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Toekomstvisie
Kronenberg
Meer huur- en koopwoningen, snel internet in het buitengebied en een bloedprikpunt zijn onder andere de wensen van de inwoners van Kronenberg. Dat blijkt uit de
resultaten van een enquête die de dorpsraad van Kronenberg verspreidde in het kader van het derde dorpsomgevingsplan (DOP III).

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

WONEN EN WERKEN
ZORGINSTELLINGEN
WINKELINRICHTINGEN

Industriestraat 17, Horst
Tel: 077 - 398 08 89
info@hermkes-interieur.nl
www.hermkes-interieur.nl

De enquête werd in 2014
verspreid onder alle inwoners van
Kronenberg om met de resultaten
DOP III op te stellen, die op woensdag
9 september gepresenteerd werd
aan het dorp en afgevaardigden
van gemeente Horst aan de Maas.
Dit is de derde toekomstvisie voor
het dorp, die ook al in 2004 en 2008
een DOP opstelde. Uiteindelijk deden
bijna honderd huishoudens mee, een
respons van 22 procent.
In de enquête werden vragen
gesteld over de hoofdthema’s
woonklimaat, sociaal klimaat,
voorzieningen, bestuurlijk klimaat
en identiteit. De resultaten van
de enquête vormden de basis van
discussies in drie groepsgesprekken,
met jongeren, volwassenen en
ouderen. Ten slotte stelde de
dorpsraad aan de hand van de
resultaten van de enquête en de
groepsgesprekken een wensenlijst op.
Lees verder op pagina 02
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Raad wil vluchtelingen helpen
De gehele gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft tijdens de
raadsvergadering van dinsdagavond 22 september met een motie het
College van B&W verzocht actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om
vluchtelingen in Horst aan de Maas te helpen.
In deze motie, die gesteund werd
door alle partijen, verzoekt de raad het

gen, woonruimte te zoeken. Door de
grote toestroom van vluchtelingen van
afgelopen maanden is die taakstelling
verhoogd met 19 extra statushouders,
zodat op andere plekken in Nederland
noodopvang gecreëerd kan worden.
In de motie stelt de raad dat het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) op dit moment op zoek is naar
600 tot 1.500 huisvestingsplekken voor
vluchtelingen en dat deze hulpvraag
zich snel kan verspreiden naar locaties
van kleinere opvang, zoals in Horst aan
de Maas.
D66-raadslid Jos Gubbels:
“Wij willen als raad en als mens de
verantwoordelijkheid nemen om deze

mensen te helpen. Ik ben trots op deze
raad omdat we samen zeggen: laten
we helpen.”

Grote impact

Welkoop Sevenum
gehele gemeente

college om te onderzoeken of er binnen
de gemeente vastgoed beschikbaar
is, dat met inzet van “acceptabele”
financiële middelen geschikt gemaakt
kan worden voor de opvang van
asielzoekers. Daarbij wil de raad dat het
college onderzoekt wat de praktische
consequenties hiervan zijn.
Horst aan de Maas heeft als
taakstelling om in 2015 voor
72 statushouders, vluchtelingen die
al een verblijfsstatus hebben gekre-

Witgoed & van Bontewas
gehele gemeente

Vervolg voorpagina

Kwalitaria ’t Hukske
alleen America, Hegelsom, Horst,
Melderslo en Meterik

Toekomstvisie Kronenberg

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:

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, Judith van Meijel,
Gyonne Schatorjé, Joris Seuren,
Berend Titulaer, Victor Verstraelen
en Rosanne Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

Uit de enquête bleek onder
andere dat inwoners van Kronenberg
meer huur- en koopwoningen willen
realiseren voor starters, gezinnen en
ouderen. Slechts 13 procent gaf aan
dat er binnen Kronenberg voldoende
mogelijkheden zijn om te verhuizen. In
2008, tijdens DOP I, was dat nog 41,8
procent. Op het gebied van sociaal
klimaat bleek dat zo’n 75 procent van
de deelnemers tevreden was over

de kwaliteit van straatverlichting.
De straatverlichting langs de
Snipweg zou wel verbeterd mogen
worden, omdat dit een fietsroute
is voor scholieren. Als aanvullende
voorzieningen in Kronenberg voelden
de meeste mensen het meest voor
een servicepunt in gemeenschapshuis
de Torrekoel (33 procent) en het
opzetten van een bloedprikpunt (53
procent). Ook het realiseren van een

Als de vluchtelingen daadwerkelijk
gaan komen, is het volgens SP van
belang dat de inwoners duidelijk
geïnformeerd worden over de gang
van zaken. Bart Cox: “We moeten ons
realiseren dat de extra opvang van
vluchtelingen grote impact heeft op
de leefomgeving van onze burgers.
Zij moeten goed op de hoogte
gehouden worden over de plannen.”
Essentie pleit daarnaast voor centrale
opvang van vluchtelingen in plaats van

waterpunt in het centrum en een
klussendienst zijn opgenomen in de
wensenlijst.
Uit de groepsgesprekken met
jongeren bleek bovendien dat
zij het belangrijk vinden dat het
verenigingsleven en de basisschool
behouden blijven in het dorp. De
volwassenen en ouderen gaven
onder andere aan dat realisatie van
snel internet in het buitengebied

verspreid over de gemeente, om zo de
meest adequate hulp te kunnen geven.
Het college ziet de motie als steun
in de rug. Burgemeester Kees van
Rooij: “Blijkbaar zijn we als college
op de goede weg. Op dit moment
onderzoeken we of er gemeentelijk
vastgoed beschikbaar is voor opvang.”
Wethouder Birgit op de Laak voegt
toe: “Nu zijn er 47 statushouders
in Horst aan de Maas gevestigd.
Om aan de rest van onze taakstelling
te voldoen, gaan we spreken met
woningbouwverenigingen en in beeld
brengen of er mogelijkheden zijn op
de particuliere markt en bij ons eigen
vastgoed.”

voor hen een prioriteit is. Ten slotte
bleek er tijdens deze gesprekken ook
belangstelling te zijn voor initiatieven
als het zoeken naar alternatief gebruik
van het kerkgebouw en het opzetten
van een energie- en een zorgcollectief.
De dorpsraad gaat op basis van de
uiteindelijke wensenlijst een eerste
actiepuntenlijst vaststellen tijdens de
dorpsraadsvergadering van woensdag
14 oktober.

Nog geen locatie voor pinautomaten
Swolgen en Melderslo
Voor de tijdelijke pinautomaten in Swolgen en Melderslo is door de dorpen nog geen locatie gevonden. In afwachting van de servicepoints die in
december geplaatst worden in beide gemeentes, zouden er in september tijdelijke pinautomaten komen.
De pinautomaten in Melderslo en
Swolgen sloten met ingang van 1 juli
2014. Het gebruik van de automaten

zou niet in verhouding staan met de
kosten, stelde de Rabobank destijds.
Op verzoek van de gemeenteraad

Fietsendieven
in Horst
Via Burgernet werden inwoners van Horst op zondag 20 september
gewaarschuwd uit te kijken naar een viertal jongens dat mogelijk een
fiets gestolen had. De politie heeft inmiddels één verdachte
aangehouden.
De vier jongens waren in de
omgeving van In de Riet en de
Schansstraat gezien, terwijl ze een
fiets met zich mee droegen. Een
woordvoerder van de politie laat

is de gemeente in gesprek gegaan
met een bedrijf dat multifunctionele
servicecorners plaatst waar mensen
onder andere kunnen pinnen, maar
bijvoorbeeld ook geld kunnen storten
of hun ov-chipkaart kunnen opladen.
In Swolgen en Melderslo gaat een pilot
met deze servicecorners van start.

Planning
Deze zomer werd bekend dat
totdat servicecorners geplaatst
gaan worden in december, er

in zowel Melderslo als Swolgen
tijdelijke pinautomaten zouden
komen. De planning was om deze
pinautomaten in september te
plaatsen, maar dat is tot op heden
nog niet gebeurd. “Het initiatief
ligt nog bij de dorpen”, vertelt een
woordvoerder van de gemeente.
“Zij moeten het eerst eens worden
over een locatie van de tijdelijke
pinautomaten. Zodra wij doorkrijgen
van de dorpen waar de automaat
moet komen, gaan wij dat faciliteren.”

weten dat er inderdaad sprake was
van diefstal van een fiets. Verdere
informatie over de zaak kan zij niet
geven, omdat het onderzoek naar de
diefstal nog loopt.

Poging
winkeldiefstal

Overheerlijk luxe 4-gangen
keuze-/verrassingsmenu

Medewerkers van een winkel in Horst hebben dinsdagavond
22 september een winkeldiefstel weten te voorkomen. De verdachte
werd aangehouden en kreeg een boete.
Op Facebook meldt de politie
Horst dat de poging tot diefstal
in een ‘alles-in-1-winkel’ werd
opgemerkt door de medewerkers
en een toevallige voorbijganger.
“Door kordaat optreden van de
medewerkers en een passant kon

de winkeldief worden aangehouden.
Daarmee werd diefstal voorkomen.”
De verdachte kreeg een boete van
300 euro vanwege zijn mislukte
poging. “Mooi staaltje samenwerking
van winkel, politie en justitie”,
aldus de politie.

Horloges voor hem en haar

€ 48,00

€23,95
€ 95,00

€25,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Renovatie
Berkelsbroekpark

Heerlijke

sesamcrackers

Gemeente Horst aan de Maas wil de groenvoorziening tussen de wijken Het Veldje en Stuksbeemden in Horst,
het zogenoemde Berkelsbroekpark, gaan renoveren. Volgens de gemeente is onder meer de beplanting te hoog en
zijn enkele paden dringend aan vervanging toe.

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

GERRY WEBER
FASHION DAY

Het basketbalveldje kan een opknapbeurt gebruiken
Omwonenden wordt nu gevraagd
mee te denken over de invulling van de
plannen. Op donderdag 17 september
vond een informatieavond plaats voor
de wijkbewoners. Gemeente Horst aan
de Maas gaf uitleg over de plannen,
waarna omwonenden en de dorpsraad
van Horst hun eerste ideeën kenbaar
konden maken.
Concrete plannen zijn er dus
nog niet, het is de bedoeling dat

een werkgroep bestaande uit
bewoners van de buurt, de ideeën
gaat inventariseren. Tijdens de
informatieavond bleek onder andere
dat, volgens de omwonenden, het
basketbalveldje wel een opknapbeurt
kan gebruiken. Verlichting rondom het
veldje zou bijvoorbeeld welkom zijn.
Ook werd de suggestie gedaan om het
veldje misschien een andere invulling
te geven.

“Het is de bedoeling dat dit jaar
nog gestart wordt met de renovatie
werkzaamheden”, liet Monique Peeters
namens de gemeente weten. Daarbij
is als eerste het gedeelte tussen Het
Veldje en Stuksbeemden aan de beurt.
Daarna wordt ook het groen aan de
andere kant van de Van Douverenstraat
aangepakt. “We verwachten wel dat
de bewoners een deel van het werk
gaan doen.”

Ongeval Grubbenvorsterweg
In Lottum heeft op zondag 20 september omstreeks 15.30 uur een ongeval plaatsgevonden. Een scooter en
een fietser kwamen in botsing.
Op de Grubbenvorsterweg
probeerde een scooter een fietser in
te halen, maar hierbij kwamen de

twee vervoersmiddellen in botsing met
elkaar.
Niemand raakte ernstig gewond

en de betrokkenen verwijten elkaar
niets, laat een woordvoerder van de
politie weten.

25

professionele mannequin 10.00-17.00 uur
leuke attentie bij aankoop van Gerry Weber
lekkere traktatie bij de kofﬁe
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

op 26 en 27 september

proef de regio van de smaak
proef Het Aardbeienland
met veel smaakvoordeel

2 bakjes
500 gram

€ 3,00

Tegen inlevering van deze advertentie
(in Venlo of in de aardbeienwinkel)

betaalt u (bij afname van twee)
slechts
per bakje

€ 1,25

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

Tel. 077 - 397 11 30

Vier generaties
Fleur van Leeuwen werd afgelopen zomer op 26 juli geboren. Met haar komst, zijn de vier generaties
compleet. Fleur en haar moeder Moniek van Leeuwen-van den Munckhof (31) wonen in Grubbenvorst.
Oma Hanny van den Munckhof-Schouten (58) en superoma Mien Schouten-Verdellen (88) wonen allebei
in Sevenum. Superoma Mien is erg trots op haar eerste achterkleinkind.

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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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 Frankrijk

Horstenaren Guus en Hilde Coppus verbleven tweeëneenhalve week bij Cleem Schriever met zijn vrouw
Astraea, die acht jaar geleden naar de Creuse in de Limousin in Frankrijk vertrokken. Zij zijn daar een B&B
gestart. Tijdens de vakantie werden veel herinneringen opgehaald. Cleem en Astraea volgen de gebeurtenissen van Horst nog steeds via de website van HALLO.

… in Peine
Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst heeft deelgenomen aan
het Europees Schutters Treffen in Peine, Duitsland. “Voor ons een echt
vakantietripje. Wij, markentensters Suus en Monique, van de schutterij
hebben met menig kleurrijke gasten uit heel Europa de HALLO gelezen.
Buiten hilarische verbroederingsmomenten heeft het nog meteen wat
leuke kiekjes opgeleverd die we graag willen delen. Wederom een tripje
om nooit te vergeten.”

… in Mazan
Patricia en dochter Noa uit Grubbenvorst waren met Patricia’s vriend Leon uit Meterik op vakantie in
Mazan in Frankrijk. Patricia is drie uur onderweg geweest met haar mountainbike om de beroemde
1.912 meter hoge Mont Vertoux te beklimmen. Om de 3 kilometer werd ze aangemoedigd door vriend Leon
en dochter Noa. Tijdens het maken van de foto was het even tijd voor een relaxmomentje op grote hoogte
met de HALLO.

… in Montecatini

… in Zinal

Annie, Connie en Christien uit Horst hebben in augustus een reis gemaakt naar Toscane in Italië.
Ze hebben excursies gemaakt naar de steden Florence, Pisa, Lucca en Siena en hebben een overvloed aan
cultuur aanschouwd. “Oogstrelend was het mooie landschap”, aldus de drie. De trip naar Florence vanaf
Montecatini hebben ze met de trein gemaakt. Die dag hebben ze de foto op het perron genomen als blijk
dat de HALLO ook meegaat op reis.

Wil L’espoir, Jon Hovens, Fien Vollenberg uit Horst en Petra van de
Munckhof uit America reisden afgelopen zomer af naar het Zwitserse
Zinal. Hier vond het internationaal yogacongres plaats. Ook de
HALLO mocht niet ontbreken in hun koffers.
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Het Brouwershuis Broekhuizen

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 het Brouwershuis in Broekhuizen.

een boek uit over een stukje geschiedenis van Broekhuizen. Ook is hij nog
altijd betrokken bij het verenigings
leven in het dorp. “Nog steeds wordt
het Brouwershuis actief gebruikt door
veel verenigingen.”

Twee invloedrijke
families
De familie Van de Velde heeft tot
1940 in het Brouwershuis gewoond.
“Het was een van de twee invloedrijke
families in Broekhuizen. Samen met
de familie Van Soest, die naast het
Brouwershuis ook een brouwerij bezat,
hadden zij veel macht. Het halve
dorp was van die families. Zo was
ook de Johannahoeve op de Veerweg
van de familie Van de Velde”, aldus
Reintjes. Waar de vaten bier nu met
vrachtwagens bij de horeca afgeleverd
wordt, reed de familie Van de Velde
met een paard en kar langs de cafés.
“De brouwerij in het Brouwershuis
heeft niet zo lang stand gehouden.
Van Soest ging een samenwerking met
drie andere brouwers aan en verhuisde
naar de andere kant van de Maas. Van
de Velde deed niet mee aan het project
dat nu de Hertog Jan Brouwerij is.”

Vooruitstrevend
In het Brouwershuis in
Broekhuizen aan de Maas zat
vroeger zoals de naam doet
vermoeden een bierbrouwerij.
Het pand dat tegenwoordig dient

als gemeenschapshuis en restaurant
is in 1858 gebouwd door een zekere
familie Schraven. “Vervolgens kwam
de invloedrijke familie Van de Velde
in het pand. Zij hebben vanaf 1887

jarenlang een brouwerij gerund”, zegt
voormalig bestuurslid van Stichting
het Brouwershuis Hay Reintjes (86).
Reintjes was veertig jaar lid van de
stichting en bracht daarnaast in 2000

De persoon die ervoor zorgde dat
het gebouw meer betrokken werd
bij de gemeenschap is pastoor Van
Enckevort. Hij kocht het pand in 1965
van de familie Van de Velde. “Pastoor

Van Enckevort heeft het dorp echt
wakker geschud. Hij zorgde dat
er een kleuterschool kwam en
maakte van het Brouwershuis een
echt gemeenschapshuis. Hij vond
het belangrijk om verenigingen in
het dorp bij het pand te betrekken.
Het was een hele vooruitstrevende
man. Om het gemeenschapshuis in
te luiden hield hij een groot feest
waar het hele dorp voor uitgenodigd
was.” Pastoor Van Enckevort overleed
in 1971 en liet het hele pand na aan
de gemeenschap van Broekhuizen.

Centrale
ontmoetingsplaats
Vorig jaar is het Brouwershuis
met een half miljoen euro aan
subsidie van de provincie en
gemeente door de stichting onder
handen genomen. Twee zalen,
waaronder de koepelzaal, maakten
plaatsen voor drie nieuwe ruimtes.
Een ervan dient als centrale
ontmoetingsplaats. De andere
wordt ter beschikking gesteld aan
de verenigingen en de zolder is
gereserveerd voor de jeugd. Er is bij
de verbouwing veel gebruik gemaakt
van glas. In weer een ander gedeelte
van het pand zit het restaurant Het
Maaspaviljoen.
“Je kunt Het Brouwershuis niet
meer wegdenken uit het dorp.
Het blijft een verzamelplaats voor de
inwoners”, aldus Reintjes.

Beslissing modernisering gemeentehuis
uitgesteld
Het gemeentehuis wordt voorlopig nog niet heringericht, als het aan de gemeenteraad van Horst aan de
Maas ligt. Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 22 september stelde zij de beslissing over de
modernisering van het gemeentehuis uit. Wel stemde de raad in met de noodzakelijke aanpassingen aan onder
andere het dak.
Alle partijen in de raad zijn
het erover eens: de noodzakelijke
kosten aan het gemeentehuis
zijn onvermijdelijk, maar over het
toekomstbestendig maken van het
gemeentehuis willen zij graag meer
informatie en meer bedenktijd. Het
College van B&W stelde eerder voor om
1,3 miljoen euro beschikbaar te maken
om het gemeentehuis opnieuw in te
richten. Het wil onder andere meer
werk- en flexplekken creëren, ook voor
externe partners als Bureau Jeugdzorg.

De partijen in de raad vragen zich
af of er geen andere, goedkopere,
alternatieven zijn voor de verbouwing.
Daarnaast twijfelen partijen aan de
noodzaak van de verbouwing.

Lastig dossier
Jos Gubbels van D66: “Dit is
een lastig dossier en het gaat ons
allemaal wat te snel. In een tijd van
bezuinigingen vinden wij 1,3 miljoen
euro lastig uit te leggen aan de
burgers.” Ook Frank Spreeuwenberg

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

van SP stelt dat het om een flinke som
geld gaat. “Het is een goed streven
om alle ambtenaren onder één dak
onder te brengen, maar er zijn vast
nog genoeg andere ideeën om dit op
te lossen. Wij vragen het college dan
ook om nog eens creatief te kijken
naar de indeling van de plekken.”
De partijen zijn het erover eens dat
bij een grote uitgave als deze eerst
meer duidelijkheid over alternatieven
en noodzaak nodig is, voordat er een
besluit genomen kan worden. “We

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

hebben meer beeld en geluid nodig,
de informatie die we nu hebben is nog
niet voldoende”, stelt fractievoorzitter
Marcel Beelen van CDA.

Dak asbestvrij
Het voorstel van het college om
ruim 9 ton beschikbaar te stellen
voor de noodzakelijke verbouwingen
aan het gemeentehuis, werd wel
ondersteund door de raad. Met
dit geld wordt het dak asbestvrij
gemaakt, wordt een luchtwarmtepomp
geïnstalleerd en worden de
binnenplaats en brandmeldinstallatie
aangepast. “Wat moet, dat moet. Uit
goed werkgeverschap is de gemeente
eigenlijk verplicht deze kosten te

VOOR AL UW

maken ”, stelt fractievoorzitter van
Essentie Bram Hendrix.
Verantwoordelijk wethouder Ger
van Rensch snapt de keuze van de
raad. “Jammer, maar begrijpelijk”,
stelt hij. “Wij hadden graag snel
willen besluiten, maar er is duidelijk
meer behoefte aan uitleg.” Daarnaast
stelt hij dat de sanering van asbest
in het dak mogelijk wat duurder
uit kan vallen dan verwacht. “Een
openluchtsanering is niet mogelijk,
blijkt uit onderzoek. De asbest
wordt daarom gecompartimenteerd
afgevoerd. Hierdoor kan het wat langer
duren dan vooraf gedacht en vallen
de kosten mogelijk hoger uit, tot
maximaal een ton.”
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TH U IS- & BEDRIJ

FSFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo
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Het gemis blijft, maar de vele kaarten en belangstelling
tijdens zijn ziekte en bij het overlijden van

Lei Litjens
zijn een grote steun voor ons geweest.
Hartelijk dank voor uw medeleven.
Stien Litjens, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Dankbetuiging

Mooie herinneringen bewaren wij aan ons
50-jarig huwelijksfeest op 4 september jl.
De hartelijkheid van zoveel lieve mensen, de vele bloemen,
cadeaus, kaarten, mailtjes, zomaar een handje op straat,
de feestelijk serenade door de fanfare,
hebben wij als heel bijzonder ervaren.

en kinderen, Broekhuizen

Loevestraat 91, 5961 TW Horst

Hartelijk bedankt voor het
onvergetelijk maken van ons
50-jarig huwelijksfeest.

Dit alles heeft het afscheid voor ons heel bijzonder gemaakt.

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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Binnenrommelmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22.
Zo 4 okt 9.00-15.30 uur.
Info/inschrijven: hh-marktkramen.nl
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.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Thei en Nel
te BaertsHoeijmakers
50 jaar getrouwd.
Wij vieren dit met familie in
besloten kring.

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

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

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
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Alphacursus. Nieuwe Alphacursus!
Informatieavond 1 okt start 19.00u
Wiek en Nell Brugmans.
Tel. 077 366 21 98.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

HAN-MARK
ARENDSE

Op 2 oktober 2015 zijn onze
ouders en grootouders

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

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).

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.

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
Te koop appels, ook zelf plukken.
€ 0,50 per kg. Van Lankveld
Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.
Spaans voor beginners.
Kom Spaans leren spreken en verstaan
in gezellige sfeer! Begin oktober start
de cursus Spaans voor beginners op
maandagochtend in Melderslo. Info:
Madeleine Goedhart 06 48 75 53 47 of
info@mathein.com.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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.

Al uw lieve woorden,
cadeaus, kaarten en bloemen
hebben ervoor gezorgd,
dat dit een geweldige dag
voor ons is geworden.

Jan en Wilma
Ernst-Verheijen

Computerproblemen? Ervaren specialist lost ze betaalbaar op. Reparatie aan
pc/laptop, opschonen, WiFi, antivirus,
beveiliging. 06 14 51 11 20.
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.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
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
Private Label Meubelatelier voor het
repareren en herstofferen van uw bank,
boot caravan, etc. bel 06 24 17 27 94.
Gitaarles Horst. Leer de popmuziek
spelen die jij leuk vindt! Voor starters
en gevorderden en voor alle leeftijden.
Meer info op www.gitaarleshorst.nl

Caravanstalling Droesen Venray.
Tel. 0478 58 30 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.

Te huur gevr. huis/appartement,
(bvk gemeubileerd) in gemeente
HadM. Minimaal 2 ruime slaapkamers
en balkon of tuin. Langere periode
(aantal jaren). Huur tot max 850 p/m
incl nutsvoorz. 06 13 66 88 38.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.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

Geboren

Zoë

19 september 2015
Dochter van Nick en Mayke
van den Berg-Rozing
Halsteren

Kleindochter van
Gert Jan en Ria Rozing
Kronenberg

Geboren

Pepijn

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.

Flexibele Kinderopvang.
Huize Zeldenrust biedt al 25 jaar
dagopvang en buitenschoolse
opvang op maat aan. Kijk eens op
www.huizezeldenrust.nl en kom geheel
vrijblijvend een kijkje nemen in ons
kindercentrum. Carla 06 24 4202 67.

Dag en nacht bereikbaar

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

Jef

Dolf en Toos Timmermans-Mulders

Lieve mensen, wij danken iedereen van harte voor al dit moois.

Hay Lemmen

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.

Geboren

15 september 2015
Zoon en broertje van
Stef van den Munckhof
& Juul Vossen
Anna & Bert

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
die ons op welke wijze dan ook heeft gesteund
tijdens de ziekte en het overlijden van

Leen, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen



Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

13 september 2015
Zoon van
Valerie Geerarts en
Marcel Peusens
Stappersmolen 21
5961 BJ Horst

Geboren

Lotte

17 september 2015
Dochter van Maurice Staals
en Karlijn Jakobs
Zusje van Emma
Ericaplein 112
5971 GC Grubbenvorst

Geboren

Sem

6 september 2015
Zoon van
Danny Maharajee
Mayke Saris
van Sonsveldstraat 35
5961 SJ Horst

Open dag bij Cassandra Creatief
Castenray op zondag 4 okt. van 11.0016.00 uur. Gemeenschapshuis “De Wis”
Matthiasstraat 2 Castenray. Winkel is
deze dag ook open.
Verloren zaterdagavond bos sleutels
met o.a. fietssleutel op de kermis in
Horst. Tel. 06 30 94 73 10.
Verloren zaterdagavond bos sleutels met
o.a. fietssleutel op de kermis in Horst.
Tel. 06 30 94 73 10.
Sparta elek. fiets M-Gear GL 7
versnellingen, 3 standen elektrische
ondersteuning, km.stand 11375,
bouwjaar 2008, fr, maat 53 cm,
diagnoseform. conditie batt. 100%!
Prijs € 600. Tel. 077 398 36 96.
Z.g.a.n. Golf 2.0 TDI i.v.m. vertrek
naar buitenland. Bwj nov 2012.
Als nieuw. 82.000 km vr.pr. € 18.500
tel. 06 15 33 01 23.
Weerbaarheidstraining, 4 november
start weer een training voor 8-12 jr. in
Horst. 6 lessen van anderhalf uur waarin
uw kind leert weerbaarder te zijn.
Meer info: www.zelfverzekerdkind.nl
of mail naar info@michaele.nl
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GEPLUKT Jan Thielen

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 een echt mensenmens en al velen jaren actief binnen het verenigingsleven. Dit leverde hem op 24 april
een Koninklijke Onderscheiding op. Verder houdt hij ervan om bezig te zijn in de tuin en samen met zijn vrouw erop
uit te trekken met de caravan. Deze week wordt Jan Thielen (61) uit Horst geplukt.
Jan werd op 22 januari 1954 in
Horst geboren in een groot gezin.
“We waren thuis met tien kinderen,
maar helaas is een broer van mij al
vroeg overleden aan leukemie toen
ik 1 jaar oud was.” Het waren veel
kinderen om te onderhouden voor
vader, die metselaar was. “Wat ik me
wel nog goed kan herinneren, is dat
we thuis mestkuikens, beter bekend
als h
 aantjes, hadden. Deze werden
thuis of in een slachterij geslacht en
de kinderen moesten vaak meehelpen
met slachten en schoonmaken.”

Na de jongensschool in Horst ging
Jan naar de LTS in Horst. “Het schoolhoofd vond dat ik een hogere opleiding
moest gaan volgen, maar ik wilde dat
absoluut niet. Ik werkte veel thuis en
toen was het veel belangrijker dat je
een ambacht goed onder de knie had.”
Jan had een grote klik met techniek en
besloot hiermee verder te gaan. “Na de
LTS studeerde ik door aan de MTS in
Helmond. Hier rondde ik werktuigbouwkunde af.” Na een baan in een
metaalverwerkingsbedrijf in Venray
moest Jan toen hij 20 jaar oud was in

PUZZEL

Sudoku

dienst en werd onderofficier. “In 1976
begon ik vervolgens in een metaal
bewerkingsbedrijf in Horst als technisch tekenaar. Twee jaar later werd
ik verkoper en kon ik mijn kennis van
techniek combineren met het omgaan
met mensen. Tegenwoordig heb ik nog
steeds hetzelfde baantje.”

In 1981 trouwde Jan met Petra
(56), die hij tijdens de kermis in Horst
tegenkwam. “Via loting kwamen we
in een nieuw huis in Horst terecht. Er
was toen ook al een woningtekort en
we waren daarom extra blij met dit
huis, waar we nu nog steeds wonen.”
Het stel kreeg drie kinderen Liset (28),
Roel (26) en Mieke (23). “Ik ben op
alle drie ontzettend trots. Ze kunnen
allemaal goed studeren en doen het
verder prima.”
De uitreiking van zijn lintje op
24 april was een enorme verrassing
voor Jan en zijn vrouw. “Alleen de
kinderen wisten ervan. We werden
eigenlijk het huis uitgelokt en
toen we terugkwamen, stonden er
allerlei groepen mensen in de straat,
waaronder de burgemeester met zijn
gevolg. Toen had ik al een vermoeden”,
lacht hij. “Het was een enorme eer.
We hadden goed weer en hebben
daarom de gasten deels verwelkomt in
de tuin.”
In zijn vrije tijd werkt Jan graag in
de tuin. “Ik heb groene vingers. Ook de
planten in huis verzorg ik. Ik kweek
bijvoorbeeld zelf cactussen. Ik vind het
erg fijn om hiermee bezig te zijn.”
Dat blijkt ook uit de enorme
inzet, die Jan toont voor verschillende
verenigingen. “Na mijn dienstjaren
ben ik rond 1975 als vrijwilliger bij
Jong Nederland Horst aan de slag
gegaan. Hier ben ik onder andere
leider en penningmeester geweest.
In 2005 ben ik hiermee gestopt.”
Jan was toen al enkele jaren actief voor
zwemvereniging HZPC Horst. “Ik denk
dat ik ongeveer in 2001 hier secretaris ben geworden van de commissie

Maas en Peel Makelaardij
Zaterdag 3 oktober

open huizen
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tussen 11.00 uur en 15.00 uur
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Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

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

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:

AUTOBEDRIJF

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

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.

7

s ynchroonzwemmen. Via mijn kinderen
ben ik deze vereniging ingerold.
Het was ook iemand van HZPC die vond
dat ik een lintje verdiend had. Toen
heeft onder andere Jong Nederland
Horst zich hierbij aangesloten.” Samen
met de drie dames van de synchroon
zwemcommissie wist Jan deze tak
van sport binnen de vereniging uit te
breiden tot een volwaardige afdeling.
“Een paar jaar later vond ik iemand
die de secretarispositie overnam.
Ik was toen al een tijd actief als synchroonzwemofficial bij de Koninklijke
Nederlandse Zwem Bond (KNZB) kring
Limburg. Dat houdt in dat je technische
zaken in de gaten houdt en jurylid
bent. Ik zit naast de scheidsrechter en
organiseer de evenementen mee.”
Nadat hij al een paar keer gevraagd
was, werd hij na het stoppen bij
Jong Nederland penningmeester van
Stichting de Peelkabouters. “Ik heb een
fijne tijd gehad bij de Peelkabouters
waar nog een hoop business bij kwam
kijken. Het was daarom ook een
moeilijke beslissing van het bestuur om
te stoppen met de stichting. Maar we
komen af en toe nog stiekem bij
elkaar”, lacht Jan.
Momenteel is Jan actief als
penningmeester voor Stichting Joost,
die de zieke Joost uit Horst en zijn
familie een steuntje in de rug biedt.
“Het is heel mooi om te zien dat
er voor Joost mensen bij elkaar zijn
gekomen. Ik doe het heel graag. Het is
beter om iemand anders te helpen
dan zelf geholpen te moeten worden.”
Hierin schuilt ook de grootste wens van
Jan voor de toekomst. “Dat de kinderen
en wijzelf maar gezond mogen blijven.”

Helmissenstraa
t 24,
5872 AS Broe
khuizen
Tel.: 077 - 398
57 57

www.maasenpeel.nl
Kijk voor alle deelnemers op onze website

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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winkel&bedrijf
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Certificaat voor Hotraco Group
Hotraco Group uit Hegelsom ontving onlangs het DEKRA Inspected Panelbuilder Certificaat. Hotraco Group heeft
daarvoor voldaan aan de beoordelingscriteria van het nieuwe certificatieprogramma.
DEKRA is eind 2014 gestart naar
aanleiding van de behoeften van
de markt en sector. De keuring is,
in tegenstelling tot de KEMA-Keur,
niet gerelateerd aan een specifiek

product. De keuring duurt lang, maar
het dekt meerdere productielijnen en
heeft een brede scope. DEKRA is een
inspectie- en certificeringsorganisatie
die gericht is op veiligheid, kwaliteit

en milieu. Hotraco Group is een
fabrikant van onder andere schakelen verdeelinrichtingen en ziet de
certificering als ‘derde paar ogen’ op
de kwaliteit van processen.

Nieuwe directeur Lutèce
Heleen van Gulik wordt per donderdag 1 oktober benoemd tot algemeen directeur van Lutèce in Horst. Zij volgt
interim-directeur Atze Bosma op, die vanaf 1 april 2014 leiding gaf aan Lutèce.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen
je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je
investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van
de vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!
Voor een boomkwekerij in Geldern (DU) hebben wij een tweetal
vacatures:

Medewerker boomkwekerij – Vac.nr. P005755

Je bent verantwoordelijk voor teeltwerkzaamheden, gewasverzorging en het werk in de loods. Daarnaast voer je kleinschalig onderhoud uit.

Technisch medewerker – Vac.nr. P005754

Je houdt je bezig met alle voorkomende werkzaamheden, maar
werkt voornamelijk met tractoren en machines. Daarnaast verzorg
je het technisch onderhoud. Je hebt een afgeronde opleiding richting tuinbouw of techniek.

We hebben ook nog andere interessante vacatures voor je:

Hovenier – Vac.nr. P005510

Je legt tuinen aan bij particulieren. Denk hierbij aan de aanleg
van o.a. sierbestrating, vijvers en tuinhuisjes. Je hebt minimaal een
rijbewijs B(E) en een afgeronde mbo-opleiding richting hovenier.

Medewerker varkenshouderij (kraamstal) – Vac.nr. P002985

Bosma heeft het afgelopen jaar
gewerkt aan de modernisering van
Lutèce en de verandering van een
champignonverwerker naar een
foodbedrijf. Het bedrijf heeft hiervoor
haar kosten verlaagd, investeert in
productontwikkeling en heeft haar

Machineproducent Food Technology Noord-Oost Nederland (FTNON) heeft het productportfolio van Dofra Foodtec
uit Horst overgenomen. Dat meldt FTNON maandag 21 september.
FTNON is een producent
van machines in de voedings
middelenindustrie. Dofra Foodtec
produceert machines voor
specifieke voedingsmiddelen, zoals

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

wel ingezet, waardoor de verwachting
van FTNON is dat het blijft groeien.
Zowel de ontwikkeling als de productie
van machines blijft bij de locatie in
Horst plaatsvinden.

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

Hoe krijgt u grip
op uw financiële doelen?
Door: Frank van Maaswaal, accountmanager Private Banking
Wellicht denkt u erover om eerder te stoppen met werken,
uw huis te renoveren of uw kinderen onbezorgd te laten studeren.
Een wens kan ook zijn om reserves op te bouwen om later gezondheidszorg in te kopen of om bij uw overlijden uw partner verzorgd achter te
laten. Financiële planning geeft inzicht in de haalbaarheid van uw
wensen en maakt duidelijk hoeveel inkomen en vermogen u nodig
heeft om uw wensen te realiseren. Dat biedt u financiële rust.

Je stuurt medewerkers aan, maar werkt zelf hard mee voor de
beste resultaten. Je verzorgt gewas- en oogstwerkzaamheden en
daarnaast ga je ook de teelt aansturen, werkplanningen maken,
leiding geven en gegevens registreren.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

uienschilmachines en paprikaontkerners. Alleen de immateriële
zaken worden door FTNON
overgenomen, de productlocatie blijft
achter. Deze wordt in de komende jaren

Oh, zit dat zo!

Meewerkend voorman (glastuinbouw) – Vac.nr. P004667

Je werkt bij diverse opdrachtgevers in de veehouderij, met
name in de varkenshouderij. Je voert hierbij alle voorkomende
werkzaamheden uit. Je bent flexibel en beschikt over eigen vervoer.

werkte onder andere als algemeen
directeur bij King Cuisine, een bedrijf
dat koelverse specialiteiten produceert
zoals salades en pesto’s. Daarna was
ze onder andere algemeen directeur bij
Enrico, dat mediterrane specialiteiten
ontwikkelt en verkoopt.

Dofra Foodtec overgenomen

Je verzorgt de varkens en biggen, begeleidt geboorte, controleert
gezondheid en optimaliseert resultaten. Je hebt ervaring in de
functie.

Oproepkracht veehouderij – Vac.nr. P005689

internationale ambities verder vergroot.
“Een turn around zoals deze treft
alle betrokkenen en zal meerdere
jaren in beslag nemen. Het is daarom
fantastisch dat we Heleen van Gulik
hebben gevonden om het stokje over
te nemen”, vertelt Bosma. Van Gulik

Grip op uw financiën
Financiële planning start met een
uitgebreide inventarisatie van uw
wensen. Op basis daarvan formuleert uw bankadviseur uw financiële
doelen. Deze geven aan hoeveel
inkomen en vermogen u nodig heeft
om die wensen te realiseren.
Vervolgens analyseert hij uw
huidige financiële situatie en bekijkt
in hoeverre uw doelen haalbaar zijn.
Zo wordt inzichtelijk wat u op dit
moment al goed geregeld heeft en
wat nog aandacht nodig heeft.
Voor zaken die bijsturing vragen,
worden oplossingen aangereikt.
Ook geeft hij inzicht in de financiële
gevolgen van onverwachte
gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Financiële planning bestaat
uit drie fasen:
1 het vrijblijvend gesprek;
2 een adviestraject waarin u samen
met uw accountmanager Private
Banking komt tot uw persoonlijk
financieel plan;
3 periodieke evaluatiegesprekken
om ervoor te zorgen dat u met de
realisatie van uw financiële
planning op koers blijft.
Uw andere adviseurs
Bij het opstellen van uw persoonlijk
plan werkt de accountmanager nauw
samen met uw andere adviseurs zoals
accountant, fiscalist of notaris. In uw
plan geeft hij u inzicht in oplossingen
die mogelijk vragen om verdere
opvolging door deze adviseurs.

FFP-keurmerk
Financiële planning wordt uitgevoerd door uw accountmanager
Private Banking. De accountmanagers Private Banking van de
Rabobank zijn gecertificeerd door
de Federatie Financieel Planners
(FFP). Dit keurmerk staat voor
kwaliteit, deskundigheid en
ervaring op het gebied van
financiële planning.

www.rabobank.nl/horstvenray
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Patrick Bierens
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Anco Lifestyle Cent
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Eigenaar Anco Lifestyle Centre bv
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Acu-Balance

Acupunctuur, Homeo
pathie, APS-pijnther
apie
Feliciteert ANCO met de nominatie!
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Deckersgoedtweg 3
5975 RR Sevenum

T: 077 467 13 92
F: 077 398 69 15

E: info@vgdinstallatie
.nl
www.vgdinstallatie
.nl
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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.

Vluchtelingenopvang in Horst aan de Maas
In de afgelopen week is er door diverse partijen gewerkt aan oplossingen om voor vluchtelingen op de korte termijn en langere termijn hulp en
toekomstmogelijkheden in onze gemeente te vinden. De PvdA deed dat
via internet, anderen zoals D66 hebben steun gezocht voor moties, samen
met de SP en later ook het CDA. Al deze partijen wilden helpen. Zelfs als er
zorgen zijn over problemen die daar mee gemoeid kunnen zijn, kun je
mensen niet aan hun lot overlaten, vindt D66.
In de berichtgeving op tv en in de
krant zie je schrijnende en mensonterende voorbeelden van wanhoop en
ellende. Deze vluchtelingen komen

hier niet uit luxe. De één vlucht voor
de risico’s voor lijf en leden, anderen
vertrekken omdat er geen menswaardig bestaan mogelijk is in hun land,

of omdat je leven lang in een vluchtelingenkamp zitten ook niet is wat je
voor jezelf en je kinderen zou willen.
Niemand waagt zijn leven als het niet
behoorlijk uitzichtloos is. Uiteraard mag
je zorgen hebben om wat dit onbekende ons zal brengen, maar dat mag
je volgens ons niet weerhouden actie
te ondernemen. Zoals gezegd zijn ook
de meeste politieke partijen betrokken bij een aanzet tot hulp. Misschien
vinden ze elkaar wel in gezamenlijk

uitspreken van actie. Dus college, dit
is het moment voor u om te bezien en
te inventariseren waar goede opvangmogelijkheden zijn. Betrek hierbij alle
belanghebbenden en bespreek dit ook
direct in alle openheid. Luister welke
problemen dit kan opleveren, maar
vooral ook naar verdere aangedragen
mogelijkheden en neem vervolgens
besluiten hoe en waar oplossingen
aan te bieden. Als je het zo aanpakt,
zal er kritiek komen, worden zor-

gen uitgesproken, maar kun je ook
gedragen besluiten nemen. D66 vindt
in zijn algemeenheid dat vrijwel alle
zaken snel in de openheid gebracht
moeten worden en niet lang in kleine
kring moeten blijven hangen. Op
onze eigen manier zal D66 zich hier
ook voor blijven inzetten en om een
proactieve en open houding vragen
van het college.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

natuur aan te leggen. Voor de PvdA
vormen de nee-tenzij gebieden een
belangrijk aandachtspunt. Het gaat om
gebieden waar we nee zeggen tegen
ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de
bouw van een woning. Gebieden voor
bijvoorbeeld de natuur. Het venijn zit in
het “tenzij”.
Wanneer voldaan wordt aan strikte
voorwaarden, wordt de ontwikkeling
wel toegestaan. Via kwaliteitsverbete-

ringen wordt de (ruimtelijke) ingreep,
die door een ontwikkeling plaatsvindt,
dan gecompenseerd. Dat kan gaan
om bijvoorbeeld de sloop van een
oude schuur of het aanleggen van
nieuwe natuur. Op de eigen locatie of
via afdracht in een fonds om elders
verbeteringen mogelijk te maken. Een
mooie systematiek. Toch bekruipt ons
regelmatig het geval dat we nooit
echt nee zeggen tegen een gevraagde

ontwikkeling. Het nee-tenzij principe
is prima maar soms moet het ook
gewoon glashard nee zijn. Ruimte
om te ontwikkelen maar ook zuinig
zijn op wat we hebben. Daarom
hebben we opnieuw aan het college
gevraagd inzichtelijk te maken welke
initiatieven de nee-tenzij eindstreep
niet halen.
Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas

Nee-tenzij
De in 2013 vastgestelde Integrale Structuurvisie Horst aan de Maas
hebben we afgelopen dinsdag geëvalueerd.
Een belangrijk stuk. De hoofdlijnen van ons ruimtelijk beleid.
Het instrument bij uitstek om te
zorgen dat het goed wonen, werken
en recreëren is en blijft in onze
gemeente. Met de structuurvisie
geven we aan in welke gebieden
het mogelijk is om bijvoorbeeld te

bouwen of waar juist de natuur voorop
staat. Voor bepaalde gebieden stellen
we voorwaarden aan nieuwe ontwikkelingen. Daarmee beschermen en
versterken we al die pareltjes die we in
onze gemeente hebben. Soms maken
we nieuwe pareltjes door gebieden
(weer) open te maken of nieuwe

Vier heldere criteria voor keuze zwembad
Zwembad De Berkel in Horst staat prominent op de agenda van de
gemeenteraad. Partijen discussiëren voortdurend over welk zwembad waar
moet komen. Essentie heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. Wij
hebben wel duidelijke criteria gesteld waar een zwembad voor Horst aan
de Maas aan moet voldoen. Aan die criteria zullen we de verschillende
varianten toetsen.
Investeren in een zwembad
doen we voor de lange termijn,
een nieuw of verbouwd bad moet
tientallen jaren mee kunnen. Dit moet
wel betaalbaar zijn en blijven. Het
huidige zwembad De Berkel kost de

gemeenschap op dit moment veel geld
(ongeveer een half miljoen per jaar).
Zwembad De Berkel is enkele jaren
geleden verbouwd waarbij de opdracht
was het exploitatietekort terug te
brengen maar het exploitatietekort is

dus nog steeds aanzienlijk. Naast geld
is kwaliteit van groot belang. De Berkel
voldoet nu niet altijd aan de eisen van
de gebruikers. Zo is het bad formeel
niet geschikt voor bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen. Als we investeren in
een bad, moet er wel een bad komen
waar we mee vooruit kunnen en dus
kwalitatief goed zijn.
Naast geld en kwaliteit zijn
een goede bereikbaarheid voor de
gebruikers uit Horst aan de Maas en
draagvlak onder gebruikers belangrijke

criteria. Essentie maakt haar keuze voor
het beste resultaat op basis van deze
criteria. Daarvoor is het noodzakelijk
dat er vergelijkbare varianten worden
uitgewerkt, waarna wij een keuze
kunnen maken. In de tussentijd
verdiepen wij ons graag verder, en
gaan bijvoorbeeld op uitnodiging van
onder andere HZPC kijken bij een nieuw
zwembad elders, om ervaringen op te
doen.
Frans Kerstjens,
Essentie Horst aan de Maas3

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

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl
woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

www.haardstede.nl

zondag 27 september

DE
PARTIZANEN

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

Meer informatie? Kijk op
onze website: www.kukeleku.com
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Raadsbijeenkomst op
dinsdag 29 september 2015
Openbare raadsbijeenkomst over het
onderwerp “Herijking van het accommodatiebeleid”.
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
20.00 uur: Opening door voorzitter K. van Rooij;
20.05 uur: Inleiding door mevr. N. Janissen,
projectleider gemeente over de stand van zaken
m.b.t. het tot nu toe doorlopen proces, zoals beschreven in de op 2 februari 2015 vastgestelde
startnotitie. Daarna is er gelegenheid tot het
stellen van vragen;
21.00 uur: Bespreking in 4 groepen van de
bereikte resultaten in relatie tot de nog te nemen
stappen conform de Startnotitie;
21.30 uur: Plenaire terugkoppeling c.q. discussie over de uitkomsten van de groepsgesprekken o.l.v. de voorzitter;
22.00 uur: Samenvatting, conclusies en sluiting
van de raadsthema-avond door de voorzitter.
De uitnodiging en bijbehorende stukken zijn

raadpleegbaar op de website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de
griffier, de heer R. Poels, tel.: 06 – 518 528 91.
De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via www.horstaandemaas.nl

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
• Oude Peeldijk/Speulhofsbaan
• Herstraat (buurtfeest) Horst

Senioren uitgenodigd voor
‘Bezoekje Brandweer’
Zelfstandig wonende senioren zijn in oktober van harte welkom bij een ‘Bezoekje Brandweer’bijeenkomst op een van de brandweerkazernes in onze gemeente. Onder het genot van een
kopje koffie met Limburgse vlaai gaat de brandweer met u in gesprek over brandveiligheid.
Brandveiligheid verhogen
De brandweer gaat tijdens deze bijeenkomsten met u in gesprek over hoe groot de kans
op brand is en hoe u het risico op brand kunt
verkleinen. Hoe test u uw rookmelders, is een
elektrische deken wel veilig om te gebruiken en
hoe komt u veilig uit uw woning bij brand? Een
bijeenkomst duurt 1,5 en is gratis.
Wanneer?
De bijeenkomsten van ‘Bezoekje Brandweer’
in Horst aan de Maas vinden plaats op:
• Maandag 5 oktober – kazerne Horst:
14.00 – 15.30 uur
• Zaterdag 10 oktober – kazerne Sevenum:
10.00 – 11.30 uur

•

Vrijdag 16 oktober – kazerne Lottum:
15.00 – 16.30 uur

Belangrijke doelgroep
Deze bijeenkomsten maken onderdeel uit van
de nationale brandpreventieweken in oktober.
Ouderen zijn voor de brandweer een belangrijke doelgroep. Uit onderzoek blijkt dat 47%
van alle slachtoffers van fatale woningbranden
senioren zijn. Door de vergrijzing en het langer
zelfstandig thuis wonen van ouderen kan dit
percentage zelfs oplopen tot 80%.

Meedenken over accommodaties
in eigen dorp
Meer dan honderd inwoners uit Horst aan de Maas hebben op zaterdag 27 juni uitgesproken
dat er iets moet gebeuren met de accommodaties voor sport, spel, onderwijs en ontmoeting.
De aanwezigen willen graag zelf in hun eigen dorpen aan de slag gaan met deze uitdaging,
maar de gemeente moet hen hierin dan wel ondersteunen. Die opdracht heeft de gemeente
opgepakt. Binnenkort gaat zij naar de dorpen toe.
Eigen plannen
Uit de brainstormsessie bleek dat er in de dorpen behoefte was aan duidelijke richtlijnen. De
uitkomsten van 27 juni zijn daarom samengevat
in een aantal kaders. Tijdens de komende vervolgbijeenkomsten worden deze toegelicht en
mogelijk nog verder verdiept om tot maatwerk
per dorp te komen. Ook (lokale) feiten en cijfers
die van belang zijn bij het maken van de dorpsplannen, worden tijdens de vervolgbijeenkomst
met de aanwezigen gedeeld. Na de bijeenkomsten is het aan de dorpen om te bekijken welke
stappen (verder) nodig zijn om tot het gewenste
toekomstbeeld van het eigen dorp te komen
en welke ondersteuning daarbij nog nodig of
gewenst is.
Vervolgbijeenkomsten
Er worden in totaal vijf vervolgbijeenkomsten
georganiseerd, waarbij de zestien dorpen zijn
verdeeld in clusters. De bijeenkomsten zijn op
de volgende data gepland:
• Maandag 2 november (Zaal Wilhelmina,
Swolgen): Broekhuizen(vorst), Meerlo,
Swolgen, Tienray

Kermis Swolgen 26 t/m 29 sept.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Aanmelden
Tijdens de eerste brainstormsessie op 27 juni
was de betrokkenheid groot. De gemeente heeft
er daarom vertrouwen in dat de inwoners van de
dorpen, samen met de gemeente, de uitdaging
aangaan om de accommodaties voor te bereiden
op de toekomst. Inwoners die daarover op een
van de vervolgbijeenkomsten mee willen denken
en praten, zijn van harte welkom! Het is de
mogelijkheid om hier zelf een actieve rol in te
vervullen. Aangezien er een grote opkomst wordt
verwacht, kunnen besturen van verenigingen
zich maximaal met twee personen aanmelden.
Dit kan heel eenvoudig via ‘Aanmelding Samen
Accommodaties’ op www.horstaandmaas.nl.

Bekendmakingen

Voor meer informatie gaat u naar
www.brandweerln.nl

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas

• Woensdag 4 november (Zaal Debije,
Hegelsom): America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo, Meterik
• Donderdag 5 november (CC 't Gasthoês):
Horst
• Maandag 9 november (De Torrekoel, Kronenberg): Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Donderdag 12 november ('t Haeren, Grubbenvorst): Grubbenvorst, Lottum

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.
Broekhuizen
Roamweg 2
Evertsoord
Helenaveenseweg 27
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming
Diverse locaties instellen
voorrangsregelingen

Horst
Nijverheidsstraat 2a
Bemmelstraat 22
St. Lambertusplein 6
Nieuwstraat 58

Lottum
Wielder 6

Kronenberg
Simonstraat/Meerweg

Melderslo
Herenbosweg 45

Maasbree
Roozendaal 15
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Wat
zeg je?
Televisiekijken kan tegenwoordig op
steeds meer verschillende manieren. Ontwikkelingen als smart-tv en aanbieders als Netflix
hebben het televisielandschap veranderd. Toch
kijkt het merendeel van de inwoners van Horst
aan de Maas series en programma’s het liefst
nog gewoon via tv-zenders. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Series, films, nieuwsprogramma: de inwoners
van Horst aan de Maas volgen deze voornamelijk via de tv. Ook wordt er steeds vaker gebruik
gemaakt van de smartphone, tablet of laptop.
Gemiddeld wordt er één tot drie uur per dag
tv-gekeken, al ligt dat voor sommigen ook aan
het seizoen. ‘s Winters kruipen we vaker voor de
tv, dan in de zomer. Voornamelijk wordt er naar
tv-programma’s gekeken, denk aan shows en

Inwonerspanel

1.672 leden

24
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Internet is te langzaam om
films te downloaden’
Soms
11%

Ja
13%

Nee
76%

Download je wel eens
films of series?

op geabonneerd. Dat heeft vaak te maken met
dergelijke. Ook het nieuws en andere actualiteislecht internet, waardoor het streamen van films
tenprogramma’s worden bijna dagelijks gevolgd.
of series lastig gaat. Toch denken sommigen er
Verder wordt er graag naar documentaires, films
wel over een abonnement te nemen. “Ik ben
en series gekeken.
wel van plan om Netflix aan te schaffen. Dat heb
Een film of serie downloaden, is niet aan de
je niet zo veel last van
inwoners van Horst aan
reclames.”
de Maas besteed. Ruim
driekwart zegt dit nooit
TipHorstaandeMaas
“Ik weet niet hoe dit moet”
te doen, 13 procent wel
is een samenwerkings
“Ik kijk nooit naar series of films” verband tussen
en 11 procent soms.
“Wij kopen vaak tweedeHALLO Horst aan de
“Als ik iets mis,
hands een dvd of video.
Maas en TopOnderzoek.
dan heb ik pech gehad”
Als we die bekeken
Voor meer resultaten
hebben gaat die weer
of aanmelden voor
terug naar de tweedede volgende enquête,
handswinkel”, zegt deze persoon. Ook websites
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
als Netflix zijn niet populair in Horst aan de Maas.
Reageren?
De meerderheid, 80 procent, is hier (nog) niet
www.hallohorstaandemaas.nl

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

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
Americaanseweg 8, Horst

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

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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a
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Hof van Kronenberg

Kronenbergweg 19, Kronenberg

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

10%ing
t
r
o
k opmaeltlegolfen
Start akketten
p

24
09

opinie 15

Bespreking Poll week 37

De nieuwe KNVB-jeugdregels zijn onnodig
Een kleine meerderheid, 55 procent, vindt de nieuwe jeugdregels van de
KNVB een goed initiatief. Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen heeft
de KNVB enkele nieuwe regels voor de jeugd opgesteld. Bij wedstrijden van
de F-jes moeten ouders voortaan op minstens 20 meter afstand van het veld
staan. Daarnaast zijn er geen scheidsrechters meer, kinderen beslissen zelf
over de spelsituaties. Het merendeel van de stemmers vindt dit een goed idee.
Ouders zijn er om hun kinderen aan te moedigen en niet om het oordeel van de

scheidsrechter of coach in twijfel trekken. Het is belangrijk dat de voetballertjes
plezier hebben in het spel en zich niet onnodig druk maken over regeltjes.
De overige 45 procent vindt dat we het allemaal niet zo moeilijk moeten
zien. Die paar opmerkingen langs de lijn die misschien wat ver gaan, daar moet
je niet zo zwaar aan tillen. Daarbij is het volgens hen goed wanneer kinderen
van jongs af aan duidelijk wordt gemaakt wat wel en niet mag. Dat kun je niet
aan hen zelf overlaten.

Biechten kan nog steeds
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een comité van het bisdom Roermond gaat onderzoeken hoe de persoonlijke
biecht weer onder de aandacht kan worden gebracht bij gelovigen. Volgens het
bisdom is de belangstelling voor het biechten na de jaren zestig achteruit gegaan.
Er is nog maar een handjevol mensen per parochie dat biecht. Het bisdom
zegt dat mensen bij biechten nog steeds denken aan een donkere biechtstoel.
Tegenwoordig kun je een goed gesprek hebben met een priester.
Biechten kan nog steeds. In tijden van onzekerheid of problemen is het fijn

om ergens aan vast te houden, zoals aan het geloof. Sommige mensen vinden
het fijn om hun hart te luchten bij een anoniem persoon. Er hoeft niet meteen
een oplossing gevonden te worden, het is al fijn om met iemand te praten.
Daarentegen kunnen mensen hiervoor ook terecht bij een psycholoog. Het is
daarnaast waarschijnlijk ook niet de bedoeling van het bisdom dat biechten als
een makkelijke manier gezien gaat worden om van schuldgevoelens af te komen.
Biechten kan nog steeds. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 38) > De brandweer is er ook voor dieren in nood > eens 82% oneens 18%
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 Swolgen
Een reactie op het ingezonden stuk van de heer Beerens. De reactie van
de heer Beerens mag ons inziens wel enigszins genuanceerd worden.
De werkgroep Donkvariant schrijft
nergens dat deze tegen woningbouw in Swolgen is. Ook niet in het
Kerkveld. Als men het ingezonden
stuk goed leest, dan ontdekt men
dat het enige wat de werkgroep voor
ogen heeft is dat een nieuwbouwplan, voor zover daar al behoefte aan
is, op een maatschappelijk verantwoorde wijze tot stand komt en waar
mogelijk het minste drukt op de te
maken kosten door de gemeente en

daarmee indirect ook op de beurs van
de belastingbetaler.
Vanaf het eerste begin is er ingezet
op starterswoningen. De werkgroep is
er nog steeds niet van overtuigd dat
bouwen in het Kerkveld, met name
voor de starters op de woningmarkt,
de beste oplossing is. Daarom heeft zij
de dorpsraad en gemeente een aantal
alternatieven aangeboden die wellicht
tegen gunstiger kosten gerealiseerd
kunnen worden om het daarmee voor

Crist Coppens
WEEKENDAANBIEDING
geldig t/m zaterdag
26 september 2015

Shoarmapakket €6,95

4 saucijzen en 4 stroganoffburgers
samen €6,50

KEURSLAGERKOOPJE

Verstand van lekker eten!
www.coppens.keurslager.nl

Geldig van 20 t/m 26 september 2015

077 398 37 94

starters aantrekkelijker te maken zich in
Swolgen te vestigen.
Met de opmerking dat de bewoners van het Kerkveld I hier maar niet
hadden moeten komen wonen, kan
de heer Beerens zichzelf feitelijk een
spiegel voor houden. Ook hij had kunnen weten dat er, verwijzende naar het
gestelde in het DOP-2007, vroeg of laat
op de Donk gebouwd kan worden.
Het is echter niet aan ons om hier
met modder te gaan gooien of te zeggen waar er wel en niet gebouwd mag
worden. Het is nog altijd ons streven
om voor iedereen de beste oplossing

te zoeken ook al blijkt die toch in
het Kerkveld te liggen. Dat weten
de gemeente, de dorpsraad en met
hen een groot aantal inwoners van
Swolgen.
Het doet ons echter zeer dat
men, naar het lijkt, zonder alle voors
en tegens van de geboden alternatieven naast elkaar te leggen, met
oogkleppen op doordraaft richting het
Kerkveld.
De werkgroep Donkvariant
Gerd van den Brandt, Erik Elbers,
Henk Kastelijn, Rogier van Leendert,
Wiek Lenssen en Harald de Winter.

kris
kras!
Op de vlucht
“Voor mijn part verdrinken
ze allemaal in die bootjes”,
“Horst moet op slot”, “Die
smerige gelukszoekers moeten
oprotten”, “Eigen land eerst”.
Als je de reacties op sociale
media leest op berichten over
de –mogelijke- opvang van
vluchtelingen in Horst aan de
Maas, dan lijkt het alsof er een
bende plunderende, verkrachtende, onze huizen, banen en
geld inpikkende middeleeuwse barbaren voor ‘onze’
deur staat.
Dat is niet het geval. Het zijn
vluchtelingen, mensen die huis
en haard in Syrië hebben
moeten verlaten, hun leven daar
niet zeker zijn. Mensen die hulp
nodig hebben. Hulp, die
Nederland (én Horst aan de
Maas) hen als welvarend land
kan bieden. Ik schaam mij voor
alle negatieve reacties die ik
hoor en lees. Waar is het
inlevingsvermogen, het medeleven, de menselijkheid gebleven?
Ik begrijp dat veel mensen
bang zijn voor verandering.
Vrezen voor mensen met een
ander geloof en zich afvragen
hoe het moet met de
Nederlanders die het óók heel
moeilijk hebben. Maar doet dat
er eigenlijk wel toe? Kunnen we
het probleem niet beter terugbrengen tot de kern? Er zijn
mensen in nood, echte nood.
Mensen zoals jij en ik, alleen
hebben ze toevallig een ander
geloof. Laten we hen proberen
te helpen. Alleen al omdat
wijzelf ook geholpen zouden
willen worden als wij in hun
schoenen stonden.
Ik zal echt niet beweren dat
ik het zelf allemaal zo goed weet
in deze discussie. Misschien ben
ik naïef. De gevolgen kan ik
moeilijk overzien, maar ik heb er
vertrouwen in dat we dat
kunnen regelen zoals we dat ook
bij eerdere vluchtelingenstromen
konden regelen. Geen ideale
situatie, maar wel een situatie
die we naar mijn mening met
veel meer nuance en ruimdenkendheid tegemoet zouden
moeten gaan.
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Gelijkspel voor Melderslo
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Het eerste elftal van RKSV Melderslo was op zondag 20 september op bezoek in Reuver waar het op Sportpark
Dijckerhof aantrad tegen het standaardteam van V.V. Reuver.

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

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Om 14.30 uur werd de wedstrijdbal in de nazomermiddag zon aan
het rollen gebracht. De toeschouwers
aanschouwden in de beginfase een
wedstrijd waar beide teams aan elkaar
gewaagd waren. Maar daarna kreeg
de ploeg uit Melderslo het betere van
het spel. In de 10e minuut testte Bart
Verheijen met een diagonaal schot de
kwaliteiten van de Reuverse doelman
en in de 21e minuut werd een schot van
Peter Spreeuwenberg door de Reuverse
verdediging geblokt voordat het in het
doel kon verdwijnen. In de 26e minuut
opende Bart Verheijen de score, 0-1.
Achteraf gezien was het resterende
deel van deze eerste helft de fase

waar Melderslo definitief de buit had
moeten binnenhalen. Maar er stond of
een verdediger, doelman of muurtje in
de weg, of de ploeg van trainer Leon
Vievermans spong zelf erg slordig om
met de eindpass of kans. Dus gebeurde
juist datgene wat niet werd verwacht.
Met een vlijmscherpe counter in de 35e
minuut wist eindstation en spits (no 9)
van Reuver (randje buitenspel) binnen
te tikken, 1-1.
Na de thee waren de ploegen beter
in evenwicht. Melderslo zette regelmatig goed druk op de bal, maar de
ploeg was slordig in de passing. In de
70e minuut probeerde Bart Theeuwen
met een boogbal de ver voor zijn

doel staande doelman van Reuver te
verschalken, maar hij mikte net iets te
hoog. Nadat diezelfde Bart een gele
kaart heeft opgehaald bij de scheidsrechters wegens ‘mekkeren’ legde hij in
de 80e minuut aan voor een vrije trap
van een metertje of 30. Het snoeiharde
schot werd gekeerd door de doelman
en ook de rebound werd katachtig gepareerd. Op het moment dat partijen zich
langzaam dreigen neer te leggen bij de
stand op het scorebord kreeg Reuver
de grootste kans van de wedstrijd.
In de 89e minuut stond de spits van
Reuver plots 1 op 1 met doelman Bast
Westerveld. Hij wist hier echter geen
raad mee zodat de eindstand 1-1 bleef.

Kevin van Leuven
Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Geen kans op podium
Door: Stichting Van Leuven Racing
Het had het weekend moeten worden voor motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen en het G&S team op
vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kevin kwam tijdens het British Superbike weekend op het TT circuit van Assen,
uit in het Dutch ONK en de Supersport Evo.

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

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct een enthousiaste:

Chauffeur koeltransport

m/v

Fulltime

Het betreft het vervoer van versproduct
op nationale en internationale ritten.
Beschik jij over:
• chauffeursdiploma ccv-b goederenvervoer
• rijbewijs C en CE
• de goede instelling en benodigde flexibiliteit om in een modern,
dynamisch bedrijf te werken
• en een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel?
Dan nodigen wij je graag uit te solliciteren.

Op vrijdag 18 september wist
Kevin de pole te rijden in het Dutch
ONK en ook in de Supersort Evo stond
hij op de tweede positie. Op zaterdag
19 september was de baan tijdens de
kwalificatie van de Supersport Evo nog
niet helemaal droog en kwam Kevin in
een zeer snelle bocht ten val. Hier hield
hij zo’n zware enkelblessure aan over

dat de rest van het weekend wel een
poging werd gedaan maar tevergeefs.
Kevin: “Het was een echte domper,
want het podium was een reëel doel
en dat het tijdens mijn sponsor- en
fanclubweekend was, is nog een extra
zuur. De rest was allemaal goed geregeld en de gasten hebben gelukkig wel
van een goed verzorgd weekend en

mooie races in het verdere programma
kunnen genieten. Ik hoop dat ik voor
de volgende race voor het British
Superstock 600 Kampioenschap weer
fit genoeg ben.” Deze vindt plaats op
zondag 4 oktober op Silverstone. Kevin
heeft inmiddels te horen gekregen
dat de enkelband gescheurd en zwaar
gekneusd is. (Foto: Jon Jessop)

U kunt uw cv mailen naar: info@freshchamp.com
Freshchamp BV Ruttenweg 2, 5961 PR HORST

www.freshchamp.nl

mooi
haar

Nieuwe tenues voor SV Lottum
077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

Diverse teams van SV Lottum zijn in het weekend van 12 en 13 september voorzien van een nieuw tenue.
Het B1 team van de voetbalafdeling van SV Lottum ontving van Heinemans nieuwe kleding, het E2 team van
diezelfde afdeling werd door Aarts Conserven in het nieuw gestoken. Ook de korfbalafdeling van SV Lottum
ontving nieuwe sportkleding. Het B1 team kreeg een nieuw tenue van Wilma Sport en het tweede korfbalteam kreeg nieuwe traininspakken van twee leden van Varketing Group, Evert en Carolien Hendrikx.
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Hovoc heren nog steeds ongeslagen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Na in april tot kampioen in de eerste klasse te zijn gekroond, speelde het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc zaterdag 19 september haar eerste wedstrijd in de promotieklasse.
Het gepromoveerde team kwam
uit tegen Furos uit Kerkrade. De heren
uit Horst moesten er voor waken om

na afgelopen seizoen niet verwend
te zijn door de ongeslagen status.
Coach Bob Soberjé bracht de heren

op scherpte met een gedetailleerde
strategie. Het begin van de wedstrijd
verliep met een lichte achterstand,

Punten voor Oxalis
Door: korfbalvereniging Oxalis
Het eerste team van korfbalvereniging Oxalis speelde zondag 20 september een thuiswedstrijd tegen Gazelle uit
Guttecoven. Vanaf het beginsignaal nam de thuisploeg het initiatief.
Aanvallend werd er de eerste vijf
minuten een aantal mogelijkheden
uitgespeeld, echter doelpunten bleven
uit. Het voor verdedigende Gazelle bleef
in balbezit geduldig de bal rondspelen
maar verzuimde de kansen af te
maken. Na tien minuten opende Maud
met een wegtrekbal de score voor
Oxalis. Halverwege de eerste helft was
het al duidelijk dat doelpunten schaars
waren. De thuisploeg had de overhand
maar verzuimde dit om te zetten in
doelpunten. Door wat slimmer te gaan
spelen wisten de dames van Oxalis
toch nog een 4-0 ruststand neer te
zetten. Na de rust een ander spelbeeld.
De thuisploeg combineerde prima.

Gazelle gaf heel veel mogelijkheden
weg op afstand, echter Oxalis wist
deze maar mondjesmaat te benutten.
Gevolg: wel wat meer doelpunten dan
in de eerste helft. Van 6-1 werd het
8-3 waardoor Oxalis een tandje lager
kon schakelen. Doordat Gazelle toch
in staat bleek om met regelmaat een
doelpuntje mee te pikken stond het
tien minuten voor het einde 10-5.
Compliment voor Oxalis was dat de
ploeg in het vertrouwde concept
bleef spelen en bleef gaan voor een
beter resultaat. Ze scoorde nog drie
doelpunten en zo stond er drie minuten
voor tijd een stand van 13-6 op het
bord. Tevens de eindstand. Enkele

dagen eerder, dinsdag 15 september,
speelde Oxalis haar bekerwedstrijd
tegen het voor haar onbekende Midako
uit Mierlo, uitkomend in de tweede
klasse. Met invalcoach Marieke van
Asten begonnen de dames scherp aan
de wedstrijd. Oxalis kwam dan ook al
snel op voorsprong. Via goed samenspel
konden ze mooie kansen verzilveren
en liepen ze snel uit, de ruststand was
12-2. Ook de tweede helft bleven de
dames goed combineren en wisten ze
mooie kansen uit te spelen. Oxalis was
echter een flink maatje te groot en won
met overmacht. De eindstand werd
maar liefst 25-7. Op naar de 1/8 finale
op dinsdag 29 september.

maar dit gaf geen onrust bij de heren.
De achterstand werd een voorsprong
van enkele punten en werd niet meer
uit handen gegeven. Het eerste punt
van het seizoen was met 21-25 voor
Hovoc. De tweede set werd helaas
een ander verhaal. Door een sterk
serverend Furos kon Hovoc niet altijd
haar aanvallers in stelling brengen. Dit
bracht een verlies van 25-21 met zich
mee. In de derde set werd de scherpte
van de eerste set opgepakt en snel
werd de leiding genomen. Langzaam
kroop Furos dichterbij om uiteindelijk
het punt, met een stand van 27-25, te

Lochtstraat 6a Melderslo
open huis 3 oktober 11.00-15.00 uur

Nederlaag Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste voetbalteam van RKsv Wittenhorst speelde op zondag 13 september een uitwedstrijd tegen het eerste
team van Heidebloem. De wedstrijd werd gespeeld op Sportpark Ton Caanen in Geleen. Wittenhorst slaagde er niet in
de overwinning mee naar huis te nemen.
In de eerste helft waren de
voetballers uit Geleen enkele keren
dicht bij een doelpunt. Door goed
keeperswerk van John Tissen werd
er niet gescoord. Ook aan het begin
van de tweede helft lukte dit niet. In
de tweede helft kreeg het team van
Wittenhorst meer vat op het spel. Na
een voorzet van Rob Zanders schoot
Willem Heijnen de bal op het doel.
De doelman van Heidebloem stond
echter in de weg. Ook slaagde Jeffrey
Spee, na een voorzet van Willem
Heijnen, er niet in om te scoren. In de
56e minuut sloeg voor Wittenhorst
het noodlot toe. Een hoge bal van
Heidebloem door het midden kon

niet voldoende onderschept worden.
Dit betekende dat doelman John
Tissen noodgedwongen de spits moest
tegenhouden. Het resultaat van deze
actie was een rode kaart en een
penalty. Sjors Witt nam de plaats van
John over. Heidebloem greep de kans
en scoorde de 1-0.

Blessure
Wittenhorst stond voor de
moeilijke taak om met tien spelers de
achterstand nog om te buigen. Toen Will
Spreeuwenberg in de 70e minuut moest
afhaken wegens een blessure, was het
voor Wittenhorst nog moeilijker. Marc
van Rens kreeg in de 78e minuut de

beste mogelijkheid om de gelijkmaker
te scoren. In deze fase kwamen er nog
twee doelrijke kansen. De bal ging
echter een keer naast het doel en werd
bij de tweede kans tegengehouden
door de doelman. In de slotminuten
verzamelde Wittenhorst zich met het
hele team, inclusief doelman, richting
het doel van de tegenstander. De corner
die genomen werd, kon worden
onderschept en op de middellijn
werd een speler van Heidebloem
aangespeeld. Deze speler bedacht zich
niet en schoot van die afstand richting
het verlaten doel. De wedstrijd werd
hiermee afgesloten met 2-0 winst voor
de thuisclub.

HCH wint van Don Quishoot
Door: hockeyvereniging HCH
De dames van HCH speelde op zondag 20 september een thuiswedstrijd tegen Don Quishoot uit Eindhoven. Horst
won met 4-0.
Dat Horst zich voorgenomen had
de nederlaag van vorige week recht te
zetten, werd al meteen in de openingsminuten duidelijk toen de keepster van
het Eindhovense Don Quishoot al meerdere keren handelend moest optreden
om een vroege voorsprong van Horst te
voorkomen. Dit bleek echter uitstel van
executie want in de 8e minuut opende
Horst dan toch de score toen Paulien
van de Munckhof uit een corner de 1-0
binnensloeg. Hoewel lang niet iedereen
bij Horst op de toppen van haar kunnen
speelde, bleef Horst toch duidelijk de
betere ploeg. Ook al werden er tamelijk
veel foutjes gemaakt, bleven de kansen

toch komen. Veel schoten kwamen
echter niet op goal of bleken een te
makkelijke prooi voor de keepster. Toen
alles in de 25e minuut wel een keer
klopte, stond Annemiek Geurts aan het
eind van een fraaie aanval om de 2-0
binnen te tikken. Ondanks die voorsprong en het veldoverwicht viel er in
de rust voldoende te bespreken. Veel
zoden zette dit echter niet aan de dijk.
Ook in de tweede helft bleef het Horster
spel rommelig en onrustig. Door niet al
te sterk positiespel en gehaaste beslissingen reikte Horst lang niet tot het
niveau dat het in zich heeft. Toch kwam
de winst geen moment in gevaar, via

Vicky Lamers (strafbal) en Paulien van
de Munckhof werd de voorsprong uitgebouwd naar 4-0. Het hoogtepunt van
de wedstrijd kwam één minuut voor
het einde toen Horst afscheid nam van
Mieke Versleijen als rots in de branding
van Dames 1. Na 10 jaar t ussen de
palen neemt ze straks een plek in
tussen de luiers, ook aan de nieuwe
generatie topkeepers moet worden
gewerkt. “Mieke, namens iedereen
ontzettend bedankt voor je inzet en
alle keren dat je ons overeind hebt
gehouden terwijl we onder vuur lagen.
We zullen je enorm missen”, hockey
vereniging HCH.

claimen. “Om drie punten te pakken
moet deze vierde set gewonnen
worden”, zei Soberjé. De weerstand
van Furos was taai. Ook hun lastige
service bracht Hovoc ertoe om tot het
uiterste te gaan. De Horster libero, Mark
Cuppen, wist met katachtige reflexen
de bal in het spel te houden. 24-26
was een nipte overwinning en een
ticket voor een vijfde set. Uiteindelijk
had Furos haar energie verloren, want
redelijk eenvoudig werd met 11-15
de beslissende set gepakt. Hovoc HS
1 heeft met 2-3 gewonnen en is nog
steeds ongeslagen.

nieuwe prijs

€ 222.000,- k.k.
Deze goed onderhouden, ruime (ca. 500m3, woonopp.: ca 140 m2)
halfvrijstaande woning is over de volle breedte uitgebouwd en gelegen aan
een kindvriendelijke straat in Melderslo. Met een tuin op het zuiden, 4 royale
slaapkamers, praktische provisiekelder, multifunctionele garage/praktijkruimte
en vaste trap naar de zolder biedt deze woning voor ieder wat wils!
Verder is deze woning volledig geïsoleerd, voorzien van kunststof kozijnen
met dubbele beglazing, grotendeels uitgerust met rolluiken en
vloerverwarming op de begane grond.

Voor meer foto’s en info www.huislijn.nl of bel: 06-13368165

37e Proms concert 2015
e

37 Proms concert 2015
Harmonie
St. Michaël van Thorn
soliste Claudia
Couwenberg
Harmonie
St. Michaël
vansopraan
Thorn
dirigent Ivan Meylemans
soliste Claudia Couwenberg sopraan
dirigent Ivan Meylemans

proms
proms
Zondag 11 oktober 2015
Parochiekerk Grubbenvorst
Aanvang 12.15 uur

Entree
€ 12,502015
p.p.
Zondag
11 oktober
Kaarten
zijn per
mail te bestellen:
Parochiekerk
Grubbenvorst
mieke.meijers@kpnmail.nl
Aanvang 12.15 uur
zie ook onze website
Entree € 12,50 p.p.

Kaarten zijn per mail te bestellen:
mieke.meijers@kpnmail.nl
zie ook onze website

www.promsgrubbenvorst.nl
Kaartverkoop: a.s. zondag 27 september
www.promsgrubbenvorst.nl
in café De Vonkel in Grubbenvorst van 11.00-12.00 uur
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Jeu de boules

Clubkampioenschap
Mien Bovee uit Broekhuizen behaalde onlangs het clubkampioenschap jeu de boules in Horst. Volgens de jeu de
boulesclub is het bijzonder dat ditmaal een vrouw kampioen is geworden.

Het clubkampioenschap was voor
Mien Bovee een mooi cadeau voor haar
tachtigste verjaardag. “Dat zo’n vrouw
als ik dit in ons klein dörpke nog mag
beleven. Prachtig.” Alle leden van de
club vonden het geweldig, het werd

Mien van harte gegund. Het Open
Horster kampioenschap vindt plaats
op donderdag 1, vrijdag 2 en zondag
4 oktober. Inwoners van Horst aan de
Maas kunnen hier aan deelnemen.
De voorrondes vinden plaatsen op

donderdag en vrijdag. Zijn die wedstrijden gespeeld dan worden de 32 beste
spelers terug verwacht op zondag
4 oktober om 13.00 uur. Opgeven
kan via t.rambags@hotmail.com of
077 398 25 66.

BEN JIJ DE TOPPER DIE WIJ ZOEKEN?

VERKOOPMEDEWERKSTER
24 - 32 uur

Ben jij enthousiast, spontaan, commercieel en ben je een topper in verkoop
en advies? Dan ben je van harte welkom om ons team te komen versterken.
Wij vragen:
• Mbo werk- en denkniveau
• Affiniteit met kleding en mode
• Commerciële instelling
• Communicatieve en sociale vaardigheden
• Verantwoordelijkheidsgevoel, geen 9-5 mentaliteit
• Flexibel en in het weekend inzetbaar
• Ervaring in de verkoop is gewenst
Stuur je cv met foto naar Top Jeans Shop, T.a.v. Cecile van Well
Wilhelminaplein 1, 5961ES Horst of mail naar: cecile@topjeansshop.nl

Weer 3 punten
voor Meterik
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Op deze kermiszondagmiddag 20 september mochten de groenwitten
van Meterik de koppositie in de 5e klasse F verdedigen. De tegenstander
in deze thuiswedstrijd was VCH uit Blerick.
In de 1e helft duurde het tot
de 15e minuut voordat Meterik een
eerste kans creëerde. Na een goede
voorzet van Gijs van Rengs werd
vergeten de bal binnen te tikken. In
de 30e minuut werd Teun Jacobs goed
vrijgespeeld. Alleen voor de doelman
werd het net niet gevonden. In de
35e minuut werd vergeten een goede
voorzet koppend af te ronden. Met
een ruststand van 0-0 deed Meterik
zichzelf tekort. Het veldoverwicht
werd niet uitgedrukt in doelpunten.
In de 2e helft kwam Meterik snel
op voorsprong. Een bekeken voorzet
van Dirk van Rengs werd door Teun
Jacobs afgerond, 1-0. Dirk van Rengs

kreeg vervolgens zelf twee goede
mogelijkheden om de wedstrijd te
beslissen. Hiervoor moest het publiek
wachten tot na het inbrengen van
Nick van Berlo. Met een bekeken
pass van Nick op Dré Peeters, die
zich goed voor de man zette, werd
de 2-0 gescoord. En uiteindelijk was
het Nick van Berlo zelf die met een
uitstekende passeerbeweging de
3-0 maakte.
Meterik behaalde een verdiende
overwinning in een sportieve wedstrijd en blijft hiermee koploper met
het maximaal te behalen aantal punten. Een uitstekende seizoenstart voor
de mannen van Gé Ummenthun.

Set-Up wint eerste
wedstrijd van seizoen
Door: volleybalvereniging Set-Up
De meiden van Set-Up DS1 startten zaterdag 19 september het
seizoen met een thuiswedstrijd tegen MVC’64 DS1 uit Maashees. Het werd
een spannende vijfsetter.
De eerste set ging gelijk op en
via een 11-9 voorsprong voor Set-Up
DS1 en een achterstand van 16-20,
kwamen de meiden van Set-Up DS1
terug tot een gelijke stand van 20-20.
In een spannende slotfase trok Set-Up
DS1 met een goede service en goed
aanvalsspel aan het langste eind en
won deze set met 27-25.
In de tweede set kon Set-Up DS1
het goede niveau van de eerste set
niet vasthouden en het team verloor
deze set daarom ook kansloos met
18-25. In de derde set had Set-Up DS1
steeds een voorsprong, maar het kon

deze set niet afmaken en uiteindelijk
werd deze set met 22-25 verloren.
De vierde set werd goed
begonnen. Set-Up DS1 stond op een
20-9 voorsprong, maar het vergat
deze set meteen af te maken. MVC’64
DS1 kwam steeds dichterbij, maar
gelukkig herpakte Set-Up DS1 zich en
won deze set met 25-23.
De vijfde set werd weer goed
begonnen en Set-Up DS1 sloeg
meteen een gaatje van vier punten.
Via 9-5 werd deze set overtuigend
uitgespeeld en werd er met 15-8
gewonnen.

Olsredlem toont
wil en inzet
Door: volleybalclub Olsredlem
Het eerste damesteam van volleybalclub Olsredlem uit Melderslo
speelde zaterdag 19 september tegen SOMAS/Activia uit Sint Anthonis in
de Zwingel te Melderslo.

Nabij het centrum is deze zeer goed onderhouden halfvrijstaande woning met losstaande, ruime garage
gelegen. Deze woning heeft o.a. een ruime, lichte woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers (waarvan 1
momenteel gebruikt als waskamer) en een badkamer met ligbad en wc. De onderhoudsvriendelijke tuin
(2013) is gelegen op het zuidoosten en heeft een vrije achterom. De garage is voorzien van verwarming
en een aansluiting voor de wasmachine.
De woning is gelegen aan een rustige weg in een geliefde kindvriendelijke woonwijk.

Na enkele pittige oefenduels de
afgelopen weken onder leiding van,
ook dit jaar weer, trainer en coach
Dien van Dinter leek Olsredlem D1
klaar te zijn voor de competitie.
De wedstrijd begon wat matjes.
Tot halverwege de eerste set ging het
behoorlijk gelijk op. Met een sterke
servedruk kon Olsredlem vervolgens
een groot gat slaan en werd de
eerste set met 25-13 toch nog redelijk
makkelijk gewonnen.
Deze juiste spirit hielden
de ervaren speelsters vast in de
tweede set en mede door sterke
servedruk, goed verdedigend werk
afwisselend met mooie aanvallen
vanaf de buiten verliep deze set erg
soepel: 25-7. Activia wist toen al
niet meer hoe ze de wedstrijd kon

keren. In de loop van de derde set
kon er nog wel eens een keerpunt
komen in het voordeel van Activia
maar zij kreeg de pass echter niet
meer goed onder controle, waardoor
Olsredlem lekker door kon blijven
vlammen. Na een 25-11 winst in
deze set was de opdracht duidelijk:
druk blijven houden en eigenspel
blijven opleggen. De laatste set werd
eveneens met zeer ruime cijfers
(25-6) eigenlijk veel te gemakkelijk
gewonnen. Niet het achteraf
geringe verzet van de dames uit Sint
Anthonis maar de wil en inzet van
Olsredlem, om zelf het eigen spel
goed verzorgd uit te voeren waren
de ingrediënten voor een mooie pot
volleybal in de volle sportzaal van
MFC de Zwingel te Melderslo.
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Borussia Mönchen
gladbach in Griendtsveen
Het damesteam van Borussia Mönchengladbach speelt zaterdag 26 september een wedstijd in Griendtsveen. De
Griendtsveense Julia Mennen en Kim Everaerts uit Horst spelen samen in het team van Borussia Mönchengladbach.

T 0492 - 661 884

wiTvelDweg 40
open Huizen DAg
3 okTober
11.00-15.00 uur

grubbenvorsT
Op een prachtige, groene locatie, ligt deze unieke en zeer ruime
langgevelboerderij (1.200 m³ inhoud en 300 m² woonoppervlak)
met grote inpandige garage op een perceel van maar liefst 3500 m².
De fraai aangelegde tuin biedt volop privacy en heeft een prachtig
zicht op het (eventueel bij te kopen) achtergelegen weiland.
De schuur met paardenbox en de extra grond maakt dit
object ideaal voor de paardenliefhebber.
Hoofdstraat 155 - 5706 Al Helmond
info@heuvel.nl

www.Heuvel.nl
Het damesteam U15 speelt in
Griendtsveen tegen de jongens en
meisjes van de C1. Julia Mennen uit
Griendtsveen heeft afgelopen jaar

aan de trainingen en oefenwedstrijden deelgenomen bij Borussia
Mönchengladbach. Zij mag het komende
seizoen 2015-2016 deelnemen aan de

Duitse competitie bij de dames onder de
15 jaar bij Borussia Mönchengladbach.
De wedstrijd begint om 11.00 uur op
Sportpark de Wiek in Griendtsveen.

TWC Oranje organiseert
Zandhazentocht
Tour- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst organiseert op zondag 4 oktober de 42e editie van de Zandhazen
tocht. Deze tweejaarlijkse mountainbiketocht bestaat uit drie routes en loopt voor het grootste deel over
onverharde wegen en paden door de gemeente Horst aan de Maas. Starten kan bij café De Beurs in Horst van
08.30 tot 10.00 uur.
TWC Oranje heeft drie routes van
30, 45 en 55 kilometer uitgezet. Het is
een afwisselend parcours met onder
andere kombochten en korte klimmetjes. De Zandhazentocht is een toertocht
en is voor iedereen in zijn of haar eigen

tempo af te leggen. De tocht is door
de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)
bekroond met twee sterren. Dit houdt
in dat de tocht aan verschillende eisen
voldoet, zoals de aanwezigheid van een
douche, materiaalwagen, pauzevoor-

ziening en de mogelijk om de fiets af
te spuiten. De routes kunnen gereden
worden met een mountainbike of
veldfiets. Het dragen van een valhelm
is verplicht. Na de toertocht kunnen de
fietsers afterbiken in café De Beurs.

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

wérkT voor u

Bakkerij MAISON LAMBI Meerlo
Aanbiedingen vrijdag 25 en zaterdag 26 September

Peren brownie de luxe

van 17.95 voor

Alle limburgse vlaaien

15.95
8.95

van 10.60 voor

Gevuld Italiaans tomaten/olijven/
mozzarella brood of
kip/pesto brood
met spek en cashewnoten van 5.95 voor

4.50

Bij 2 roomboter ham/kaas croissants

2 Franse croissants gratis!

Hoofdstraat 31 Meerlo • T: 0478 69 13 92 • www.bakkerijmaisonlambi.nl
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RODE LOPER

show

Showtijden

Koopzondag
13.00 - 17.00 uur

Gazonmaaierracen in Lottum
De finale van de Nederlandse Kampioenschappen Gazonmaaierracen vonden zondag 20 september in
Lottum plaats. Rijders uit het hele land verschenen aan de start, waaronder ook dames. De wedstrijden
werden gereden op een terrein aan de Stokterweg.

13.30, 14.30 en
15.30 uur

GRATIS
PARKEREN
Buitengewoon compleet!
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Astronomieclub Aarde
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Cursus sterrenkunde
Astronomieclub Aarde start vanaf dinsdag 6 oktober met de cursus
Reis door de ruimte. De cursus duurt tien lessen en vindt plaats in Horst.
De cursus sterrenkunde is
bedoeld om jong en oud in een
begrijpelijke taal kennis te laten
maken met astronomie. Tijdens de
lessen wordt stil gestaan bij alles wat
je in de ruimte kunt tegenkomen.
Er zijn presentaties en er kunnen

proeven worden gedaan. Er wordt
ook aandacht besteed aan het
waarnemen van de sterrenhemel
waarbij gebruik gemaakt kan worden
van diverse telescopen. Kijk voor
meer informatie op
www.astronomieclubaarde.nl

Vogelmarkt Meerlo
De jaarlijkse vogelmarkt van Vogelvereniging Gevleugelde Vrienden
Wanssum e.o. vindt plaats op zondag 27 september. Van 09.30 tot 12.00
uur kunnen bezoekers hiervoor terecht in Sport- en Feestzalencomplex
’t Brugeind in Meerlo.
Op de vogelmarkt kan iedereen
vogels kopen, maar ook zelf
verkopen.
Ook zijn er vogelhandelaren
aanwezig en kan men hier terecht

voor alle vogelbenodigdheden zoals
vogelvoer en nestkastjes.
Duiven en kwartels worden niet
toegelaten en er mogen maximaal
twee vogels in iedere kooi zitten.

Meccano-expositie in Horst
Meccano was het thema van de expositie die het Meccano Gilde Nederland in De Riet in Horst op zaterdag
19 september organiseerde. De zaal was gevuld met allerlei werkstukken gemaakt van het speelgoed.
Allerlei meccanoconstructies waren te bewonderen, waaronder werkende hijskranen, auto’s, kermisattracties
en stoomlocomotieven. Meccano bestaat uit allerlei losse onderdelen die door middel van boutjes en
moertjes in elkaar gedraaid moeten worden. Vroeger was dit speelgoed heel populair onder vooral jongens.
Voor het Meccano Gilde Nederland, die de expositie organiseerde, is dit nog steeds een levendige hobby.

Burendag Norbertuswijk
Tijdens Burendag, zaterdag 26 september, is het mogelijk een kijkje te nemen in het nieuwe schoolgebouw van
de Twister in Horst.

Vanaf begin dit jaar wordt er hard
gewerkt aan het nieuwe schoolgebouw
voor de voormalige Peelhorst- en
Meuleveldschool. Als alles volgens
planning blijft verlopen zal dit nieuwe
onderkomen voor de Twister, het
nieuwe hart van de wijk, begin volgend

jaar in gebruik worden genomen.
In dit gebouw komt ook de huiskamer waarin alle wijkbewoners, en ook
de gebruikers van school, de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten.
Op Burendag kunnen belangstellenden een kijkje nemen in de nieuwe

school en in het nieuwe Huis van
de Wijk.
Naast rondleidingen en presentaties, zijn er die dag activiteiten voor de
kinderen en speelt er een Pools orkest
volksmuziek. De open dag is van 13.00
tot 17.00 uur.

Onderlinge Paardenverzekering
Swolgen en Omstreken opgeheven
De in 1898 opgerichte onderlinge paardenverzekering in Swolgen en omstreken is begin september opgeheven.
De vereniging telde niet meer genoeg ledenverzekerden, paarden en inkomsten om nog door te gaan.
De paardenverzekering werd
in 1898 door boeren uit Swolgen
opgericht. Paarden waren in die tijd
een belangrijk hulpmiddel op het
boerenbedrijf en wanneer een paard
dood ging moest dit worden vervangen. Meestal was er dan geen geld
voorradig en men dacht dit probleem
op te lossen met een gezamenlijk

verzekering. In het begin van de
twintigste eeuw traden ook Wanssum,
Meerlo, Blitterswijck, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Tienray toe tot de
vereniging. De naam werd vanaf toen
Onderlinge Paardenverzekering Swolgen
en Omstreken. Tot de jaren vijftig waren
het vooral werkpaarden die verzekerd
werden, daarna waren dit fokpaarden

en paarden van rijverenigingen. Het
aantal leden en paarden ging de laatste
jaren echter zeer snel achteruit, laat
de vereniging weten. In het voorjaar
kwam het bestuur bijeen en besprak in
een vergadering de ontbinding van de
vereniging. De zestien aanwezige leden
stemden allen in en per 9 september
werd de vereniging ontbonden.
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Bokkenollen Griendtsveen
Bokkenollen in Griendtsveen staat op zaterdag 10 oktober weer op het programma. Er staan 120 teams klaar om
deel te nemen aan de race tegen de klok met in de hand een dienblad met goedgevulde glazen bokbier.
De verenigingen van Griendtsveen
hebben de laatste maanden weer hard
gewerkt om een gevarieerd aanbod
aan hindernissen te bouwen. Over deze
hindernissen moeten de teams in
een zo kort mogelijke tijd de finish
bereiken. De hoeveelheid bokbier die
mee terug gebracht wordt, is mede
bepalend in de strijd voor de eerste
prijs. De teams bestaan uit een coach
en twee lopers. Het evenement heeft
dit jaar voor de derde keer een speciale
damescompetitie. De teams met drie
vrouwelijke leden strijden om de

damesBOKaal.
Om 11.50 uur wordt het WK
Bokkenollen officieel geopend en om
klokslag 12.00 uur start het eerste team
met de strijd voor de titel wereld
kampioen Bokkenollen. Het evenement
wordt ’s middags opgeluisterd door
muziek van diverse dweilorkesten uit
de regio. Om 20.00 uur is de prijsuitreiking en wordt bekend gemaakt
wie de nieuwe wereldkampioenen
Bokkenollen 2015 zijn. Aansluitend
vindt een groot feest in de tent op het
kanaal plaats met de band Perfect mess

en dj TikTak.
Als de volgende ochtend de
bierdampen vervlogen zijn, start op
zondag 11 oktober om 12.00 uur het
wereldkampioenschap Limonollen,
waarbij het bokbier vervangen is door
frisdrank. Deze variant voor de aspirant
Bokkenollers is voor de leeftijdsklassen
4 tot en met 6, 7 tot en met 9, 10 tot
en met 12 en 13 tot en met 15 jaar.
Om 18.00 uur volgt de prijsuitreiking.
Voor meer informatie kijk op:
www.bokkenollen.nl of
www.facebook.com/wkbokkenollen

Kinderkledingbeurs
Kledingbeurs Grubbenvorst organiseert op zaterdag 26 september van 10.00 tot 13.00 uur een najaar kinderkledingbeurs. De beurs vindt plaats in Zaal de Vonkel.
Goede, nog bruikbare en schone
kinderkleding kan ter verkoop aangeboden worden op vrijdag 25 september
van 19.30 tot 20.30 uur in Zaal de
Vonkel. Winterkleding vanaf maat 86

en maximaal 30 stuks mag verkocht
worden. Inbrengers worden alleen op
afspraak toegelaten, dus reserveer
tijdig een nummer, via 077-366 22 52.
Indien er winst gemaakt wordt, wat

niet het streven is, dan wordt deze
beschikbaar gesteld aan een goed doel.
Voor meer informatie, kijk op:
www.kledingbeursgrubbenvorst.
wordpress.com

Workshop over t echniek
In de bibliotheek van Horst verzorgt Hanke Brouwer op woensdag 14 oktober een workshop techniek voor
kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Deze middag duurt van 13.30 tot 16.00 uur.
Het thema van de
Kinderboekenweek 2015 is raar maar
waar. Alles draait om natuur, wetenschap en techniek. Techniek wordt in

het dagelijks leven veel gebruikt. Wat
als er geen techniek zou zijn? Dat is
het uitgangspunt van de workshops die
Hanke gaat verzorgen. Per workshop is

er plek voor 20 kinderen. Er wordt een
kleine bijdrage voor materiaalkosten
gevraagd. Aanmelden kan via 
www.padxpress.nl of jeugd@biblionu.nl

Gezellige en spontane kookvrijwilliger/
ster gevraagd. Voor dinsdags voor
dagopvang in Meterik, voor mensen
m/e beperking. Info: vrijwilligerszorg
Ha/dM 06 52 66 95 70.
Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. Vergoeding door
zorgverzekeraar. 06 33 18 11 76 www.voeding-id.nl
Gezelschapsdans en line dance.
Elke woensdagmiddag dansen.
Gezelschapsdans om 13.45 uur. Line
dance om 15.00 uur. Kom vrijblijvend
kijken of deze vorm van ontspanning
iets voor u is! Partycentrum ‘’de Riet’’.
Weltersweide 22 te Horst.
Oculeerder gevraagd in Nieuw Zeeland
voor 3 a 4 weken vanaf 20 januari
2016. Vergoeding: retour ticket, kost
en inwoning. Interesse? Neem dan
contact op met Geert en Wilma via
info@southernroses.co.nz.
Te huur aangeboden, kamer nabij
centrum Horst. € 300 all-in.
Info 06 40 43 39 94.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Dutch for beginners.
Want to learn Dutch? Qualified teacher
offers course Dutch for beginners on
Wednesday morning. Start: first week
of October. Please contact Madeleine
Goedhart on 06 48 75 53 47 or mail
info@mathein.com.
Aangeboden camper-/caravanstalling
in Swolgen. 06 11 38 10 78.
Te koop hobby-cirkelzaag, Metabo UK
290. Z.g.a.n. Tel. 077 467 22 59.

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?

Als ze eens wisten...

Opening expositie
Hoedjesdag

Gelukkig is het daar veel beter mee gegaan. Denk ik. Ik
heb ze helaas al jaren niet
gesproken. Toen ik vast zat is
het contact verbroken. Maar
niet met mijn moeder. De
lieverd. Als ik ergens spijt van

In Museum de Kantfabriek in Horst werd op zondag 20 september de expositie Hoedjesdag geopend. De expo
sitie is samengesteld uit hoeden die dit jaar gedragen zijn op Prinsjesdag en hoeden gemaakt door Petje af voor de
hoed uit Deurne.

heb, dan is het wel het verdriet dat ik mijn ouders heb
Mijn naam kreeg ik bij mijn geboorte.
De wereld lag open en mijn ouders
voorzagen grootse dingen. Maar eigenlijk is het toen al begonnen. Vanaf
dat moment was mijn leven bepaald.
En niemand die daar wat aan heeft
kunnen doen. Denk ik echt. Ook al
hoor ik van anderen dat ik dat zo niet
moet zien. Maar toch. Uiteindelijk kan
ik het alleen mezelf verwijten. Toch?

Na het welkomstwoord van voorzitter Marcella Dings werd een inleiding
gehouden door Liesbeth Coelen,
werkzaam bij SintLucas in Boxtel, over
het belang en de spraakmakende
ontwikkelingen op het gebied van
textiel. Na een dankwoord van Tineke
Geurts werd de expositie officieel
geopend. Gedurende deze expositie

gaan de dames van Petje af voor
de hoed uit Deurne op dinsdag- en
zondagmiddag in het hoedenatelier
in het museum demonstraties geven
van hun bijzondere ambacht. De expositie Hoedjesdag is tot en met zondag
22 november te bezichtigen. Op woensdag 30 september kunnen kinderen
vanaf 5 jaar in Museum de Kantfabriek

terecht voor een creatieve workshop.
Voor de workshop gaan de kinderen
eerst de h
 oedjesexpositie bekijken.
Daarna gaan ze onder deskundige
leiding zelf een hoed versieren met
linten, kralen en kantjes. De workshop
is van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven kan
tot drie dagen van tevoren via
cursus@museumdekantfabriek.nl

Natuurlijk was niet alles in mijn
voordeel. De ellende was dat ik er zo
makkelijk in mee ging. Was het ruggegraat? Aanleg? De nature-or-nurture-discussie, dat soort dingen? Ik weet
het niet. Het maakt ook niet meer uit.
Mijn ouders kregen nog drie kinderen.

aangedaan. Maar dat zag ik
toen niet. Ik was veel te druk
met alle dingen waar zij me juist voor
wilden behoeden. Als ze nog zouden
leven, hoe zouden ze dan nu naar me
kijken? Zouden ze zien dat er toch nog
iets van me terecht gekomen is? Zou
mijn vader eindelijk de zoon zien die
hij altijd al had willen hebben? Mijn
moeder haar kind, dat ze ondanks alles
steeds maar bleef steunen? Of zou de
politieman nog steeds de junk zien?
De hulpverlener de cliënt? De leerlingen van vanochtend de ex-verslaafde
en ervaringsdeskundige? Als ze eens
wisten...
Leo Laevemaeker

LAEVE MAEKERS
LAEVEMAEKERS
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De Partizanen bij
Kukeleku
Cabaretduo De Partizanen opent op zondag 27 september het theater
seizoen van Kukeleku. De voorstelling begint om 20.00 uur in ’t Gasthoês
in Horst.
Het duo De Partizanen stond vorig
jaar al in het Kakelversprogramma
van Kukeleku, waar zij een voorproefje gaven van de voorstelling.
De Partizanen wordt gevormd door
Merijn Scholten en Thomas Gast, die
elkaar leerden kennen bij het collectief
Comedytrain.

“Droogkomisch, absurdistisch en
met groot gevoel voor taal belichten
ze onze tijdgeest”, zo werd het duo
omschreven in het juryrapport van het
Leids Cabaret Festival, waar ze in 2013
de jury- en publieksprijs wonnen.
Voor meer informatie,
kijk op www.kukeleku.com

Najaarskermis in Horst
In Horst vindt ieder jaar in september de najaarskermis plaats. Dit jaar was dat van zaterdag 19 tot en
met woensdag 23 september. Op de kermis stonden attracties als de rups en de draaimolen. Spellen als
de kamelenrace, ballenfontein en eendjesvissen waren ook aanwezig. Wie honger gekregen had van het
rondslenteren op de kermis kon bij de loempia-, gebak-, suikerspinnen- of snoepkraam terecht.
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€ 44,95
per maand.

OVERSTAPPEN OP GLASVEZEL
IS ZO GEDAAN.
Overstappen op glasvezel is zo eenvoudig dat u het vandaag
nog snel en makkelijk via www.eindelijkglasvezel.nl/beste-deal
regelt. In slechts drie simpele stappen stapt u over.
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Alle providers hebben nu interessante acties en aanbiedingen
voor u. Zo heeft u al een alles-in-een pakket vanaf € 44,95 per
maand. Ga naar onze website om het aanbod op uw adres te
vergelijken en vind de beste deal op ons netwerk. Er is altijd
een abonnement dat het beste bij uw situatie en budget past.
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DIT IS HET MOMENT.
STAP NU OVER!
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Vergelijk.

Kies en sluit af.

Geniet.

Liever advies van een glasvezeladviseur? Dat kan ook,
het is net zo makkelijk en snel als zelf overstappen. De
glasvezeladviseurs van Reggefiber nemen de tijd om u een
onafhankelijk overzicht en persoonlijk advies te geven. Ook
beantwoorden ze al uw vragen over abonnementen. Als u wilt,
sluiten ze het abonnement direct voor u af.

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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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
25 september t/m 1 oktober 2015
TipTopTand Tandartspraktijk
Voncken
Mgr. Joostenstraat 27-29,
Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

Heilige mis

11.00

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

09.45

Broekhuizen

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

Opening Het Brouwershuis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

Grubbenvorst

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

Hegelsom
Heilige mis

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

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

Onthulling mozaïekbank
(Nationale Burendag)

Kinderworkshop Hoedjes
maken

za 26 september 14.00 uur
Org: Dichterbij en Bewoners
vereniging ’t Librijershöfke
Locatie: Dichterbij aan
Groenewoudstraat

wo 30 september 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Horst (Lambertus)
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kinderkledingbeurs
za 26 september 10.00-11.30 uur
Organisatie: Kledingbeurs
Grubbenvorst
Locatie: Zaal de Vonkel

Meerlo

Vogelmarkt
Open dag schoolgebouw de
zo 27 september 09.30-12.00 uur
Twister (Nationale Burendag) Organisatie: Vogelvereniging
za 26 september
13.00-17.00 uur
Locatie: voormalige Norbertuskerk

Opruimactie en spellenmiddag
za 26 september 14.00-18.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Horst
Locatie: Kasteelse Bossen

Beachvolleybaltoernooi
09.30

za 26 september 15.00 uur
Organisatie: volleybalvereniging
Hovoc en Het Toffe Dagstrand
Locatie: veld bij Dendron Sporthal

Gevleugelde Vrienden
Wanssum e.o.
Locatie: ’t Brugeind

Melderslo
Idiot Proof

za 26 september 21.30 uur
Locatie: motorcamping
D’n Toerstop

Broodbakken
zo 27 september 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

Brood bakken in De Locht

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

Kinderen mogen op zondag 27 september zelf broodjes bakken in Museum De Locht in Melderslo. De bakkers
bakken dan het ‘delochtbrood’.

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
19.15

Lottum
Meerlo

Melderslo

70/80/90 party
Grubbevorster Liedjeskonkoer za 26 september 22.00 uur
za 26 september 19.49 uur
Org: Gekke Maondaagsvereniging
de Plaggenhouwers
Locatie: gemeenschapshuis
’t Haeren

Horst

Informatieavond effecten
ontwikkelingen rondom
Grubbenvorst

Locatie: café d’n Tap

Swolgen
Kermis

De Lange On Koers

za 26 t/m di 29 september
Locatie: centrum

za 26 september
22.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Tienray

Demonstratie hoeden maken

Wayne Young b2b Bexkens
b2b Wilhelm allnight long

zo 27 en di 29 september 14.00 uur vr 25 september
Locatie: museum de Kantfabriek
Organisatie: Tanzbar
Locatie: OJC Gaellus

do 24 september 19.30-21.00 uur Optreden Jo Sarah
Org: gemeente Horst aan de Maas zo 27 september 16.00 uur
Locatie: gemeentehuis
Locatie: café Cambrinus

Borduurcafé

Optreden Stunning

vr 25 september 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 27 september 18.00 uur
Locatie: café d’n Tap

Rommelmarkt
zo 27 september
09.00-16.00 uur
Organisatie: Stichting Ruiter
Belangen Sevenum
Locatie: evenemententerrein

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Alarmnummer

112

za 26 september 14.00 uur
Organisatie: stichting het
Brouwershuis
Locatie: Het Brouwershuis

09.45

Grubbenvorst

zondag

Agenda
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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

De smid is aan het werk en leden
van het Dionysosgilde gaan appels

v erwerken tot appelsap. Een muziek
optreden wordt verzorgd door het

duo P & P. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur.

Brouwershuis opent haar deuren
Het Brouwershuis in Broekhuizen opent op zaterdag 26 september na een grote verbouwing weer haar deuren.
Wethouder Ger van Rensch van Horst aan de Maas en gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van Provinciale Staten
Limburg openen samen Het Brouwershuis officieel vanaf 14.00 uur, daarna kunnen bezoekers een kijkje nemen.
De verbouwing van Het
Brouwershuis is in 2014 begonnen. Het gebouw bestaat uit een
verenigingsgebouw en een monumentaal pand, waar restaurant het
Maaspaviljoen zit. De ruimte van de
verenigingen was verouderd en deed
volgens stichting het Brouwershuis
afbreuk aan het aanliggende monumentale pand. Sinds 2003 werd er al
gesproken over een verbouwing van
het pand. De stichting: “Omdat een

deel van het pand bestaat uit een rijksmonument, moest er rekening gehouden worden met diverse eisen voor het
verkrijgen van subsidie en een bouwvergunning. Het gebouw moest binnen
de historische kern van Broekhuizen
passen, een uitnodigend karakter hebben en het moest akoestisch geïsoleerd zijn voor de fanfare.” Tijdens de
verbouwing zijn drie ruimtes gebouwd.
De Binnenplaats voor muzikale en grotere bijeenkomsten, de Brouwerij voor

gym, dans, ballet, yoga en zakelijke
bijeenkomsten en de Hooizolder voor
de jeugd. De officiële opening vindt
plaats om 14.00 uur. Daarna volgen er
vanaf 14.30 uur workshops, demonstraties en presentaties van organisaties
die Het Brouwershuis gaan gebruiken.
Van 18.00 tot 20.30 uur wordt er een
film op groot scherm vertoond voor
jeugd vanaf 12 jaar. De dag wordt afgesloten met een vinylavond met Erwin
W., van 21.00 tot 01.00 uur.

Expositie kerk Broekhuizenvorst
In de kerk van Broekhuizenvorst is vanaf zaterdag 3 oktober een expositie met werk van Aart de Lange Pzn te
zien. De expositie met schilderijen heeft als thema Houvast.
In zijn werk zoekt De Lange Pzn naar
de kracht van positief denken. Volgens
hem mogen blijheid en dankbaarheid
best meer zichtbaar zijn. De parochie
is van mening dat het thema van zijn

werk, Houvast, uitstekend bij de kerk
past omdat voor veel mensen het geloof
een houvast is. De tentoonstelling wordt
zaterdag 3 oktober geopend door wethouder Ger van Rensch. Daarna geeft

de kunstenaar uitleg over zijn werk en
gaat pastoor Ruud Verheggen in op het
thema van de expositie. De opening
wordt opgeluisterd door de fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen.
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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

Niek van der Sterren
14 jaar
Hegelsom
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik kan naar verschillende soorten
muziek luisteren. Maar mijn voorkeur
gaat wel uit naar dj’s zoals Hardwell
en Martin Garrix. Naar trapmuziek kan
ik ook goed luisteren. Artiesten als
Mr. Polska en Ronnie Flex vind ik ook
altijd wel vet. Bij trapmuziek en liedjes
van Hardwell vind ik de beat drops
altijd wel vet, dat is waar de muziek
loskomt na een opbouwend stukje.
Je haalt je rijbewijs.
Wat is je eerste bestemming?
Dan zou ik een paar vrienden ophalen,
naar de McDonald’s crossen en
vervolgens door de McDrive gaan om
een paar Big Mac’s te scoren.
Wat is het beste/slechtste cadeau
wat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau was een seizoenkaart
van PSV, die ik kreeg van mijn vader
en moeder voor mijn verjaardag.
Ik ben een grote fan van PSV en ik

vond het vroeger altijd al vet om
naar wedstrijden en voetbalstadions te
gaan van bijvoorbeeld het Nederlands
elftal of VVV. Maar PSV vond ik
helemaal geweldig. Een seizoenkaart
wilde ik dus al heel lang. Het slechtste
cadeau dat ik ooit kreeg weet ik zo niet
te zeggen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik voor altijd 18 jaar willen
zijn. Als alles goed gaat, ben ik dan
klaar met vwo en heb ik mijn rijbewijs
binnen. Ook kan ik dan naar festivals
gaan, dat lijkt me wel vet. De meeste
festivals die ik leuk vind, zijn 18+.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Het lijkt me leuk om ooit een rondreis maken door Spanje, Frankrijk of
andere warme landen met wat goede
vrienden. En dan kustgebieden en
steden bezoeken. Maar ik ben pas net
begonnen, ik wil nog zoveel dingen
doen. Kom maar over vijftig jaar terug,
dan kan ik je daar antwoord op geven,
haha.

aan Niek
van der Sterren

Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Mijn vrienden, een voetbal en goede
muziek. Vrienden zijn altijd chill om
erbij te hebben, we kunnen veel
voetballen en met muziek relaxen op
het strand.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Afgelopen zomer ging ik op vakantie
naar Spanje. We zijn toen ook naar
Barcelona geweest en hebben
daar natuurlijk ook een stadiontour
gemaakt door Camp Nou, het stadion
van FC Barcelona. Het moment dat
ik door de spelerstunnel heen liep
naar het veld was echt magisch.
Veel bekende voetballers hebben er
doorheen g
 elopen en het is dan heel
vet als je er dan zelf ook doorheen
loopt.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik op zondagavond er achter kom
dat ik voor mijn toets van de volgende
dag nog niet geleerd heb. Als laatste
redding wordt het dan toch nog maar
even leren in bed.

Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Dat ik niet alles tot het laatste moment
moet laten liggen, want dan kom ik in
tijdnood. Bijvoorbeeld met huiswerk,
dan moet ik uitkijken of ik niet in
tijdnood kom met trainen. Of dat ik
de dag van tevoren pas begin met het
leren van een toets.
Zon of sneeuw?
De zon, want ik ben meer van de
warmte dan van de kou. Als het lekker
warm is, kun je zwemmen en in de
zomer is het langer licht buiten. En als
de zon schijnt, kun je veel meer dingen
buiten doen dan wanneer het sneeuwt.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou vragen hoe ik zelf een
helderziende kan worden, het lijkt
me wel makkelijk om van te voren te
weten wat er gaat gebeuren. Ik geloof
er zelf eigenlijk niet in, ik denk niet dat
je in andermans toekomst kunt kijken.
Wat zou je nooit weggooien?
Van kleins af aan hield ik al heel veel
van voetbal. Ieder jaar kreeg ik met
mijn verjaardag een voetbalshirtje.
Sindsdien koop ik ook elk jaar een
voetbalshirt of vraag ik er een voor
mijn verjaardag. Het zijn hele mooie
shirtjes, ik zou ze altijd bewaren en
nooit wegdoen.
Welk klusje vind je echt vreselijk
om te doen?
Huishoudelijke klusjes vind ik niets.
Ik doe ze wel, maar je doet me er geen
plezier mee. Mijn kamer opruimen of
de vaatwasser inruimen; ik vind ze
allemaal niet leuk om te doen. Het is
niet zo mijn ding.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Ik zou allemaal krasloten kopen en
hopen dat ik daarmee veel geld win,
haha. Met dat geld zou ik dan denk ik
leuk op vakantie gaan in het buitenland
met familie of vrienden.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Gisteren had ik een bruiloft
in Amsterdam van mijn neef.
We overnachtten op een camping en
‘s morgens moesten we om tien uur
van de camping af. Het was erg laat
geworden die avond, dus de eerste
gedachte die in me opkwam was dat
ik echt niet wilde opstaan. Ik wilde nog
niet mijn bed uit.
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Gazon
maaierracen
Ooit gehoord van
Gazonmaaierracen? Ik niet. Een
grasmaaier in combinatie met
racen? Jazeker, en er is dus ook
een waar Nederlands
Kampioenschap. Deze vond 20
september plaats. En wel in
Lottum, the place to be.
Hoe verzinnen ze het tegen
woordig ook allemaal? Laatst het
grasmaaierballet (prachtig
trouwens, die klassieke muziek in
combinatie met het mooie
brommende geluid en die
heerlijke lucht van benzine die je
neusharen rechtop laten staan.)
En nu het gazonmaaierracen.
Na flink wat research (wel nodig
bij dit interessante onderwerp)
kwam ik erachter dat dit
fenomeen in 1973 is uitgevonden
in Amerika. En dan bedoel ik het
‘grote’ Amerika hè, niet het
kleine dorpje binnen onze
gemeente. Er bestaan heel wat
klassen en binnen Nederland is er
zelfs een Overijssels Kampioen
schap! Poeh poeh, wat een
wereldsport. Het klinkt niet als
een hele extreme ‘sport’,
maar gevaarlijk kan het wel zijn,
een parcourtje rondtuffen met je
grasmaaiertje. Alleen echte
waaghalzen durven de strijd aan.
Op 7 september wilde iemand
namelijk heel graag bovenaan de
ranglijst komen en hij bleek íets
te enthousiast te zijn. Hierdoor
sloeg hij met zijn hip gestylde
grasmaaiertje inclusief 50 liter
benzine, over de kop. Liep
gelukkig goed af, alleen moest
het gras worden gemaaid door
iemand anders. Het zal best leuk
tijdverdrijf zijn, alleen ik kan het
nut er niet van inzien. Kom, laten
we lekker honderden liters
benzine verbruiken zodat we
weer lekker veel koolstofdioxide
in de lucht kunnen laten gaan,
waardoor het gat in de ozonlaag
nog groter wordt en de aarde nog
sneller naar de klote gaat? Maar
ja, het is en blijft een wedstrijd
en als échte Nederlanders willen
we natuurlijk alles winnen, ook
het gazonmaaierracen. Want, dan
ben je dé gazonmaaierkoning van
Nederland! Wie wil dat nou niet?
Liefs, Anne

