 september 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

do 17 september 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Optreden COPYRIGHT

Rockfriday

Broekhuizenvorst
Vlooienmarkt

zo 20 september 11.00-14.00 uur
Organisatie: Zijactief
Locatie: café ’t Dörp

Griendtsveen
Open Atelier Dagen

za 19 en zo 20 september
11.00-17.00 uur
Organisatie: atelier Jan Althuizen
Locatie: Deurnseweg 13

Grubbenvorst
Jeugdtoernooi

Dorpsraadsvergadering
za 19 september 22.30 uur
Locatie: café Blok10

Optreden Stunning Suzy
vr 18 september 22.00 uur
Locatie: muziekcafé de Buun

Meccano expositie
za 19 september
11.00-15.00 uur
Organisatie: Meccano Gilde
Nederland
Locatie: bowlingcentrum De Riet

zo 20 september 10.00 uur
Org: volleybalvereniging Aspargos Kermis
Locatie: Sportpark D’n Haspel
za 19 t/m wo 23 september
Locatie: centrum

za 19 september 21.30 uur
Locatie: café-feestzaal Cox

ma 21 september 20.30 uur
Locatie: café-feestzaal Cox

ma 21 september 21.30 uur
Locatie: café d’n Tap

zo 20 september 08.30-15.00 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Peeldijkje

Dinsdag Hakdag

Opening
expositie Hoedjesdag

Eigen muziek

zo 20 september 11.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

di 22 september
Locatie: café De Lange Horst

di 22 september 18.30 uur
Locatie: café-feestzaal Cox

Eigen muziek
Optreden Old Fashion
zo 20 september 19.30 uur
Locatie: café d’n Tap

Optreden Little All Stars
zo 20 september 20.30 uur
Locatie: café Blok10

90’s Till Now

Belgische Corry Konings

za 19 september
Locatie: café De Lange Horst

zo 20 september 20.30 uur
Locatie: café-feestzaal Cox

Meerlo

Landelijke Appelplukdag

Optreden KEES

Mega rommelmarkt

Themaochtend dementie
do 24 september 10.30-12.00 uur
Locatie: Behandelcentrum
La Providence

zo 20 september
11.00-17.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58

zo 20 september
Locatie: Stokterweg

Optreden The Old Friends

Twork Friday
vr 18 september
Locatie: café De Lange Horst

Open tuin

Gazonmaaierrace

Quiltcafé
vr 18 september 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

Lottum

wo 23 september 18.30 uur
Locatie: café-feestzaal Cox

Kronenberg
Informatieavond
over fruitrassen

wo 23 september 19.00 uur
Organisatie: Stichting Landschap
Horst aan de Maas
Locatie: MFC de Torrekoel

za 19 september
Organisatie: Nederlandse
Fruittelers Organisatie
Locatie:
Fruitbedrijf van Lankveld

Melderslo

Veilingklok demonstratie
zo 20 september
13.00-17.00
Locatie: Museum De Locht

Sevenum
100% Loco

vr 18 september
Locatie: café Croes Moeke

Modelautoruilbeurs
zo 20 september
10.00-15.00 uur
Locatie: De Schatberg

Landbouwbedrijf Verhagen is een dynamisch varkensbedrijf met diverse
locaties. Voor ons bedrijf in America zijn wij per direct op zoek naar een
zelfstandige collega.

Allround medewerker/ster
vleesvarkens
parttime (ong. 20 uur per week)

Je bent eindverantwoordelijke voor de verzorging van 4400 vleesvarkens.
Kun je zelfstandig en secuur werken, ben je enthousiast en heb je
zin in een nieuwe uitdaging dan ben je bij ons op het juiste adres.
Voor meer informatie kun je bellen met Rian Voermans.
Weekend en pieper diensten behoren bij deze functie.

Ervaring in de varkenshouderij is vereist.
Sollicitatiebrieven kunt u richten aan:
Landbouwbedrijf Verhagen BV
t.a.v.: Maarten Verhagen
Venhofstraat 9, 5384 SZ Heesch, 06-47110139

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
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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 08.00-17.30 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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
18 t/m 24 september 2015
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

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

Museum de Kantfabriek heeft vanaf zondag 20 september een nieuwe expositie: Hoedjesdag. De opening is om
11.00 uur.
Bij de expositie zijn twintig hoedjes
de te zien die door vrouwelijke politici
gedragen zijn tijdens Prinsjesdag.

Er zitten hoeden bij van onder anderen
Edith Schippers, Mona Keijsers,
Ria Oomen, Marian Thieme en

nog meer. Daarnaast is er een
expositie van hoeden gemaakt door
hoedenmaaksters uit Deurne.

Ruilbeurs voor modelauto’s
De modelautoruilbeurs in De Schatberg in Sevenum vindt plaats op zondag 20 september. Op zo’n 150 meter
tafel stellen van 10.00 tot 15.00 uur de verzamelaars hun verzameling weer ten toon om te bekijken en te kopen.
Vrachtwagen of een
personenauto, landbouwvoertuigen
of grondverzetmodellen, een trein
of een vliegtuig, alles is te vinden in

diverse schalen. Ook aanverwante
artikelen zoals puzzels, folders of
kleine onderdelen om een model
te herstellen of zelf te ontwerpen

worden aangeboden.
Voor meer informatie over de
modelautoruilbeurs, kijk op: info@
modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl

Veiling in De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert voor zondagmiddag 20 september een veiling. Hierbij zal worden
gebruik gemaakt van een veilingklok die vroeger in Veiling ZON in Venlo werd gebruikt.
Ook kinderen mogen meedoen
aan deze veiling. Daarnaast is er voor
hen de mogelijkheid om vilt te maken

van wol. Hierbij wordt water en zeep
gebruikt. Ook is er een optreden van de
band Veur de Wind.

De Locht is open van 10.00 tot
17.00 uur. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur.

Open Atelier Dagen Griendtsveen
In de Peelregio worden op zaterdag 19 en zondag 20 september de Open Atelier Dagen gehouden. In Griendtsveen
stelt dit jaar kunstenaar Jan Althuizen zijn atelier aan de Deurnseweg 13 op beide dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.
Jan Althuizen laat zijn schilderijen
zien en vertelt over zijn inspiratiebronnen en schilderwerkwijze met demon-

straties van aquarel gecombineerd met
wit oliekrijt.
Voor meer informatie over alle

23 deelnemende kunstenaars in regio
Deurne-Asten-Griendtsveen, kijk op:
www.openatelierdagendeurne-asten.nl

Oh, zit dat zo!

Meterik
Swolgen

Sevenum

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Het wel en wee van de
landbouwvrijstelling
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De landbouwvrijstelling is een regeling die (kort gezegd) de verkoopwinst van landbouwgrond door een agrariër vrijstelt van belasting. Hierop
zijn in de loop der tijd wel wat uitzonderingen gekomen (bijvoorbeeld als
de grond verkocht wordt voor woningbouw) maar de hoofdregel bestaat
nog steeds. De gedachte achter de vrijstelling is dat de grond door de
waardestijging niet beter, meer, groter of productiever wordt. In economische termen levert duurdere grond dus niet meer ‘nut’op.

Tienray

De Schuilplaats

Alarmnummer

Hoedjesdag De Kantfabriek

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 23

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Om de zoveel tijd laait de discussie op om de landbouwvrijstelling
maar af te schaffen. Er zou geen
reden meer zijn om de vrijstelling
te handhaven en (belangrijker), het
levert de overheid geld op.
Veel agrariërs hebben de grond
al meerdere generaties in gebruik
en soms in een grijs verleden
gekocht voor minder dan 1,00 euro
per vierkante meter. Inmiddels doet
grond al snel meer dan 6,00 euro
per vierkante meter. Tel maar uit
wat dat betekent voor een boer die
enkele tientallen hectaren grond
heeft. Het gaat al snel om tien- of

honderdduizenden euro’s verkoopwinst die bij verkoop al dan niet
belast worden.
Een groot accountantskantoor
was van mening hiervoor een oplossing te hebben bedacht. Zij stelde
dat de grond elk jaar mocht worden
opgewaardeerd naar de werkelijke
waarde. In plaats van 1,00 euro per
vierkante meter, komt de grond dan
op de balans voor 6,00 euro volgend
jaar wellicht voor 6,50 euro. Zo wordt
de verkoopwinst als het ware naar voren gehaald en valt dus onder de nu
nog bestaande landbouwvrijstelling.
Alleen de winst die ontstaat nadat
de landbouwvrijstelling zou worden
afgeschaft, is dan belast.
Bij het Gerechtshof kreeg
het accountantskantoor nog ge-

lijk, maar de Hoge Raad stak er
uiteindelijk een stokje voor. De
Landbouwvrijstelling, zo stelde zij,
is alleen bedoeld voor werkelijk
verkoop van landbouwgrond en
niet voor ‘papieren’ winsten.
Herwaarderen van de landbouwgrond kan vaak wel, maar
dan wel op een iets omslachtigere
manier. De belastingdienst staat dit
ook toe. Meer weten? Neem gerust
contact met ons op.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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GEPLUKT Rick Weijs

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.

Hij is elektromonteur bij de Luchtmacht en een fervent festivalganger. Gedurende de week woont hij in
Woensdrecht, maar in het weekend fietst hij vanuit Grubbenvorst geregeld naar Café ’t Centrum voor een biertje met
zijn vrienden. Rick Weijs (23) leidt een druk bestaan, maar heeft zijn zaakjes op orde. Deze week wordt hij geplukt.
Het repareren van Chinooks, schietoefeningen doen en door de modder
kruipen. Een jongensdroom voor velen,
de realiteit voor Rick Weijs. Rick is
geboren en getogen in Horst, doorliep
bassischool Meuleveld probleemloos
en wist op het Dendron College al snel
wat hij wilde worden: elektromonteur
van vliegtuigen en helikopters. Uit een
groep van tweeduizend kandidaten
werd hij, samen met honderdtwintig
anderen, geselecteerd voor de opleiding
tot elektromonteur bij de Luchtmacht.
Het typeert Rick, een vastberaden
jongen die weet wat hij wil. Volgend
jaar mag hij waarschijnlijk op uitzending

naar Mali. Bang is hij niet: “Ik heb me
vrijwillig opgegeven. Als elektromonteur
zit je in een kamp, relatief veilig dus. Het
lijkt me supergaaf. Ik wil het gewoon
een keer meemaken, nu kan het nog.
Als je later kinderen hebt, wordt het al
lastiger.” Wanneer Rick niet te vinden is
op de Luchtbasis in Woensdrecht, vind
je hem in Grubbenvorst. Hij kocht daar
vorig jaar november zijn eerste huis.
“Ik was zeventien toen ik mijn eerste
volwaardige loon kreeg. Dus ik ben vrij
vroeg begonnen met werken. Na een
aantal jaar gewerkt te hebben, hoorde
ik over de lage huizenprijzen. Ik dacht:
‘ik heb een vast inkomen, de prijzen zijn

Sudoku

heftrucks
Grobeco BV is
een bedrijf dat in
hoofdzaak actief
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

1
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en serviceverlener van en aan
intern transport
materieel zoals
vorkheftrucks en
magazijntrucks.
Wij zijn een jong

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.

Oplossing vorige week:

7

1

9

3

6

9

2

4
8

1

8

7

6

5

3

4

9

2

6

2

9

7

4

8

1

3

5

3

5

4

9

1

2

7

6

8

9

7

3

5

8

1

2

4

6

4

1

8

2

3

6

5

7

9

5

6

2

4

9

7

8

1

3

7

4

5

3

2

9

6

8

1

2

9

1

8

6

4

3

5

7

8

3

6

1

7

5

9

2

4

het noodweer mee dat uiteindelijk vijf
mensen het leven zou kosten. Gelukkig
bleef zijn vriendengroep ongedeerd.
Vorig jaar knipte hij zijn verzameling
aan meer dan twintig festivalbandjes
af, dat deed hij met een goede reden.
“Ik heb me een aantal jaar geleden
opgegeven voor CP-100. Dat is een club
die is opgericht voor het dragen van
kisten van het Koninklijk Huis, daarnaast dragen ze kisten van veteranen.
Vorig jaar kwam de vliegramp rondom
het vliegtuig MH17. Ik ben toen vijftien
keer in Eindhoven geweest om te
dragen. Het was heftig. Je ziet alle
lijkenauto’s voorbij komen. Dan besef
je pas echt hoe groot die ramp is. Het is
geen nummertje meer, je ziet gewoon
honderden auto’s aan je neus voorbijgaan. De nabestaanden hebben ook
contact met ons gezocht. Ze wilden
weten wie hun familie naar huis bracht,
want zo zagen ze het echt. Ik las ook
een krantenkop, in de Telegraaf volgens mij. ‘Slachtoffers weer in goede
handen’. Zo zagen de nabestaanden
het ook. Ze vergaten het beeld van
Oekraïne even en zagen hoe eervol die
mensen naar hun laatste plek werden
gebracht. Dat vergeet ik mijn hele leven
niet meer.”

Ben jij de nieuwe servicemonteur ter versterking van onze serviceteam?

is als leverancier

PUZZEL

laag. Ik moet toch ooit een huis kopen,
waarom niet nu?’.” Zo geschiedde.
De klusjes aan huis doet hij zelf. Zo had
Rick een paar maanden geleden veel
waterschade van een wasmachine, het
stucwerk van het plafond bij het toilet
kwam naar beneden. “Toen heb ik
meteen alles maar onder handen genomen. Staande wc eruit, hangtoilet erin.
Muurtje zetten, dat soort dingen. Ik vind
het leuk om te proberen. Gewoon kijken
hoever ik kom.”
Rick leidt een druk bestaan. In het
weekend moet hij zijn tijd verdelen
over zijn vriendin Krisje Huijs (21), zijn
familie, vrienden én geliefde motoren.
Rick is trots eigenaar van een Honda
CBR. Hij maakte al tripjes naar Gibraltar
en Italië. Volgend jaar wil hij graag het
noorderlicht zien. Een andere grote
hobby is muziek. Hij is een gedreven
luisteraar. “Ik ben eigenlijk altijd wel
een rocker geweest. Sum 41, Foo
Fighters, Parkway Drive.” Ook struint
hij ieder jaar een aantal festivals af.
“Mijn eerste festival was Groezrock
2010, in België. Daar ben ik nu zo’n zes
keer geweest. De line-up maakt niet uit,
het is er gewoon altijd gezellig.” In 2011
bezocht Rick ook een ander Belgisch
festival: Pukkelpop. Hij maakte daar

en dynamisch
bedrijf en werken
dan ook met de
laatste technieken
zoals een digitale
aansturing van
onze servicedienst
en een moderne
werkplaats.

Wij op zoek naar een gemotiveerde medewerker in de functie van:

Servicemonteur
heftrucks

heftrucks

heftrucks

voor de buitendienst

Wat ga je doen:
Je verricht onderhoud en reparaties aan een breed assortiment hef- en
magazijntrucks bij uiteenlopende klanten. Het uitvoeren van keuringen en
het oplossen van storingen is ook onderdeel van je werkzaamheden. Je
werkt zelfstandig vanuit je eigen servicebus en bent zelf verantwoordelijk
voor de uitvoering van de afspraken.
Wat verwachten we van je:
Je kunt goed sleutelen en vindt elektrotechniek interessant. Verstand
van heftrucks is handig, maar niet noodzakelijk, dat leren wij je wel tot
in de puntjes. Je kunt zelfstandig werken, je komt afspraken na en kunt
goed omgaan met veranderende omstandigheden. Ook het samenwerken en communiceren met klanten en collega’s gaat je goed af.
Je technische kennis heb je verkregen door bijvoorbeeld de opleiding
MBO Autotechniek, MTS-Werktuigbouwkunde of MTS-Electrotechniek.
Werkervaring als onderhouds- of servicemonteur is uiteraard een pré.
Wat bieden wij:
We bieden je een zelfstandige functie in teamverband aan. Jij doet het
uitvoerende werk, maar je staat er niet alleen voor. Je kunt altijd rekenen op
de kennis en kunde van onze organisatie. Daarnaast kun je vanzelfsprekend
rekenen op goede voorzieningen en volop trainingsmogelijkheden.
We zijn een gezonde organisatie met een prettige werksfeer en dat
kenmerkt zich door weinig verloop. Wij hebben een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Naast een goed salaris krijg je de beschikking over een
eigen bus, telefoon en tablet. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO-metaalbewerkingsbedrijf.
Interesse? Wij komen graag met jou in gesprek. Bel, e-mail:
Grobeco BV,
Dr. H. van Doorneweg 1, 5753 PM Deurne
088-0286000
info@grobeco.nl

