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Circus bij basisschool
Megelsheim
Basisschool Megelsheim uit Meerlo vierde op dinsdag 29 september een circusdag ter gelegenheid van het 40-jarig onderwijsjubileum van José Gebe-Hoebers en
 nneberth van de Munckhof uit Horst. Tijdens de circusdag oefenden alle leerlingen verschillende circusacts. Circus Tadaa! had de leiding over deze dag. In de ochtend kregen
A
kinderen in groepjes circusles en doorliepen ze alle facetten van een echt circus. ’s Middags mochten de leerlingen zelf een act gaan instuderen met hun favoriete circus
onderdeel. Toen alle kinderen goed geofend hadden en mooi geschminkt en verkleed waren, vertoonden ze een grote circusvoorstelling op het schoolplein voor alle aanwezige
meesters, juffen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

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

De Norbertuskerk:
van kerk tot school
De Norbertuskerk in Horst was zaterdag 26 september tijdens Burendag open voor publiek. Belangstellenden
konden zien hoe de voormalige parochiekerk wordt omgedoopt tot school en buurtcentrum.
Het is een trend die al een tijdje
aan de gang is: kerken die nauwelijks
meer bezocht worden. De voormalige
Norbertuskerk in Horst is er daar een
van. De kerk werd enkele jaren geleden
aan de eredienst onttrokken en wordt nu
verbouwd tot school en buurtcentrum.
De bouw startte afgelopen maart en in
december moeten de eerste basisschool
leerlingen er les hebben. “We hebben
met de buurt in het voortraject een tien
puntenplan opgesteld. De belangrijkste
wens van de bewoners die daaruit naar
voren kwam, was een ontmoetingsplek.
Die ontmoetingsplek willen we nu hier

in combinatie met basisschool De Twister
in de kerk realiseren”, zegt voorzitter

van het wijkcomité Piet Linders (59).
Lees verder op pagina 05

WONEN EN WERKEN
ZORGINSTELLINGEN
WINKELINRICHTINGEN

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

‘Het is een kleine moeite om even iemands
vlees te snijden’
Bij mantelzorgers denken de meeste mensen aan volwassenen die
bijvoorbeeld voor hun ouders zorgen. Dat er ook jonge mantelzorgers zijn, is
niet zo bekend. Jill Voesten (15) uit
Sevenum is zo’n jonge verzorger. Zij
helpt haar twaalfjarige zusje Ilse, die
het syndroom van Down heeft, met
dagelijkse handelingen.
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Het was eigenlijk geen bewuste
Kwalitaria ’t Hukske
keuze van Jill Voesten om haar zus Ilse
alleen voor America, Hegelsom,
te gaan helpen. “Je rolt er gewoon in.
Horst, Melderslo en Meterik
Mijn ouders verzorgen Ilse natuurlijk
al haar hele leven en op een gegeven
Venterra
alleen voor Horst, Swolgen en
moment ben ik begonnen mee te
Tienray
helpen. Ook mijn andere jongere zusje
helpt Ilse af en toe.” Tegenwoordig
Rabobank Horst Venray
gaat het allemaal automatisch voor Jill.
gehele gemeente
“Het is voor ons allemaal heel vanzelf
sprekend geworden.”

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

Alledaagse
handelingen
De jonge mantelzorger helpt Ilse
met alledaagse handelingen. “Dan kun
je denken aan tandenpoetsen,
douchen, aankleden, eten en
samen spelletjes doen. De meeste
handelingen duren rond de vijf of tien
minuten, maar omdat het allemaal
dagtaken zijn, ben ik wel dagelijks
met haar bezig.” Jill helpt haar zus
vaak voor en na school. “Ik zit nu in
mijn examenjaar van het Citaverde
College.” Dat betekent dat Jill dit
jaar een keuze moet maken, wat ze
hierna graag zou gaan willen doen.
“Maatschappelijk werk, zoals ik nu

doe, lijkt me heel erg leuk, maar of ik
hiervan mijn beroep wil maken, weet
ik nog niet. Ik zit er ook aan te denken
om als kok te werken of me met
bloemschikken bezig te houden. Niks
staat nog vast.” Het kan natuurlijk ook
een combinatie worden van twee. “Zo
zat ik ook te denken om bij Brownies
en Downies in Venray aan de slag te
gaan. Daar kan ik dan twee keuzes
combineren.”

De omgeving van Jill is het tegen
woordig gewend dat ze voor haar zusje
zorgt. “Sommige vriendinnen helpen
soms mee. Alleen als hier nieuwe
mensen over de vloer komen, is het
soms een beetje wennen, maar dat
gaat altijd goed.” Jill raadt het anderen
ook aan om te gaan mantelzorgen als
daar behoefte aan is. “Ik vind het erg
leuk om te doen. Zoveel werk is het
ook niet, dus waarom zouden anderen

dit niet doen? Het is een kleine moeite
om even iemands vlees te snijden.”
Voorlopig gaat Jill graag door met
het helpen van Ilse. “Als het later gaat
dan willen mijn ouders haar graag
onder begeleiding laten wonen in een
woonhuis, waar er ook een moge
lijkheid is voor haar om te werken.
Maar ook als ik later op mezelf woon
en ze mijn hulp nodig heeft, sta ik voor
haar klaar.”

Bezoekje brandweer-bijeenkomsten
in Horst aan de Maas
Brandweer Limburg-Noord organiseert tijdens de nationale brandpreventieweken ‘Bezoekje Brandweer’-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn
speciaal bedoeld voor senioren.
In Horst aan de Maas vinden de
bijeenkomsten plaats op maandag
5 oktober (post Horst), zaterdag
10 oktober in Sevenum, vrijdag
16 oktober in de kazerne van Lottum en
op donderdag 29 oktober in Meerlo.

Senioren
Tijdens de informatiebijeenkomsten
wil de brandweer senioren laten
nadenken over hoe groot de kans op

brand is en hoe zij het risico op brand
bij hen thuis én hun omgeving kunnen
verkleinen. Aan bod komen vragen als
‘Hoe verkleint u de kans op brand?’,
‘Is een elektrische deken wel veilig
om te gebruiken?’, ‘Hoe test u uw
rookmelders?’ en ‘Hoe komt u veilig uw
woning uit bij brand?’.
Kijk voor meer informatie over de
bijeenkomsten en aanmelden op
www.brandweerln.nl

Fietser overlijdt
na botsing
met vrachtwagen
De fietser die vrijdagmiddag 25 september verongelukte op
de Sevenumsedijk in Koningslust is een 72-jarige man uit Sevenum.
Dat heeft de politie bekendgemaakt.
De fietser, die uit de richting
van Grashoek kwam, stond stil om
de Sevenumsedijk op te rijden.
Een vrachtwagen, komende uit
de richting van Sevenum, reed op

de Sevenumsedijk, toen de fietser
plotseling overstak. De vrachtwagen
kwam in botsing met de bestuurder,
en de man overleed ter plaatse aan
zijn verwondingen.

Aanbieding

Massage naar keuze
voor pure ontspanning

Zaoterdaagaovond Telder

Horloges voor hem en haar

€ 50,00

€24,95
€ 22,00

€11,00
€ 95,00

€25,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Zestig jaar kerk Sevenum

‘Een kerk die gezien mag
worden’

nieuws 03
Het is weer tijd voor

speculaas!

De parochie van Sevenum staat in oktober stil bij het zestigjarig jubileum van de kerk. Dit gebeurt onder meer
door speciale verlichting in de kerktoren.

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

Net als vele andere kerken in
de regio, werd ook de parochiekerk
van Sevenum in de nadagen van de
Tweede Wereldoorlog door de Duitsers
verwoest. Terugtrekkende Duitse
troepen bliezen op 22 november
1944 de toren op. Deze kwam op het
schip van de kerk terecht die daardoor
volledig werd verwoest. Het duurde
vervolgens ruim 10 jaar voordat de
Sevenumse bevolking weer in een
eigen kerk terecht kon. In het boek
‘Sevenum en zijn kerk’, dat in 2005
verscheen, wordt uitgebreid ingegaan
op de geschiedenis.

Voor het eerst
vermeld in 1317
De kerk werd voor het eerst ver
meld in een aflaatbrief van de paus in
1317. Uit een document uit 1374 bleek
dat bij de kerk een toren was gebouwd.
Ruim een eeuw later werd het gebouw
verwoest door oorlogsgeweld en in
1514 werd met nieuwbouw begonnen.
In de eeuwen daarna werd de kerk
diverse keren verbouwd en uitgebreid
en in 1877 besloot de pas aangestelde
pastoor Janssen dat er een nieuwe kerk
werd gebouwd. Enkele jaren later werd
deze in gebruik genomen.
Nadat in 1944 de kerk werd
verwoest, startten in 1950 de plannen

voor een nieuwe Sevenumse kerk.
Hendrik Valk werd aangetrokken als
architect. Na wat onenigheid waar
deze precies zou moeten komen, werd
besloten dat de nieuwe kerk op de plek
van de oude werd gebouwd. Daarmee
waren de problemen echter nog niet
van de baan. Het zou nog tot 1953
duren voordat het bisdom akkoord
ging met de tekeningen van Valk.
Op 20 januari 1954, de feestdag van de
patroonheiligen van de kerk, vond de
symbolische eerste steenlegging plaats
door pastoor Linssen. Een jaar later, op
15 oktober 1955 zegende diezelfde
pastoor Linssen de nieuwe kerk in.
Dat de kerk van Sevenum zestig
jaar bestaat mag niet ongemerkt
voorbij gaan vindt de Stichting
Buitenverlichting Kerk Sevenum.
Daarom besloot de stichting, in
samenspraak met het kerkbestuur,
de viering van dit jubileum op zich te
nemen. “In het kader van het zestig
jarig bestaan vinden er drie kerkdien
sten plaats”, vertelt Har van Hegelsom,
secretaris en penningmeester van de
stichting. Op donderdag 15 oktober
vindt er vanaf een 18.30 uur een mis
plaats die in het teken staat van alle
inwoners van Sevenum die slachtof
fer zijn geworden van o
 orlogsgeweld.
Voorzitter Harrie van der Kolk:
“Op zaterdagavond 17 oktober wordt

de mis gecelebreerd door pastoor
Verhaag, die in het verleden pas
toor van Sevenum is geweest. En
op zondagmorgen wordt dit door
deken Lauvenberg gedaan. Deken
Theo Willemsen, die zestig jaar geleden
misdienaar was voor de Sevenumse
parochie, verzorgt tijdens deze mis de
preek.”

Een jaar lang
“Sevenum is trots op haar kerk”,
vervolgt Van Hegelsom. “Het is dan ook
een prachtkerk, die zeker gezien mag
worden.” De Stichting Buitenverlichting
Kerk Sevenum zorgt er al dertien jaar
voor dat de kerk tijdens de avonduren
aangelicht wordt. Speciaal voor dit
jubileum wordt de kerk vanaf 15 okto
ber nog eens extra in het licht gezet.
Bovendien wordt er een groot cijfer
60 in de toren gehangen. “Deze is
gemaakt door Gerrit Huijs, die ook
altijd voor de kerstster in de toren
zorgt. Op een grote, manshoge stalen
constructie is verlichting aangebracht
en deze wordt in de toren gehan
gen. De verlichting blijft tot en met
1 november branden om dan plaats
te maken voor de kerstster. Na de
feestdagen komt de jubileumverlichting
weer terug. We willen een jaar lang
laten zien dat de kerk zestig jaar
bestaat.” (Foto: archief)

Aanrijding?

Brand bij Oerlemans Foods
Bij het bedrijf Oerlemans Foods in Broekhuizenvorst is op woensdag 30 september brand uitgebroken.
Verschillende blusgroepen werden opgeroepen.
De brand brak uit in een
bakoven in het bedrijf aan de
Blitterswijckseweg. Blusgroepen uit

Lottum, Meerlo en Venray rukten uit
om de middelgrote brand te blussen.
Rond 10.30 uur werd het sein brand

meester gegeven. De oorzaak van
de brand is nog onbekend. Zover
bekend zijn er geen slachtoffers.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Monumentaal Horst aan de Maas
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Kasteel De Borggraaf Lottum

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 kasteel De Borggraaf in Lottum

Kasteel De Borggraaf werd in
1551 gebouwd uit resten uit een
nog verder verleden. In de jaren
na 1551 werd het huis in verschil
lende stadia gevormd tot wat het
nu al zo´n 400 á 450 jaar is; een
gesloten vierkant pand met een

binnenplaats. Het oorspronkelijke huis
dateert volgens de oudste aktes uit
de veertiende eeuw, evenals de poort
die sindsdien bewaard is gebleven.
Destijds werd er gesproken van ’Hof de
Borggraaf’. Het is onbekend wat er met
het oorspronkelijke Hof de Borggraaf

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

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

gebeurd is, maar vermoedelijk is het
vernield of verzakt. Vervolgens is men
in 1551 begonnen met de bouw van
het huidige kasteel.
Het kasteel heeft altijd gefunctio
neerd als woning van plattelandsadel.
De bouwers waren waarschijnlijk leden

DÉ PAS
FOTOGRAAF
VAN HORST

van de familie Van Broeckhuysen
uit Broekhuizen. Na de bouw is De
Borggraaf in de loop der eeuwen
via een aantal ingewikkelde erf- en
verkoopconstructies in handen van
verschillende eigenaren gekomen.
Het pand is sinds 1904 in bezit van
de familie Van de Voordt en wordt
momenteel bewoond door Ivo van
de Voordt.
De Borggraaf staat al sinds het
begin van monumentenzorg op de
lijst van rijksmonumenten. Nadat Ivo’s
grootvader in 1919 monumentenzorg
raadpleegde omdat de buitenmu
ren aan het slijten waren, kwam de
instantie langs. Zij ontdekten dat er
niet alleen problemen met de bui
tenmuren waren. Doordat er sprake
was van rottend houtwerk en een
veranderende waterstand verzakte de
woning langzaam. Daarom heeft Ivo’s
grootvader in 1925 en 1926 een aantal
restauratiewerkzaamheden op touw
gezet. Door plaatselijke aannemers is
De Borggraaf toen veilig bewoonbaar
gemaakt, zonder dat er ingrijpende
veranderingen plaatsvonden. Tijdens
deze werkzaamheden zijn destijds ook
sanitair, elektriciteit en waterleidingen
aangelegd om het huis van comfort te
voorzien. Hierna is er niets meer aan
het kasteel veranderd. De Borggraaf
kent geen centrale verwarming, waar
door Ivo de temperatuur met kachels
moet regelen.
Ivo onderhoudt het kasteel in zijn
eentje. ‘’Het onderhoud is mijn dagin
vulling. Je moet het regelmatig een
keer zuigen en dweilen. Verder is het

onderhouden van de tuin rondom
veel werk. Die bestaat niet uit
gazon, maar uit gras. ’s Zomers heb
ik dan ook vaak een hele week een
bosmaaier in gebruik om alles kort
te houden. Één keer per jaar poets
ik alles grondig. Dan ben ik onder
andere bezig met het boenen van
het houtwerk en het poetsen van het
koper. Ik merk wel dat het onderhou
den lastiger wordt. Ik ben inmiddels
de zeventig voorbij,’’ aldus Ivo.
De Borggraaf is qua structuur en
inrichting nauwelijks te vergelijken
met een modern woonhuis, maar
desondanks kan Ivo er prima in
wonen. ‘’Het is wat meer werk en
reparaties zijn duurder, maar ik ben
blij dat mijn grootvader bij de restau
ratie van 1925/1926 gekeken heeft
naar kwalitatief goed materiaal.
Daardoor is bijvoorbeeld het sanitair
nog in prima staat. Anders had ik nu
in een puinhoop gezeten.’’
Toch zijn woningen zoals De
Borggraaf volgens Ivo niet geschikt
om met een gezin te wonen.
‘’Ik woon op dit moment meer in
een museum en zo ga ik ook met
de spullen om. Een gezin leeft veel
anders. Natuurlijk hebben wij vroe
ger in ons gezin ook met kinderfiets
jes rondgereden en tegen kasten
of trappen gebotst, maar dit soort
woningen zijn eigenlijk erg kindon
vriendelijk. Als je hier met een gezin
zou willen wonen zou je bepaalde
spullen anders moeten gebruiken of
op moeten ruimen totdat de kinde
ren opgegroeid zijn.’’

Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

St. Lambertusplein 2a 5961 EW HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

www.mathpeeters.nl
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De Norbertuskerk:
van kerk tot school

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste
medewerker m/v
voor in ons team.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wij bieden een baan van 16 tot 20 uur per week.
Interesse?
Mail dan jouw cv en sollicitatie naar info@slagerijjoosten.nl
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Kiest u voor kwaliteit?

Op deze burendag is te zien hoe
de Norbertuskerk om wordt gebouwd.
Het gebouw is nog niet in staat van
oplevering: in de ruimte zijn het beton,
de leidingen en isolatiemateriaal
nog zichtbaar. Enkele karakteristieke
elementen van het gebouw worden
in ere gehouden. Zo blijft het glas-inlood erin zitten en is er een deel van
het altaar bewaard gebleven in wat
in de toekomst als stilteruimte moet
gaan dienen. Er komt een keuken
waarvan zowel de school als de buurt
gebruik kan maken. Linders verwacht
dat vooral ouderen gebruik gaan
maken van het buurtcentrum. “Meer
dan 25 procent van de bewoners van
deze buurt is op leeftijd. We willen
hen hiermee een plekje geven om

elkaar te ontmoeten. Het is iets anders
dan een café, wat in feite ook een
ontmoetingsplaats is. Hier kunnen
mensen op hun gemak een kaartje
leggen zonder 1,75 voor een drankje
te betalen. Voor mensen met een
AOW’tje is dat namelijk veel geld”,
stelt Linders.

Benieuwd hoe het
is geworden
Marian van Stratum (55) loopt
door een van de toekomstige
klaslokalen. “Ik woon hier niet,
maar ik was gewoon benieuwd hoe
het is geworden. Wat opvalt is dat
er enorm veel licht is. En dat het
glas-in-lood er nog is”, zegt Van

Stratum. Barbara (42) en Rob Derix
(43) hebben kinderen die nu nog
in het oude schoolgebouw les
hebben. “Er is veel licht en het oogt
modern. Dit schoolgebouw is van
harte welkom. Het oude is echt aan
vervanging toe. Het klimaat is er niet
goed”, zegt Rob. Het stel denkt niet
dat ze gebruik gaan maken van de
ontmoetingsplaats. “Dat is meer iets
voor ouderen, denk ik”, aldus Barbara.

dealer van

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

Vijf miljoen euro
De school moet in december
opgeleverd worden. De verbouwing
kost zo’n vijf miljoen euro. Dat bedrag
wordt gefinancierd door onder meer
provincie Limburg en gemeente Horst
aan de Maas.

BUFFET
AMBACHTELIJK

Vier generaties in Horst
Met de komst van Iris Draak is Horst weer een familie met vier generaties rijker.
Iris is de dochter van Nicole Cuppen (28). Oma is Jeanne Cuppen-Zanders (58) en trotse omi is
Doortje Zanders-Peeters (97).

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt.

Waar werd ooit een beeltenis geschilderd of geschreven
van het beeld dat vader achterliet?
Een herinnering die wij met trots bewaren.
Intens bedroefd, maar gesteund door onuitwisbare herinneringen
en in grote dankbaarheid voor wat hij voor ons betekende,
laten wij jullie weten dat op maandag 28 september 2015 te Venlo
is overleden ‘ôzze’ pap. Wij zullen hem enorm gaan missen.

Theo van den Broeke
weduwnaar van

Mien van den Broeke - Drabbels
† 28-09-2015

* 30-09-1935
Venray
Meerlo

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Theo te nemen
op donderdag 1 oktober van 18.30 tot 20.00 uur in ’t Pastoersweike,
Bosweg 5 te Swolgen.
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 2 oktober om 14.00 uur
in Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Een bijzonder woord van dank aan de verzorgenden van het Zorghuis Tienray.

Dankbetuiging

Een mooier en warmer afscheid had het niet kunnen zijn
na het overlijden van mijn lieve man, Pap, Opa en “kleine Opa”

Frans van Dijk
De overweldigende belangstelling bij de afscheidsdienst,
de vele kaarten, troostende woorden en bloemen hebben ons
erg goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Paula van Dijk-Reutelingsperger,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De zeswekendienst is op zondag 4 oktober 2015
om 9.30 uur in de St. Gertrudiskerk te Lottum.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor de steun
en het medeleven na het overlijden van onze pap en opa

Piet van Horck
Tevens een speciaal woord van dank aan iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan de mooie afscheidsdienst.
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 4 oktober a.s.
in de Heilige Gertrudis Kerk te Lottum.
Kinderen en kleindochter
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Na een werk- en zorgzaam leven, is na een kortstondige ziekte
vredig van ons heengegaan, mijn lieve man, onze pap,
schoonvader en trotse opa

Hay Peeters
echtgenoot van

Aangeboden camper-/caravanstalling
in Swolgen. 06 11 38 10 78.

Horst Els
Horst Jeannette en Roy
Rick, Femke
Horst Diane en Twan
Karlijn

www.briensveld.nl

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

terras

F

z alencent rum

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

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
In de Riet 26
5961 DG Horst
We hebben Hay, pap en opa voor het laatst in ons midden
op zaterdag 3 oktober om 14.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Hay is thuis.
Onze grote dank gaat uit naar Dr. Duives
voor de fijne en warme begeleiding.

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.
Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. Vergoeding door
zorgverzekeraar. 06 33 18 11 76 www.voeding-id.nl
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Je wachtte op een wonder
helaas, het is nooit gekomen.
Na een kort ziekbed moesten wij afscheid nemen
van onze broer, zwager en oom

Hay Peeters
* 13-05-1949

† 28-09-2015

echtgenoot van Els Peeters-Wijnen
Wij wensen Els, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe in deze droevige dagen.
Broers, zussen en schoonzussen, neven en nichten
Familie Peeters
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.
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.
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

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Grafmonumenten
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

F

† Horst, 28 september 2015

* Melderslo, 13 mei 1949

Dag en nacht bereikbaar

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

cafÉ

Els Peeters - Wijnen

Anita en Ben
Ivo en Dorothé

Correspondentieadres:
De Patrijs 16, 5864 BV Meerlo

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

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

www.theoarts.com

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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te koop appels, ook zelf plukken.
€ 0,50 per kg. Van Lankveld
Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.
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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Binnenrommelmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22.
Zo 4 okt 9.00-15.30 uur.
Info/inschrijven: hh-marktkramen.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

jblijvend
Laat u vri naar uw
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urnmonumenten
en restauratie

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl
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Toekomstvisie Evertsoord
na 13 jaar weer opgegraven
Tijdens de Evertsoorddag in 2002 werd een borstbeeld van de stichter van Evertsoord, burgemeester Everts,
geplaatst bij het gemeenschapshuis. Er werd ook koker onder de grond geplaatst, waar door verschillende inwoners
een toekomstvisie voor 2015 in werd gedaan. Dertien jaar later werd de koker weer opgegraven.

Era Seijkens, voorzitter van Stichting
Overlegplatform Evertsoord, opende de
koker op zondag 20 september samen
met Ria Verhaegh, in 2002 projectleid
ster van het VLE (Vertrouwenspact
Leefbaar Evertsoord). “Het was voor
ons allereerst al spannend hoe de
papieren eruit kwamen. Dertien jaar
geleden was het nog niet vanzelf
sprekend om papier te plastificeren of
lamineren. Over het algemeen zien
de tekeningen en brieven er nog heel
goed uit”, vertelt Era.
In 2000 werd er een in Evertsoord
een leefbaarheidsagenda gemaakt.
Hieruit kwam naar voren dat er veel
zou veranderen. Op agrarisch gebied
zou er veel gaan verdwijnen, waardoor
Evertsoord een ‘slaapdorp’ dreigde
te worden. Evertsoord reageerde
hierop met een eigen visie. Hieruit
is een toekomstvisie voortgekomen,

in samenwerking met de voormalig
gemeente Sevenum. “Deze
toekomstvisie van het VLE is toen in de
koker geplaatst. Daarnaast hebben we
inwoners en kinderen uit Evertsoord
gevraagd om hun toekomstvisie voor
Evertsoord op papier te zetten of
een tekening hiervan te maken. De
kinderen zijn namelijk de toekomst
van het dorp, dus we vonden het erg
belangrijk om te horen wat zij graag
wilden”, licht Era toe.
“Het was erg leuk om de brie
ven en tekeningen terug te zien. We
zien dat met name de kinderen toen
dachten dat het aantal agrarische
bedrijven zou afnemen en het aantal
inwoners van Evertsoord zou toene
men. Dit eerste is inderdaad gebeurd,
het tweede niet. Verder maakte een
kind een tekening van een manege,
omdat ze hoopte dat er een manege in

MULDERS BV
aannemingsbedrijf wellerlooi

rolluik reparatie

Beekstraat 9, 5856 AJ Wellerlooi
T (0478) 5 018 97
F (0478) 50 27 04
info@mulderswellerlooi.com

Ron van Gool 06 202 88 600

www.mulderswellerlooi.nl

Klein onderhoud thuis

Evertsoord zou komen. Dit is daadwer
kelijk uitgekomen. Enkele ambitieuze
toekomstdromen van kinderen zijn niet
uitgekomen, zoals een groot speel
park in Evertsoord, een ondergrondse
Midden Peelweg en een gemeente
Evertsoord. Behalve tekeningen en
brieven door kinderen, was er ook een
klein fotoboekje met foto’s uit 2002 en
een brief van een vader aan zijn pasge
boren zoon. Deze brief hebben we eerst
laten lezen aan de kinderen en omdat
deze brief zo persoonlijk was, is deze
aan de familie teruggegeven.”
De brieven en tekeningen wor
den ingescand en bewaard in het
archief van Stichting Overlegplatform
Evertsoord. “We gaan nu bekijken wat
er in 2002 in de toekomstvisie voor
2015 is opgenomen, wat is er is uitge
komen, wat niet, en hoe we hier nu
mee verder gaan.”

Wij zoeken vrijwilligers!

Buurtzorghuis
Hospice d’n Doevenbos
De verpleegkundigen van het buurtzorgteam bieden warme
zorg aan gasten in hun laatste levensfase die verblijven
in het Buurtzorghuis Hospice d’n Doevenbos in Horst.
Wij bieden vrijwilligers de mogelijkheid werkzaamheden te verrichten
die voldoening en waardering kunnen geven.

HALLO op Zakynthos
Wilfred en Henriette van Roij uit Horst zijn deze zomer op vakantie geweest naar het Griekse eiland
Zakynthos. De HALLO werd meegenomen naar het beroemdste strand van het eiland, Navagio Bay. De foto
met de HALLO is erg vroeg genomen, want in de middag is het erg druk op dit strand. Wilfred en Henriette
zeggen over het strand: “Het strand wordt soms wel door duizenden toeristen bezocht. We hebben hier
tijdens de vakantie genoten van het azuurblauwe, heldere water en de kalkstenen rotsen en kliffen van
250 meter hoog. Het geheel heeft een mysterieuze uitstraling.”

Wij zoeken…..
• gastvrouwen, zorgvrijwilligers
• kookvrijwilligers
• huishoudelijke zorg / sfeervrijwilligers
• tuinonderhoud vrijwilligers
• klus vrijwilligers
Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel
Het is onze ervaring dat werken in een hospice een bewuste keuze
is. Het werk is bijzonder en geen dag is het zelfde. Kun jij je goed
inleven in anderen? En kun je ieders wensen, normen en waarden
respecteren? Dan gaan we graag met je in gesprek.
Spreekt dit je aan?
Mail of schrijf dan voor 6 oktober een motivatiebrief aan:
Jose Hoebers, Reysenbeckstraat 22, 5963 AZ Hegelsom,
Jose.hoebers54@gmail.com
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Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooie
woorden, vele brieven, kaarten en de gulle donaties voor de stichting
Wens in Beweging die we mochten ontvangen na het overlijden van

Piet Hoebers
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en zal ons kracht geven om verder te gaan.
Tony - Lars en Wendy - Kris

Uit

Horst
aan de
Maas

Thijs Rutten

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: schrijver, kunstenaar en docent
klassieke talen Thijs Rutten (54), geboren in Melderslo maar inmiddels woonachtig in Groesbeek.

Dankbetuiging

De vele kaarten, lieve troostende woorden en alle steun
die wij bij het plotseling overlijden van

Ray Riswick
mochten ontvangen, hebben ons bijzonder goed gedaan.
Daarvoor willen wij iedereen hartelijk danken
Annie, kinderen en kleinkinderen

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

Gitaarles Horst. Leer de popmuziek
spelen die jij leuk vindt! Voor starters
en gevorderden en voor alle leeftijden.
Meer info op www.gitaarleshorst.nl

Computerproblemen? Ervaren specia
list lost ze betaalbaar op. Reparatie aan
pc/laptop, opschonen, WiFi, antivirus,
beveiliging. 06 14 51 11 20.

Geboren

Thuur

27 september 2015
Zoon van
Bart in ‘t Zandt en
Myrthe Manders
Wervelstraat 15
5961 VC Horst

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.

Ons gouden huwelijksfeest
is een onvergetelijke, zonnige dag geworden,
mede dankzij de vele felicitaties en goede wensen.
Wij zeggen iedereen hiervoor hartelijk dank.

Ton en Truus Mooren-Poels
Meerlo

Op 1 oktober 2015 zijn onze ouders en grootouders

Hay en Lies Hofmans-Vervoort
50 jaar getrouwd.
Wij vieren dit met familie in besloten kring.
Kinderen en kleinkinderen

“Ik was een van de beste leerlingen”, zegt Thijs
lachend over zijn tijd op de basisschool in Melderslo.
De vroege jeugd was voor Thijs een leuke tijd. De overstap
naar het Boschveldcollege in Venray vond hij ook
spannend. In zijn gymnasiumtijd leerde hij nieuwe
mensen kennen, maar behield hij zijn vriendengroep in
Melderslo. “Het was een leuke groep. We hadden een
keet waar we elkaar ontmoetten. Soms werd er flink
gedronken. Niet door mij, ik was niet zo’n drinker.”
Toen hij achttien was raakte Thijs het contact met zijn
vriendengroep kwijt. Hij verhuisde naar Nijmegen.
Thijs was er achter gekomen dat hij op jongens viel
en voelde zich als homoseksueel niet op zijn gemak in de
Melderslose gemeenschap. “Ik ben, achteraf gezien, een
beetje weggevlucht. In die periode was er niemand zoals
ik. Ik heb echt vanaf mijn zestiende zitten wachten op het
moment dat ik weg kon. Toch was het wel lastig om die
switch te maken, want na je verhuizing is je leven ineens
totaal anders.” Thijs liet behalve zijn vrienden ook zijn
hobby paardrijden achter. “Dat heb ik tot mijn achttiende
intensief gedaan.”

www.kinderopvanghetnest.nl

De Karmeliet

De nieuwste creatie van Thijs is zijn boek De
Karmeliet, dat onder andere bij de boekwinkel in Horst
te koop is. Het is een pleidooi in romanvorm om de
In Nijmegen begon Thijs aan een studie Klassieke
Talen met als hoofdvak archeologie. “Dat vond ik helemaal verhouding tussen seksualiteit en religie opnieuw te
doordenken. De basis voor het boek is gelegd in zijn tijd
niks. Het ging alleen maar over potjes en pannetjes.
in een klooster in Italië. “Het is een fictief boek, maar de
Ik heb het wel afgemaakt, maar ben tamelijk snel
sfeer komt overeen met wat ik daar heb meegemaakt. Ik
begonnen om ernaast theologie te studeren. Dat vond
ging er als idealist naar toe en kwam cynisch terug.” Thijs
ik wel leuk.” Thijs omschrijft zichzelf als religieus, niet
vindt dat de katholieke kerk geen verantwoordelijkheid
kerks. “Ik kom niet meer in de kerk, maar ben wel bezig
neemt voor het seksueel misbruik door haar priesters.
met nadenken over iets wat groter is dan jezelf. LevenOok vindt hij dat er verkeerd met homoseksualiteit wordt
en doodkwesties. Dat leeft heel erg. Dat merk ik in de
omgegaan. “Ik heb vijfentwintig jaar gewacht zodat ik het
workshops over kunst en spiritualiteit die ik geef. Het is
heel interessant om naar aanleiding van wat je zelf maakt boek zonder rancune kon schrijven.”

Leven- en doodkwesties

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

gesprekken te hebben over dat soort onderwerpen”,
zegt Thijs. De theologie fascineerde Thijs dusdanig dat hij
promoveerde in de christelijke spiritualiteit. Hij schreef
een aantal boeken over dit onderwerp.
Thijs heeft de behoefte om dingen te creëren. Hij deed
de kunstacademie in Arnhem en maakt schilderijen.
“Ik vind het leuk om met verf te klooien. Het een op een
met mijn penseel op het doek werken vind ik lekker. Ik wil
contact hebben met datgene wat ik maak. Ook bij het
maken van kunst laat ik me inspireren door godsdienst.”
Hij combineert zijn kunstenaarschap met het lesgeven in
de Klassieke Talen. Na het overlijden van zijn vader en
omdat zijn moeder ernstig ziek bleek, keerde Thijs enkele
jaren geleden terug naar Horst aan de Maas. Hij doceerde
vijf jaar lang op het Dendron College in Horst. “Ik vind het
een hele leuke school om les te geven. Ik denk serieus
dat ik hier de prettigste leerlingen heb gehad.” Na het
overlijden van ook zijn moeder geeft Thijs nu drie dagen
in de week les in Nijmegen.
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GEPLUKT Bernard Driessen

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 geboren en opgegroeid in Lottum, maar woont al ruim 40 jaar in Broekhuizenvorst. Hij heeft jarenlang
gewerkt bij het verzekeringskantoor van zijn vader, is actief in het bestuur van vele verenigingen en houdt daarnaast van muziek maken en luisteren. Deze week wordt Bernard Driessen (69) geplukt.
Bernard werd in 1946 geboren in
Lottum. Hij is het oudste van een gezin
van zes kinderen. In Lottum ging hij
naar de lagere school, daarna ging hij
naar de mulo in Venlo. Op 16-jarige
leeftijd rondde Bernard de mulo af en
ging hij werken in het bedrijf van zijn
vader. “Op 31 juli was ik klaar met
school en op 1 augustus begon ik met
mijn eerste baan. Zo ging dat in die
tijd”, vertelt Bernard.
“Mijn vader had een verzekerings
kantoor aan de Hoofdstraat in Lottum.
Gedurende de jaren dat ik daar werkte,
heb ik diverse vakgerichte cursussen
en opleidingen gevolgd. Deze waren

voornamelijk in de avonduren en in
de weekenden. In 1970 heb ik het
bedrijf overgenomen van mijn vader.
Dit duurde tot ongeveer het jaar 2000,
hierna ben ik een opleiding tot finan
cieel planner gaan volgen. Aansluitend
hierop ben ik voor mijzelf begonnen
met het adviseren van klanten over
financiële situaties. Vorig jaar ben ik
hiermee gestopt, dat wil zeggen dat ik
geen nieuwe klanten meer aanneem.
Bestaande klanten help ik uiteraard nog
steeds.”
Bernard leerde zijn huidige vrouw
kennen bij Prinsenhof in Venray.
“Destijds was dat een van de bekendste

PUZZEL

Sudoku
3

1

8

2

6
3

7

9

6

8
2

1
5

2

6

4

4

2
6

4
4

2
8

6

5
3

3
9

6

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
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De kerk is gerestaureerd en vorig jaar
heropend. Hiervoor hebben we subsi
dies gekregen, met de voorwaarde dat
de kerk een multifunctioneel gebouw
moest zijn. Omdat ik zelf ook geïnteres
seerd ben in kunst heb ik een begin
nend kunstenaar bereid gevonden zijn
werk in de maand oktober te expose
ren in de kerk.”
Al vanaf de lagere school speelt
Bernard eufonium bij de harmonie in
Lottum. “Destijds was er nog niet zo
veel keuze. Als kind ging je bij de voet
balclub of bij de harmonie. Aangezien
ik niet zo sportief persoon was, ging ik
bij de harmonie. Later ging ik ook bij de
fanfare in Broekhuizenvorst.” Behalve
muziek maken, is hij ook penning
meester bij fanfare in Broekhuizenvorst.
“Vanwege mijn achtergrond werd ik
via-via gevraagd om in het bestuur te
komen. In eerste instantie heb ik toen
aangegeven dat ik niet in het bestuur
wilde, maar wel de boekhouding zou
overnemen totdat ze iemand anders
gevonden hadden. Uiteindelijk werd er
geen nieuw bestuurslid gevonden en
ben ik er toch mee doorgegaan. Het is
zeker niet vervelend om te doen. Zo
blijf ik toch een beetje betrokken bij de
gemeenschap.”

NIEUW BELEID VOOR
GRONDWATERONTTREKKINGEN
BEDEKTE TEELT
Belangrijk voor:
- Glastuinbouw
- Teelt in tunnels
- Pot- en containervelden
Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft
op 21 juli 2015 de Algemene regel grondwater: onttrekking voor
beregening en bevloeiing van bedekte teelten en pot- en containervelden vastgesteld. Op grond hiervan kunnen tijdig gemelde bestaande grondwateronttrekkingen in deze sectoren
worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Bestaande
grondwateronttrekkingen kunnen van 1 oktober tot 15
december 2015 gemeld worden bij het waterschap.

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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uitgaansplaatsen met livemuziek, waar
iedereen in onze regio naartoe ging.
Hier leerde ik mijn vrouw kennen en
we zijn inmiddels 42 jaar getrouwd.”
Hoewel Bernard uit Lottum kwam en
zijn vrouw uit Horst, besloot het stel
te verhuizen naar Broekhuizenvorst.
“We hebben voor Broekhuizenvorst
gekozen omdat hier een leuk huis te
koop was. Inmiddels wonen we er al
meer dan 40 jaar, dus het bevalt ons
goed. Als we het hier niet naar onze zin
zouden hebben, waren we al lang weg
geweest. We hebben drie kinderen
van 30, 35 en 38. Onze jongste zoon
is onlangs getrouwd in Zwitserland en
woont hier nu ook. Onze oudste zoon
woont in Venray en onze dochter woont
in Frankfurt, samen met haar drie kin
deren van 3, 5 en 7 jaar oud. Door de
afstand zien we onze kleinkinderen dus
helaas niet zo vaak.”
Bernard is ook nog penningmees
ter bij onder andere de plaatselijke
Zonnebloem, de sponsorclub van
Museum De Locht en secretaris bij de
Wijnstudieclub en bij het voormalig
kerkbestuur in Broekhuizenvorst. “Voor
dit laatste heb ik onlangs meegeholpen
bij de organisatie van een expositie in
het kerkgebouw in Broekhuizenvorst.

Niet of niet tijdig gemelde grondwateronttrekkingen zijn zonder vergunning verboden.
Voor meer informatie kunt u bellen met
(077) 38 91 111 of ga naar
www.wpm.nl/bedekteteelt
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Geboortecentrum draait op volle toeren:

‘Er is sprake van een echt wij-gevoel’
Het Geboortecentrum aan de Professor Gelissensingel in Venlo draait inmiddels zo’n drie
en een halve maand op volle toeren. Hoe ervaren patiënten de zorg, wat zijn de bevindingen
van het team en zijn er nog verbeterpunten?
De nieuwbouw zorgde voor een enorme
positieve impuls aan alle betrokken partijen,
stelt VieCuri-gynaecologe Anika Dam.
“Er is een soort trots ontstaan. Patiënten
merken dat ook; ze zijn heel positief over de
zorg en waarderen de toegenomen privacy
dankzij de ruime kraamsuites. Sinds we
begin juni intrek hebben genomen in het
Geboortecentrum blijkt dat heel veel in de
praktijk goed werkt, maar nog niet alles
goed gaat. Dit zijn we nu aan het optimaliseren; zorg is immers een continu proces.
De grote winst is dat we merken dat door
de intensievere samenwerking een echt
wij-gevoel ontstaat tussen zorgverleners.
Dat is een goed uitgangspunt om de eerste
en tweedelijns zorg nog verder op elkaar
af te stemmen.”
Feedback ouders
Naast zestien kraamsuites beschikt het
Geboortecentrum over acht couveusesuites
binnen de afdeling neonatologie. Alle
kinderen op deze afdeling hebben extra
bewaking en zorg nodig, omdat ze te vroeg
geboren zijn of medische problemen hebben.
Ook hier krijgt het team veel positieve
geluiden van ouders te horen. Teamleider Jos
Swart: “We vragen ook actief naar feedback
van ouders. Hoe meer we onze zorg op de
behoeften van ouders afstemmen en alle
randvoorwaarden zo goed mogelijk invullen,
hoe prettiger ze hun verblijf ervaren. En als
ouders goed in hun vel zitten, reageert het
kind daar ook op omdat er meer rust is.”

Tegemoetkomen aan wensen
Een voorbeeld van opbouwende feedback
die het team krijgt, is de vraag waarom er geen
televisie aanwezig is in de couveusesuites.
“Wij hebben hier bewust voor gekozen: thuis
heb je ook geen tv op de babykamer. Onze
focus ligt op het creëren van een prikkelvrije
omgeving voor het kind. In tegenstelling tot
bij de kraamsuites is er daarom geen tv in de
couveusesuites aanwezig. Toch willen we ouders
tegemoetkomen; zo is het mogelijk een tablet
of laptop mee te nemen. En in de toekomst
komt er op de gezamenlijke familiekamer een
televisie. Zo wordt deze familieruimte ook meer
een ontmoetingsplek. Ouders zitten immers in
hetzelfde schuitje en kunnen daar ervaringen
met elkaar uitwisselen.”
Doorontwikkeling
Processen worden gestroomlijnd, keurmerken zijn behaald. “Dat betekent echter niet dat
we achterover leunen”, aldus teamleider Jos
Swart. “Ja, we hebben het Neokeurmerk en het
Borstvoedingscertificaat behaald, maar we blijven met de nieuwste ontwikkelingen meegaan.
Het streven naar nog betere zorg stopt niet na
het ontvangen van een keurmerk.”
In het Geboortecentrum wordt het concept
van integrale geboortezorg ook de komende tijd
verder doorontwikkeld. “Er is nog steeds werk
aan de winkel”, aldus Anika Dam. “En gelukkig
maar”, vult Jos Swart aan. “Nu dat het gebouw
in gebruik is genomen, zijn er gelukkig ook nog
verbeterpunten. We hadden vooraf geen glazen
bol; je krijgt niet alleen een nieuwe afdeling
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op een andere plek, maar het is ook een heel
nieuwe manier van werken. Je merkt dat de
dynamiek tussen medewerkers is verbeterd.
We hebben de handen echt ineen geslagen.”
www.geboortecentrumnoordlimburg.nl

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

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op
www.podotherapiehermanns.nl
Tel. 077 397 13 18
Faunaland Van Grootel Horst
Hoofdstraat 14 a - 5961 EZ Horst
tel.: 077-3970058 - horst@mijndierenspeciaalzaak.nl
www.faunalandhorst.nl

www.bekro.nl

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Dompelpompen
in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■
Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Unieke samenwerking
Podotherapie Hermanns
en Livit
Sinds 1 juni 2015 zijn Podotherapie Hermanns en Livit
een samenwerkingsverband aangegaan.
Podotherapie Hermanns is al jaren het vertrouwde gezicht in uw
regio op het gebied van podotherapie en voetzorg. In de praktijk kwam
steeds vaker de vraag of we ook maatwerk schoenen konden leveren.
Vanuit die vraag is Livit ons komen versterken in Horst en Blerick.
Livit is specialist op gebied van orthopedische hulpmiddelen
waaronder schoenen en (steun)kousen.
Gezamenlijk kunnen wij u een totaalpakket bieden op gebied van
voetzorg en zorg voor uw benen.

Waarvoor kunt u terecht:

Podotherapie, (orthopedische) schoenen, compressietherapie
(steunkousen).

Hoe werkt het:

• Deze eerste afspraak bij Livit is vrijblijvend en geheel gratis!
• Met de samenwerking vanuit twee vakgebieden hebben we meer
kennis en kunde om u vooruit te helpen.

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

Horst – Herstraat 20

Blerick – Da Costastraat 17
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Open dag Dierenkliniek Horst
Dierenkliniek Horst e.o. aan de Americaanseweg in Horst houdt op zondag 4 oktober een open dag. Bezoekers
kunnen een kijkje nemen bij de dagelijkse praktijk in een dierenziekenhuis of zelf aan de slag gaan.
Tijdens de open dag kunnen alle
bezoekers met eigen ogen zien wat
er allemaal bij Dierenkliniek Horst e.o.
gebeurt. Zij kunnen zelf aan de slag,
bijvoorbeeld door te leren hechten
of een kijkoperatie uit te voeren of
kunnen bijvoorbeeld een kijkje nemen

achter de schermen van de web
apotheek. Ook zijn er verschillende
demonstraties, workshops en lezingen
over onder andere katten- en hond
engedrag, voorbereiding en nazorg bij
orthopedisch operatie en over voeding.
Daarnaast is er een informatiemarkt

met gedrags- en voedingsdeskundigen,
vertegenwoordigers van de dieren
ambulance, de dierenpolitie en de
opleiding dierenartsassistente van het
Citaverde College en vakmensen uit de
veehouderij. De open dag duurt van
12.00 tot 17.00 uur.

Rode Lopershow
In het centrum van Horst vindt op zondag 4 oktober de Rode Lopershow plaats. Op een rode loper tonen
modellen dan de nieuwste collecties. De winkels zijn deze dag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Een grote rode loper van bijna
400 meter lang start bij de winkels
aan de Kerkstraat en loopt via het
Lambertusplein en de Steenstraat naar

het Wilhelminaplein. Er zijn op zondag
4 oktober drie showmomenten, om
13.30, 14.30 en 15.30 uur. Ook voor de
kinderen is er deze middag van alles te

doen. Zo kunnen zij zich laten schmin
ken op het Lambertusplein door Pip en
Saartje. Daaraan gekoppeld is een foto
wedstrijd. Muziek is er van clown Kees.

Wijnactiviteiten in Horst
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Ad de Ponti

Nieuwe eigenaar
voor PTC+
PTC+ in Hegelsom heeft een nieuwe eigenaar. Ad de Ponti heeft met
ingang van 1 oktober het bedrijf overgenomen van Aeresgroep uit Ede.
Alle werknemers blijven hun baan behouden.
PTC+ is begonnen als praktijk
school voor de agrarische scholen. Die
rol vervult zij nog steeds. Inmiddels
worden ook veel internationale pro
jecten gerealiseerd waarbij niet alleen
de agribusiness centraal staat, maar
ook vanuit andere invalshoeken deel
nemers worden getraind en begeleid.
Daarbij wordt ook de verbinding
gezocht met bedrijven in de directe
omgeving van Horst. “‘Nieuw is dat
we nu ook de certificeringen naar een
hoger plan kunnen trekken”, zegt De
Ponti, die ook eigenaar is van Provex
Examens & Audits uit Boxmeer. Dit

bedrijf legt zich onder andere toe
op het certificeren van personen.
De Ponti: “De grote ervaring en
kennis van de werknemers en het
uitstekende netwerk met regionale
bedrijven is een enorme kracht.
Maar ook de combinatie met een
hostel en r estaurant is zeker voor de
buitenlandse deelnemers een unique
selling point.”
De nieuwe organisatie gaat
PETC+ heten. Deze letters staan voor
Praktijk Expertise en Training Centrum.
De onderneming telt negen mede
werkers. De locatie blijft in Hegelsom.

Slijterij Weijs in Horst organiseert twee activiteiten waarin wijn centraal staat. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden voor een diner met wijnmenu en een wijnproeverij.
Op vrijdag 23 oktober vindt er een
driegangendiner plaats met bijpassende
wijnen. De wijnen zijn geselecteerd
uit het Boomsma wijnassortiment en
worden door vinoloog Dimitry Coenen

toegelicht. Twee weken later, op
vrijdag 6 november, volgt een grote
wijnproeverij waarbij ruim 30 wijnen
open staan en deelnemers een
wijnrondje kunt maken. Tijdens deze

Zondag
4 oktober
zijn wij
open van
12.00 tot
17.00 uur

avond is de wijnvertegenwoordiger van
onder andere het wijnhuis Lenotti en
Urmeneta aanwezig.
Neem voor meer informatie contact
op met slijterij Weijs.

Oh, zit dat zo!

HET WORDT EEN
FANTASTISCH
NAJAAR !
Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

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

De arbeidsongeschikte ZZP-er

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

In 2006 begint meneer X
een eenmanszaak met als doel
het verkopen en installeren van
vloerverwarmingen. Hij is ZZP-er
en schakelt slechts bij uitzondering,
als hij teveel opdrachten heeft,
anderen in. Hij sluit een AOV af bij
Achmea.
In oktober 2007 moet de man
zich helaas ziek melden met rug-en
schouderklachten en uiteindelijk
wordt hij door Achmea arbeidsongeschikt verklaard voor het
installeren van vloerverwarmingen.
Achmea verklaart de man echter
maar voor 70 procent arbeidsongeschikt, met als redenering dat
hij nog wel de 30 procent aan
verkoop-en administratieve taken
kan uitvoeren.
Feitelijk kan de man echter zijn
onderneming niet meer voortzetten, omdat hij zijn kerntaken waarmee hij zijn omzet moet binnenhalen, niet meer kan verrichten.

Hij is zelf dan ook van mening dat
hem een uitkering op basis van 100
procent arbeidsongeschiktheid moet
worden toegekend.
In de procedure bij de rechtbank
stelt Achmea, dat meneer X de installatie van vloerverwarmingen ook
door een ander kan laten doen.
Dit is in de installatiebranche heel
gebruikelijk, aldus Achmea.
De rechtbank neemt de argumenten van Achmea niet over. Meneer
X is immers ZZP-er en oefent zijn
beroep dus uit zonder personeel.
Er zijn dus geen uitvoerende werkzaamheden aan iemand anders over
te dragen binnen het bedrijf. Ook
inschakeling van andere ZZP-ers is
niet redelijk, omdat meneer X dit
voorheen slechts heel af en toe deed.
De rechtbank kent meneer X dus
een uitkering toe op basis van 100
procent arbeidsongeschiktheid.
En terecht, lijkt mij. Je kunt immers
moeilijk aan een ondernemer uitleg-

Geldig van 28 september
t/m 3 oktober 2015

Door: Arthur van Dok, advocaat
In dit artikel leg ik u graag een zaak voor van een ZZP-er die dacht dat hij een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) had afgesloten. Deze zaak is een typisch voorbeeld van zaken die wij als
letselschadeadvocaten regelmatig tegenkomen.

Crist Coppens

gen dat hij de administratie moet
uitvoeren van een onderneming
die feitelijk niet meer bestaat.

LEKKER MALS
geldig t/m zaterdag
3 oktober 2015

Verse mini kiprollade
500 gram €4,95

KEURSLAGERKOOPJE
Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 75 | www.putt.nl
vandok@putt.nl

Houthakkersteaks 4 stuks €6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Deze mensen kun je niet
bieden wat ze nodig hebben’

De afgelopen weken zijn er honderd
duizenden vluchtelingen vanuit Syrië Europa
ingetrokken. Ook Nederland heeft
aangegeven extra vluchtelingen op te gaan
vangen. Ruim driekwart van de inwoners van
Horst aan de Maas, 76 procent, zou een
vluchteling geen onderdak geven. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Een vluchteling opvangen in je eigen huis,
is niet iets wat je zomaar doet. Er is dan ook
maar een minderheid, 7 procent, die zijn huis op
wil stellen voor asielzoekers. Als er tenminste
geen andere oplossing is, zegt deze inwoner:
“Dat zou ik doen mits er alles aan gedaan is om
vluchtelingen onder te brengen in leegstaande
kantoorgebouwen of leegstaande overheids- en
semioverheidsgebouwen.” Het merendeel van
de inwoners durft het echter niet aan. Vaak
is er twijfel of er wel de goede hulp geboden
kan worden. “Deze mensen kun je zelf niet

Inwonerspanel

1.672 leden
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Weet Ja
niet 7%
17%
Nee
76%
Zou jij een vluchteling
onderdak geven?
bieden wat ze nodig hebben. Velen hebben
dingen gezien en meegemaakt waarvoor ze
professionele hulp nodig hebben”, denkt deze

persoon. Een ander vindt het een veel beter idee de Maas inderdaad vluchtelingen gaat opvangen,
dan zijn er diverse locaties die daar voor in
wanneer de opvang van vluchtelingen gebeurt
aanmerking kunnen komen. Gedacht wordt
in de regio waar ze vandaan komen. “Dit kost
aan onder meer het voormalige klooster in
het Westen een fractie van de huidige uitgaven,
Tienray, de Mèrthal in Horst en verzorgingstehuis
en de mensen kunnen daar geholpen worden.
Berkele Heem. Maar
Ze kunnen meteen aan
ook leegstaande
de slag met opbouwen
‘Je weet niet
kantoorpanden of
van huizen, bouwen aan
wat je in huis haalt’
agrarische bedrijven zijn
een nieuwe infrastructuur
plekken waar mensen,
en verbouwen van
‘Opvangen in de regio
tijdelijk, opgevangen
voedsel.” Er zijn ook
waar ze vandaan komen’
kunnen worden.
mensen die aangeven
bang te zijn over wat er
‘Verrijkt je mensbeeld’
over de vloer kan komen.
TipHorstaandeMaas
“Je weet nu eenmaal niet
is een samenwerkings
wat je in huis haalt.”
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
Het steunen van vluchtelingen kan ook op
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
andere manieren, bijvoorbeeld door voedsel
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
of kleding in te zamelen. Ook zijn er inwoners
www.tiphorstaandemaas.nl
die zich aan willen melden als vrijwilliger bij
Reageren?
bijvoorbeeld een opvang. Als gemeente Horst aan
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

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

Prijzen onderuit: boeren wanhopig
Door de slechte prijsvorming van vele agrarische producten produceren
vele boeren onder de kostprijs. Zij komen geld tekort en vragen steun.
Als consument merken wij daar
weinig van. De consumentenprijs voor
groenten blijft relatief hoog, maar de
kiloknallers vliegen ons om de oren.
Nederland exporteert 70 procent
van de productie en die gaat voor
een zacht prijsje het land uit. Zo is
de maatschappelijke kostprijs voor
varkensvlees bijna 4 euro per kilo en

bedraagt de wereldmarktprijs maar
1,40 euro. De gesubsidieerde boer
komt er niet uit en overige kosten
worden afgewenteld op de belasting
betalende burger en naar de toekomst
verschoven. Is er dan geen oplossing
om de Nederlandse agrarische sector
te redden?
Ja, maar dat gaat tegen de huidige

Uitnodiging

tendens van ‘alles moet groeien’ in.
Er is, door in te zetten op een hogere
toegevoegde waarde, resultaat te
behalen. Dit geldt voor zowel de indi
viduele bedrijven als ook maatschap
pelijk.
Het huidige standpunt van ‘alles
aan de markt overlaten’ moet worden
verlaten. De markt werkt helemaal niet
en wordt door subsidies en beleid poli
tiek bepaald. Als Rusland bijvoorbeeld
de grens dicht gooit, is heel Nederland

in rep en roer. De productie zal omlaag
moeten: een bakker die te veel brood
jes bakt krijgt die toch ook niet door de
overheid betaald.
Alle ondernemers die grotere,
bijvoorbeeld 2.000 varkensrechten heb
ben, zouden in beginsel, 2 procent in
moeten leveren om vraag en aanbod in
evenwicht te brengen. Als dit te weinig
is, zou de productie tot 50 procent
kunnen worden beperkt om de prijzen
te herstellen. Maatschappelijk gezien

kost dit weinig, omdat alle investerin
gen, kosten en subsidies dan worden
gehalveerd en de prijs zal herstel
len, omdat dan in hoofdzaak voor de
Nederlandse markt wordt geprodu
ceerd met de daaraan gekoppelde
maatschappelijke eisen.
Even slikken voor de boer maar
zicht op een zonnige toekomst.
André Vollenberg,
Witveldweg Grubbenvorst

woensdag 7 oktober
Kom naar onze

Dureadag!
Een adviseur van Durea zal deze dag aanwezig zijn
voor al uw vragen over deze zeer comfortabele
schoenen. Gratis voet en schoen advies op maat.

Hoofdstraat 14 Horst

De koffie staat klaar!

volg ons ook op

T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
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Bespreking Poll week 38

De brandweer is er ook voor dieren in nood
Het overgrote deel van de stemmers, 82 procent, is het eens met onze stel
ling van twee weken geleden. De brandweer is in het leven geroepen om mens
en dier te redden. Dit vinden ook Wim en Ria Nabben uit Sevenum. Zij reageer
den op onze website als volgt: “Van ons mag de brandweer best uitrukken voor
het redden van dieren.” Ze plaatsen daar wel een kanttekening bij. “Maar dan
worden de kosten op de eigenaar verhaald. Dit is namelijk ook het geval als je
de hulp inroept van de dierenambulance.”

De overige 18 procent vindt het redden van dieren in nood helemaal geen
taak van de brandweer.
Moet de brandweer uitrukken voor de spreekwoordelijke kat in de boom?
Zij vinden dat je als eigenaar uiteindelijk toch zelf verantwoordelijk voor je
huisdier, ook als het in de problemen zit. Zeker omdat de kosten niet door de
eigenaar zelf worden vergoed, maar uiteindelijk door ons als belastingbetaler
allemaal betaald.

Dierendag is alleen goed voor de commercie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het is weer bijna zover: dierendag. Op zondag 4 oktober worden in de hele
wereld dieren verwend. Dierendag werd in het leven geroepen om te benadruk
ken dat dieren ook rechten hebben en dat zij beschermd moeten worden.
Tegenwoordig is dierendag echter steeds meer een commercieel feest
geworden, net zoals Vader- en Moederdag en Valentijnsdag. Het zijn vooral de
winkeliers en ondernemers die profiteren van extra verkoop van hondensnoepjes,
dierenspeeltjes en andere speciale dierendagaanbiedingen. Dieren zelf heb
ben weinig aan zo’n dag. Voor een hond of kat is het veel fijner om iedere dag

hetzelfde ritme te hebben. Zij hebben liever het hele jaar door de juiste aandacht
en één dag per jaar met extra zorgzaamheid en lekkers is alleen maar verwarrend
voor hen.
Aan de andere kant is het juist goed om eens per jaar stil te staan bij de die
ren en dierenrechten. En dan gaat het niet alleen om huisdieren, want actiegroe
pen vragen op deze dag vaak aandacht voor dieren die worden verwaarloosd,
mishandeld of worden uitgebuit. Dat heeft niets met commercie te maken, maar
met dierenliefde. Dierendag is alleen goed voor de commercie, wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 39) > Biechten kan nog steeds > eens 49% oneens 51%
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
Op deze plaats is inmiddels vier keer een ingezonden brief geplaatst over
dit onderwerp. Twee van de werkgroep Donkvariant en twee van mijn hand.
In de HALLO van donderdag
24 september stelt de werkgroep
dat ik mezelf een spiegel voor moet
houden omdat ik had kunnen weten
dat de Donk bebouwd zou worden.
Hier lijkt het spreekwoord ‘zoals de
waard is, vertrouwt hij zijn gasten’
van toepassing te zijn, want kennelijk
gaat de werkgroep er van uit dat ik
tegen nieuwbouw op de Donk ben.

Als de werkgroep mijn ingezonden
brief in de HALLO van 26 februari goed
leest, kunnen ze zien dat ik niet tegen
passende nieuwbouw ben. Sterker
nog: toen ik aan de Molenzijweg kwam
wonen was die nieuwbouw al volop
in gang. Mijn bezwaar was vooral dat
ik het uiterst onfatsoenlijk vind dat
de werkgroep de bewoners van de
Donkstraat en de Molenzijweg onder

het mom van goed nieuws met haar
probleem op wilde zadelen.
In haar brief stelt de werkgroep nu
dat ze vooral opkomt voor de belan
gen van de starters op de Swolgense
woningmarkt en geen tegenstander is
van Kerkveld II. Dat het deze mensen,
die kennelijk toevallig allemaal bij
Kerkveld II wonen, dit keer naar eigen
zeggen vooral gaat om “een maat
schappelijk verantwoorde keuze die het
minst drukt op de door de gemeente
te maken kosten” is goed nieuws.

De bouwgrond op het Kerkveld II
is immers gemeente-eigendom en
goedkoper dan die op de Donk, dus
de discussie kan nu snel gesloten
worden. Ik vertrouw erop dat de
leden van de werkgroep menen wat
ze schrijven. Daarom verwacht ik niet
anders dan dat de werkgroep zich
opheft en dat de leden geen bezwaar
zullen indienen tegen de realisatie
van Kerkveld II.
Vincent Beerens
Molenzijweg 1, Swolgen

Exclusieve complete winterervaring met Vice Versa in Fins Lapland!

Beleef Lapland!

Bestemming: Levi in Fins Lapland
Reisperiode: 13 t/m 20 februari 2016
Inclusief: Rendiersafari • IJsvissen
Bezoek Noorderlicht en kerstman
En heel veel meer...

Kom naar
de infoavond

Infoavond Fins Lapland
Maandag 5 oktober 2015
Hotel Asteria Venray
Entree gratis | aanmelden via
maja@reisbureauviceversa.nl
Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.nl

Marieke
ment...
“Nee, mevrouw, daarvoor
moet u niet bij mij zijn, daar
gaat mijn collega over en die is
met vakantie.” “U bent naar mij
doorverbonden? Wat vreemd,
daar ga ik namelijk helemaal
niet over.” “Waarom belt u
hiervoor naar dit nummer?
Intern is afgesproken dat
afdeling X deze vragen
afhandelt.” “Dit moet ik eerst
even nakijken, daar bel ik u dan
morgen over terug. Oh, u heeft
hier vorige week ook al over
gebeld? Nou ja, u hoort in elk
geval nog van mij.”
In mijn werk heb ik er bijna
dagelijks mee te maken: de
van-het-kastje-naar-demuurtelefoontjes. Je belt naar
een organisatie voor meer
informatie en degene aan de
andere kant van de lijn heeft
eigenlijk geen zin om die vraag
zelf af te handelen. Het fraaiste
maakte een voorlichtster van
een grote overheidsdienst het
eens door lichtelijk
verontwaardigd te vragen
waarom wij haar belden met dit
soort, in haar ogen, onzinvragen.
Omdat je van de afdeling
voorlichting bent misschien?
Dan is het je taak toch om onder
andere de pers te woord te staan
of niet? Als nieuwsblad hebben
wij als doel onze lezers
informeren. De artikelen die wij
schrijven bevatten, in zoverre
mogelijk, alle relevante
informatie. Tegenwoordig kan
iedereen via internet opzoeken
waar die brandweerauto met
gillende sirenes naar toe gaat.
Maar waarom hij daar heen
gaat? Het is de taak van de
journalist om dat te onderzoeken
en na te vragen bij de juiste
instantie. Het zou fijn zijn als
degene aan de andere kant van
de lijn dat dan ook begrijpt. Je
krijgt de kans als bedrijf om
jouw kant van het verhaal
duidelijk te maken. Grijp die dan
ook!

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.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.

Waar of wanneer begint participeren
Vanuit het CDA is er onlangs een inspiratiecafé georganiseerd voor onze
leden Een wellicht moeilijk, lastig en zeker politiek woord waarbij velen
zullen denken: dat zal wel.
Petra Dassen, burgemeester van
gemeente Beesel en uitgeroepen
tot Beste Bestuurder van een kleine
gemeente, was gastspreker. Dat wat
ze, helemaal uit het hart, vertelde
was zeer inspirerend. Moraal van
haar verhaal was eigenlijk dat je als
bestuurder goed moet luisteren naar

en vooral vertrouwen moet hebben in
je inwoners. Voor politici is dat vaak
lastig of zelfs, zo lijkt dat tenminste,
onmogelijk. Bestuurders hebben
vaak de neiging te denken het beter
te weten. Men kan het beter dan de
gewone burger want… en dan komen
er vaak heel veel kul argumenten.

Zo is er binnen Grubbenvorst een
groep inwoners die zich zorgen maakt
over de staat van de vele monumen
ten in Grubbenvorst. Bij de gemeente
heeft dit een lage(re) prioriteit. Dat kan
natuurlijk, want niet alles kan prioriteit
1 hebben. Maar als zich dan een groep
inwoners meldt om dit in eigen beheer
te doen dan zou men laaiend enthou
siast moeten zijn en dit binnen de
kortste keren geregeld moeten zien te
krijgen. Wat niet moet gebeuren is met

argumenten komen zoals: “Dit gaat
precedenten scheppen richting andere
kernen.” Ja, en?
Ik zou zeggen: Hou die groep
mensen enthousiast en facilitair, maar
vooral, luister en geef ze vertrouwen.
Het kan en mag niet zo zijn dat er na,
wat ik dacht, al weer één jaar nog niets
is beslist. Dat is zeker geen burger
participatie, toch?
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Horst aan de Maas heet vluchtelingen welkom
Als PvdA Horst aan de Maas hebben we vol overtuiging de raadsbrede
motie ‘Horst aan de Maas heet vluchtelingen welkom’ mede ingediend.
We zijn van mening dat wij als Nederland een verantwoordelijkheid
hebben, dat wij als Horst aan de Maas een verantwoordelijkheid hebben
en dat wij als raadsleden, als inwoners van Horst aan de Maas en als
medemensen een verantwoordelijkheid hebben.
Daarom hebben we het college
opgeroepen te onderzoeken of er bin
nen de gemeente vastgoed beschik
baar is, dat met inzet van acceptabele
financiële middelen geschikt gemaakt
kan worden voor de opvang van

asielzoekers. Daarnaast hebben we
het college opgeroepen te onderzoe
ken wat de praktische consequenties
hiervan zouden zijn en hoe hiermee
om te gaan. Tevens hebben we het
college opgeroepen te bekijken hoe om

te gaan met de mogelijke extra opvang
van statushouders om op andere
plekken ruimte voor noodopvang te
creëren. Tenslotte hebben we het col
lege opgeroepen om, daar waar moge
lijkheden voordoen, actief met deze
mogelijkheden aan de slag te gaan.
Deze motie is ingediend door vijf par
tijen en gesteund door 26 raadsleden.
Een krachtig signaal dat politiek Horst
aan de Maas vluchtelingen welkom
heet en zich bewust is van de conse
quenties én hierop wil anticiperen.

Op deze motie, en ook op eerdere
standpunten die we hierover naar bui
ten hebben gebracht, zijn veel reacties
binnen gekomen. Positief en negatief.
Constructief en ronduit vervelend.
Mensen die potentiële locaties naar
voren brengen, zelfs in hun eigen huis,
of mensen die zich zorgen maken om
problemen die de opvang van vluchte
lingen of van extra statushouders met
zich mee kan brengen. Zorgen die wij
begrijpen. Zorgen die we in sommige
gevallen delen. Maar ook zorgen die

wat ons betreft nooit de reden mogen
zijn om weg te kijken van onze ver
antwoordelijkheid.
Wij zijn graag bereid om eenieder
die hierover met ons in gesprek wil,
te woord te staan. Of je nu in gesprek
wilt om te bekijken wat we als Horst
aan de Maas kunnen doen of dat je je
zorgen maakt. Neem gerust contact
met ons op.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

INSPIRATIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS. MET DE KEUKENCOLLECTIE VAN 2016.
T/M 31 OKTOBER

EEN
VAATWASSER
CADEAU!*

ALLE
VESTIGINGEN

Bij aankoop
van een
keuken.

A.S. ZONDAG
GEOPEND
12.00 - 17.00 UUR

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE
STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111
SOMEREN-EIND
BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

TILBURG
* Bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Grote vragen bij verkoop Kasteelboerderij – deel 1
Vorige week werd voor het eerst openlijk in de raad gesproken over de
verkoop van de Kasteelboerderij. In dit dossier hebben SP en D66 samen laten
zien dat zij hun controlerende rol in de raad, niet zonder reden, serieus nemen.
Tijdens ons eigen onderzoek kwa
men gegevens naar voren, waardoor
wij diverse keren raadsvragen hebben
gesteld om nog meer informatie
rondom deze verkoop te krijgen.
Deze vragen werden deels duidelijk,
deels niet en deels vaag of onduide
lijk beantwoord. We werden in onze

controlerende rol behoorlijk gehinderd.
Persberichten leken de opinie in een
andere richting te willen sturen dan de
werkelijkheid. De feiten op een rij. De
netto opbrengst van het monumen
tale pand is uitgekomen op 135.000
euro. Anders dan het persbericht dat
de indruk wekte dat de verkoopprijs

200.000 euro was. Een aftrek van
65.000 euro werd door de gemeente
in dat bericht niet vermeld. Diverse
gegevens rond de verkoop zijn tot kort
voor de laatste raadsvergadering slechts
onder geheimhouding verstrekt, zodat
het voor de raad onmogelijk was hier
over in het openbaar te debatteren. Dit
terwijl geheimhouding voor deze gege
vens volkomen overbodig was. Door
de koper is in de pers aangegeven dat
het achterstallige onderhoud 565.000

euro was. Op raadsvragen heeft de
wethouder in woorden aangegeven dat
er groot achterstallig onderhoud was.
Hij heeft echter het bedrag eerst niet
gecorrigeerd. Pas na aanvullende vragen
gaf hij toe dat het bedrag 167.000 euro
was. Veel, maar wel 400.000 euro lager
dan in de pers was gebracht door de
koper. De keuze om slechts met één
koper in zee te gaan is een garantie
om een slechte prijs te krijgen. Door te
onderhandelen met één koper, werd

deze in een voorkeurspositie geplaatst,
ook ten opzichte van de vroegere
uitbater die slechts contracten voor de
huur van enkele jaren kreeg aangebo
den, waarbij investeringen op de lange
termijn niet mogelijk waren. De koper
kreeg die zekerheid nu wel. De oude
uitbater is nu niet gevraagd of hij het
pand wilde kopen. Lees het vervolg in
de bijdrage van de SP.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Grote vragen bij verkoop Kasteelboerderij – deel 2
Een nog steeds niet vrijgegeven taxatierapport gaf slechts prijsdrukkende opmerkingen en spreekt in het geheel niet over de mogelijkheden
die de door de wethouder zo geroemde Sportzone biedt. Mocht dit gebied
later ontsloten moeten worden, dan zal dit zal voor de gemeente tot extra
kosten leiden.
Mogelijkheden die in de prijs
verwerkt hadden kunnen of moeten
worden. De problemen die we met
dit dossier hebben, zijn vooral de
verkoopprijs, en het geheimzinnige
proces. Hierna enkele aanwijzingen
waarom de prijs te laag is, nog afge

WOZ-waarde. Deze is door de gemeente
vastgesteld op 397.000 euro per 1 janu
ari 2014. Dit is de waarde van een
object in de staat zoals het er staat,
dus inclusief achterstallig onderhoud.
Dit gegeven heeft bij de wethouder de
alarmbellen niet doen rinkelen. Onze
zien van het taxatierapport. Er is door
conclusie is dan ook dat de sterke twij
de gemeente enkele jaren geleden
fel aan de gang van zaken terecht was.
een huurprijs genoemd van ca. 32.000
De wethouder is onnodig geheimzinnig
euro per jaar. Volgens de vakliteratuur
betekent dit dat het pand dan ongeveer geweest, er is slechts met één koper
gewerkt die zodoende in een bevoor
450.000 euro waard zou moeten zijn
rechte situatie zat. Afgezien van het
bij verkoop. Een andere aspect is de

feit of de verkoop wel plaats moest
vinden, is dit in onze ogen gedaan
tegen een veel te lage prijs. Er is niet
open en transparant gewerkt en de
gemeenschap is tekort gedaan met de
verkoopprijs. Dit was voldoende om
sterk te twijfelen aan het gehele proces
en een motie van wantrouwen is dan
ook overwogen. Was er sprake van
misleiding? In ieder geval was het niet
transparant en de beantwoording te
vaak niet duidelijk of onvolledig. Na rijp
beraad is de wethouder het voordeel

van de twijfel gegeven. De verkoop
prijs blijft ons inziens veel te laag
en de geheimzinnigheid vinden we
nog steeds onnodig. We hebben
de wethouder het voordeel van de
twijfel gegeven door aan te nemen
dat hij niet bewust voor deze verwar
ring heeft gezorgd. Beantwoording
van raadsvragen en duidelijkheid over
verkoopprocessen zal de komende tijd
extra aandacht krijgen.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

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

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen

Hof van Kronenberg

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

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

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Voorleden:
we
u
e
i
n
.

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen

geldig

Peperstraat 12a, Sevenum

Americaanseweg 8, Horst

w e ke n

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

zijn 10

Raamweg 8, America

Maasbreeseweg 1, Sevenum

redit s

www.dagjemeerdal.nl, America

bep
zorg
wer
risse
aan. Je amp Power
mp Po
n de f
a
I
n
c
.
t
e
s
o
g
a
o
n
a
n
c
i
t
B
n de M schikte train rainen. Boo
kkels e
i
a
r
a
p
s
t
s
g
r
t
ge
Ho
mt
ainin
!
dereen
k je ko
uwe tr
wordt
voor ie en hoe vaa ds weer nie t nooit saai
er
ee
he
.
wanne itdaging, st aties zodat
Power
p
m
a
c
u
c
t
e
lo
B oo
voor d de trainings
je met
e
o
n
d
e
l
t
l u ch
wisse
buiten
e
d
n
i
n
Sporte

* De c

Sint Lambertusplein 2, Horst

Steenstraat 2, Horst

ng
r
mgevi
o
e
e
d
w
n
Po oor trainingen iotcamp Power r,
p
m
a
o
a
c
d
iedt B aalt zelf wa
gt out
Boot
t
verzor
lucht b

t
u
o
y- s
r
t
3 edit oor
cr € 17,50 v *
0
5
,
€12

van

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

Voordeelpas

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
01 oktober 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst op
dinsdag 6 oktober 2015

Nieuwe wagens voor afvalinzameling
Misschien heeft u ze al
gezien: sinds vorige week
wordt uw afval opgehaald
met gloednieuwe
inzamelwagens.
Er zijn nieuwe, kleinere
inzamelwagens voor
keukenafval. Daarvan
rijdt er één op gas.
Ook de duowagen is
vernieuwd. Daar gaat
aan de ene kant uw
keukenafval in en in het
andere, afgescheiden
gedeelte van de wagen
gaat uw restafvalzak.

Openbare raadsbijeenkomst over het onderwerp “Bestemmingsplan Buitengebied”.
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
20.00 uur: Opening door de voorzitter
K. van Rooij;
20.05 uur: Korte inleiding door wethouder
B. Vostermans over de stand van
zaken m.b.t. het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied;
20.15 uur: De heer H. Veldhuis, senior adviseur
buitengebied van adviesbureau
BugelHajema geeft antwoord
op vragen;
21.45 uur: Plenaire terugkoppeling en discussie
door en onder leiding van de heer
H. Veldhuis;
22.15 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 de website: www.horstaandemaas.nl

Voordragen kandidaten Jeugdlintje
Het buurmeisje dat al lange tijd boodschappen doet voor oudere mensen uit de
buurt, die jongen die zonder te mopperen
al zo lang voor zijn zieke vader zorgt, of
dat groepje jongeren dat een actie opgezet heeft tegen zinloos geweld?
Het zijn maar een paar voorbeelden. De
gemeente Horst aan de Maas is trots op
kinderen en jongeren die zich inzetten voor

anderen of voor de gemeente. Zij zijn een
voorbeeld voor anderen en mogen best eens
in het zonnetje worden gezet. Kent u iemand
onder de 18 jaar die zich vrijwillig inzet of
heeft ingezet voor een medemens, een
vereniging of voor de gemeente Horst aan de
Maas zonder daar zelf belang bij te hebben,
dan kunt u die persoon tot 10 oktober 2015
gemotiveerd aanmelden voor een Jeugdlintje.
Meer info: www.horstaandemaas.nl

De herfst staat weer voor de deur
Na een mooie nazomer is de tijd aangebroken dat de bomen en struiken hun bladeren
weer laten vallen.
We beschikken over groenkorven waarin deze
bladeren kunnen worden verzameld. Verder
gaat onze buitendienst met meerdere ploegen
bladruimen in de openbare ruimte. Dorpen en

wijken worden volgens een vaste route afgewerkt. Om deze werkzaamheden zo efficiënt
mogelijk uit te voeren, gaan wij niet op afroep
te werk.
We begrijpen dat de bladval tijdelijk voor enige
overlast kan zorgen, waarvoor wij ook uw
begrip vragen.

Bekendmakingen

Hof te Berkel te Horst:

Diverse woningen en kavels beschikbaar
in nabij het centrum van Horst

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.

Bouwkavels en woningen
In nieuwe woonwijk Hof te Berkel midden in het centrum van Horst worden diverse mogelijkheden
geboden voor aankoop van woningbouwkavels of nieuwbouwwoningen. Er is zowel aanbod in
vrijstaande, tweekappers, senior appartementen en rijwoningen.

America
Midden Peelweg 18

Bij de aankoop van deze kavels en woningen kunt u in aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregelen.

Evertsoord
Vertrokken naar onbekende bestemming

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is gevestigd
aan de Kranestraat 33, 5961 GX Horst, en is tevens te bereiken via (077) 260 00 00 of info@startpuntwonen.nl of www.horstaandemaas.nu.

Horst
Stuksbeemden 26
Gebr. van Doornelaan 126
Pr. Bernhardstraat 10

Horst aan de Maas
Vaststelling Verordening
toeristenbelasting 2016
Vaststelling Verordening
rechtspositie wethouders
gemeente Horst aan de Maas
2015

Sevenum
Tinnegieterstraat 5
Tienray
Nehobolaan 8a

Kronenberg
Americaanseweg 20, 20a

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.
Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 01 OKTOBER 2015

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering 22 september 2015

Verbouwing Gemeentehuis
Het voorstel om de werkomstandigheden in en om het gemeentehuis in Horst aan de Maas te
verbeteren bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft een aantal noodzakelijke en onvermijdelijke aanpassingen aan het gebouw. In het tweede gedeelte legt het College de raad het
voorstel voor om het gebouw toekomstbestendig te maken. Met dat laatste wordt o.a bedoeld
een betere benutting van het vloeroppervlak door een andere indeling van ondermeer de werkplekken, wat mogelijk wordt door een nieuwe manier van werken.
De raad blijkt unaniem voorstander van het
eerste gedeelte, hoewel er bij D66 bij monde
van Jos Gubbels twijfels bestaan over de
noodzaak van vervanging van de luchtverversingsinstallatie. Bovendien vindt hij het vreemd
dat nu sprake is van asbestsanering, terwijl de
aanwezigheid van asbest in het gebouw bij een
eerdere verbouwing al eerder geconstateerd
had kunnen worden. Met het tweede gedeelte
hebben de fracties duidelijk meer moeite. Zo betwijfelt Frank Spreeuwenberg van de SP of het
aantal werkplekken, waarop de kostenbegroting
deels is gebaseerd, wel reëel is. Hij stelt dat niet
alle werknemers gelijktijdig aan het werk zijn
en zijn partij vindt dat een situatie met minder
werkplekken tot een realistischer toekomstbeeld
behoort.
Zowel Richard van der Weegen (PvdA) als
Marcel Beelen (CDA) vinden dat over het
tweede voorstel nog meer informatie wenselijk
is, om er vervolgens op een later tijdstip over in
discussie te gaan. Om die reden kan met name
het CDA nu geen weloverwogen beslissing
nemen. Bram Hendriks van Essentie is verrast
door het feit dat de werkzaamheden aan het
trottoir bij het gemeentehuis al begonnen zijn.

Wethouder Ger van Rensch antwoordt dat,
gezien de noodzakelijkheid van de overige
werkzaamheden er eerst een fatsoenlijke ‘basis’
gelegd moet worden. Verder stelt Hendriks dat
volgens hem een aanpassing van het brandmeldingsysteem alleen noodzakelijk is bij een
grootschalige verbouwing, waarvan nu nog
geen sprake lijkt te zijn.
Wethouder Van Rensch geeft aan blij te zijn,
dat er geen discussie nodig is over het eerste
gedeelte van het raadsvoorstel. Wat betreft de
vervanging van de aardwarmtepomp meldt hij
dat een grondverschuiving de oorzaak is van
het slechte functioneren en vervanging daarom
noodzakelijk is. Voorts heeft hij alle begrip
voor het raadsbreed ingediende amendement,
waarin verzocht wordt het tweede gedeelte van
het voorstel te schrappen. Op de vraag van Jos
Gubbels, waarom de aanvullende informatie
vertrouwelijk was, antwoordt Van Rensch dat
hierin bedragen en bedrijfsvoering worden
genoemd, die beiden vertrouwelijk behandeld
dienen te worden.
De voorzitter sluit het onderwerp af met het aannemen van het geamendeerde voorstel.

Positieve geluiden
Dag van de Democratie
De Dag van de Democratie, die op zaterdag 12 september gehouden werd en waar burgers een
kijkje konden nemen in de politieke keuken van de gemeenteraad, trok 125 bezoekers.
De organisatie kan terugkijken op een dag met een positief karakter.
De Dag van de Democratie is een initiatief van
de Verenigde Naties. Deze dag heeft als doel
m ensen te laten beseffen hoe belangrijk het is
om in vrijheid hun stem te kunnen laten horen.
In Nederland is het vooral bedoeld om deze dag
burgers beter kennis laten maken met de lokale
politiek. De raadsleden Bianca van den Berg
(Essentie), Roy Bouten (PvdA), Bart Cox (SP),
Danny van Hees (CDA) en Henk Kemperman
(D66) waren verantwoordelijk voor de organisatie van de Dag van de Democratie in en rond
het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
Er werd groots uitgepakt met een opvallende
klaagmuur op stoep van het gemeentehuis, een
heuse troon en een wensboom.
De raadzaal was voor deze dag op een bijzondere manier aangekleed. Naast een nostalgisch
ingerichte zitkamer was er een knusse keuken,
waar bezoekers letterlijk aan de keukentafel konden plaatsnemen voor een goed gesprek. Het
thema van de dag was: “Als ik de baas was in
Horst aan de Maas…”, waarbij de meningen en
de verhalen van de inwoners centraal stonden.
Zeven commissieleden en 24 raadsleden stonden de bezoekers te woord. Vooral de positieve
opmerkingen en de openhartige gesprekken
stemden de aanwezige raads- en commissieleden vrolijk. Natuurlijk waren er ook klachten, die
met serieuze aandacht werden aangehoord.

Tijdens de raadsvergadering van 22 september 2015 is afscheid genomen van Henk Kemperman als
raadslid. In zijn dankwoord sprak Kees van Rooij van een volhardend raadslid als het ging om helder
taalgebruik, transparantie en geen besloten bijeenkomsten. Henk Kemperman, die meer tijd wil
vrijmaken voor zijn functie als directeur van Museum De Locht, blijft wel lid van de commissie Ruimte.

Voor de jongere bezoekers was de nieuwe geluidsinstallatie in de raadszaal de grote aandachttrekker. Letterlijk, want met één druk op de knop
zagen en hoorden de kleine bezoekers zichzelf
op het grote videoscherm. Ook enkele raadsleden konden de verleiding niet weerstaan de nieuwe installatie eens te testen. En natuurlijk moest
er even worden plaatsgenomen op de stoel van
de voorzitter van de raadsvergaderingen.
Grote interesse was er voor de poll. De
bezoekers konden aangeven waarvoor zij
bereid waren om € 20 meer aan WOZ belasting te betalen. Met twaalf stemmen gaven de
deelnemers aan bereid te zijn om € 20 meer te
betalen, als dat zou bijdragen aan betere zorg
binnen de WMO. De uitschieter tijdens de stemming was echter het aantal malen dat voor een
nieuw zwembad in Horst werd gekozen: 21! Een
schril contrast met de twee stemmen voor meer
speelplaatsen in de gemeente of zelfs nul stemmen voor een bibliotheek dichterbij.
Ook was het mogelijk om € 20,- minder aan belasting te betalen, men moest daar wel wat voor
laten. De “winnaar” was hier met 4 stemmen
‘minder openbare verlichting”.
Tijdens de raadsvergadering van 20 oktober
zal een kleurrijk verslag van de Dag van de
Democratie aan de raad van Horst aan de Maas
worden aangeboden
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Jubileum Bridgeclub
Sevenum
Bridgeclub Sevenum vierde op zondag 13 september haar 25-jarig jubileum. De club hield een kroegentocht en
zette de jubilarissen van de club in het zonnetje.

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK

U kunt bij ons terecht voor:
• Implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw huidige
kunstgebit
• Vergoeding vanuit uw basisverzekering,
rechtstreeks via de zorgverzekeraar
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

Kitty Cordewener, Irmgard Noach en Nel Schatorjé
Bridgeclub Sevenum werd 25 jaar
geleden opgericht door Ben en Irmgard
Noach. “Een gezellige bridgeclub voor
de ouderen onder ons. Dat heeft wat
bloed, zweet en tranen gekost, maar
het resultaat mag er zijn”, aldus de
bridgeclub.

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Het jubileum vierde de club met
een kroegentocht in Sevenum. Onder
andere café Kroes Moeke, Le Solé,
Metieske, Elke Moment, de Hoëskamer
van de KBO in De Wingerd en café de
Sevewaeg werden aangedaan. Na de
kroegentocht werden de jubilarissen

geëerd. Dit waren Irmgard Noach, Kitty
Cordewener en Nel Schatorjé, die allen
lid zijn sinds de oprichting in juli 1990.
Voor meer informatie over de
bridgeclub of om lid te worden,
neem contact op met Hay Thijssen via
077 467 26 84.

Rode Kruis Jeugdweekend
De afdeling Horst aan de Maas-Venray van het Nederlandse Rode Kruis organiseert in het weekend van
vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober het Jeugdweekend. Dit weekend staat in het teken van EHBO-activiteiten
voor de jeugd.
Op zaterdag 3 oktober krijgen drie
tot vier eerste hulpverleners in de
leeftijd tussen 10 en 17 jaar, afkom
stig van Duitse Rode Kruis-afdeling
Rheinbergen, EHBO-vereniging
Koewacht en Rode Kruis-afdeling
Horst aan de Maas-Venray, op acht
verschillende plekken in Horst een

EHBO-opdracht. Van 10.30 uur tot 16.00
uur gaan de teams aan de slag. Vier
opdrachten zijn in spelvorm en op de
andere vier plaatsen is er een onge
val met een LOTUS, personen van de
Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding
van Slachtoffer.
De locaties van de opdrachten

zijn café De Lange Horst, café De
Leste Geulde Horst, Hoeijmakers
Grondwerken, Bouwmensen
Limburg-Noord, de gymzaal van de
Weisterbeekschool en de overige
drie locaties zijn bij personen thuis.
De locaties zijn ook geopend voor
publiek.

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

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Herstraat viert jubileum met
buurtbrunch
www.haardstede.nl

Buurtvereniging Herstraat in Horst bestaat 70 jaar en is daarmee de oudste buurtvereniging van Horst.
Het jubileum werd zondag 27 september gevierd met een buurtfeest. De feestdag begon met een buurtbrunch
voor de huidige en ook oud-bewoners van de straat. Na de brunch was er een groot feest voor de wijk.
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Buurt plaatst bankjes
De inwoners van de Grubbenvorsterweg en Sevenumseweg in Sevenum vierden zaterdag 26 september
Nationale Burendag. Door de bewoners werden twee bankjes geplaatst, die een beleefbare plek vormen om
van het omliggende landschap te genieten. Op de bankjes staan teksten in het Sevenums dialect.

Leden Gregoriaans koor
gehuldigd
Het Gregoriaans koor van Swolgen heeft op zondag 27 september vier leden in het zonnetje gezet vanwege hun
jarenlange bijdrage aan de Gregoriaanse muziek. De vier kregen elk een speciale insigne opgespeld.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

Maas en Peel Makelaardij
Zaterdag 3 oktober

Paul Kessels werd in 1961 lid van
het Gregoriaans koor, nadat hij na zijn
huwelijk in Swolgen kwam wonen.
Omdat de Gregoriusvereniging voor
een 50-jarig lidmaatschap geen echt
uitgebreide onderscheiding heeft, werd
hij onderscheiden met de versierse
len behorende bij het 40- én 50 jarig

jubileum. Jac. Engels en Piet Huijs zijn
beide 40 jaar lid van het koor. Jac. Engels
zong eerst bij het Jongenskoor van
Swolgen en sloot zich daarna aan bij het
Gregoriaans koor. Omstreeks 1995 is Piet
Huijs, die sinds 1974 lid is van het koor,
dirigent geworden van het Gregoriaans
koor in Swolgen, een functie die hij tot

op heden nog steeds bekleedt. Beide
heren kregen het Gouden Insigne.
Theo Christians tenslotte zingt ruimt
25 jaar Gregoriaanse kerkmuziek, onder
andere bij het Jongenskoor, Gemengd
Koor Unitas en de laatste jaren bij het
Gregoriaans koor. Hij ontving daarvoor
het Zilveren Insigne.

open huizen
route
tussen 11.00 uur en 15.00 uur

Kleindiertentoonstelling
Peelhorstshow
Kleindiervereniging PSV Horst e.o. organiseert in het weekend van 9, 10 en 11 oktober de kleindiertentoonstelling Peelhorstshow, een van de grootste kleindiertentoonstelling in het zuiden van het land. De show vindt
op alle drie de dagen plaats bij manege Wieneshof in Hegelsom.
Meningen lopen uiteen als het
over smaak gaat. Een dier met veren
aan de poten is dat mooi of juist
lelijk? Is hangende oren of staande
oren juist mooi? Gelukkig is voor
elk dier wel een liefhebber. Tijdens
de Peelhorstshow wordt een grote
verscheidenheid aan kleindieren

geshowd. Zo treffen bezoekers kippen,
konijnen, duiven, eenden, siervo
gels en cavia’s aan in uiteenlopende
formaten, kleuren, type en eigenaar
digheden. Elk ras is van informatie
voorzien. Voor de kinderen is er in de
middaguren een schminkteam aan
wezig. Tijdens de show vindt ook een

tombola plaats.
De show is open voor publiek op
vrijdagavond 9 oktober van 18.00
tot 22.00 uur, zaterdag 10 oktober
van 10.00 tot 22.00 uur en zondag
11 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.peelhorstshow.nl

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

www.maasenpeel.nl
Kijk voor alle deelnemers op onze website
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Meedenken over een
dorpshuiskamer
Stichting Dorpsraad Sevenum organiseert op woensdag 7 oktober een
bijeenkomst voor de bewoners van Sevenum. Tijdens de bijeenkomst
kunnen bewoners meedenken over een ontmoetingsplek in Sevenum. De
avond wordt gehouden in De Wingerd en duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Sinds de bibliotheek in Sevenum
gesloten is, missen de inwoners een
algemene ontmoetingsplek. Dit kwam
eind 2013 in het ambitieboek naar
voren, waarin inwoners hun ideeën
en wensen voor leefbaarheid in
Sevenum besproken werden. Een
van de inwoners sprak destijds over
een ontmoetingseetplaats, waar
bijvoorbeeld alleenstaanden samen
met anderen konden eten, maar ook
andere activiteiten konden doen.
Noël Hermans van de dorpsraad

Sevenum denkt dat een ‘dorpshuis
kamer’ veel te bieden heeft. “Een
huiskamer kan ook in het bijzonder
een uitkomst bieden voor mensen
met een beperking, die kampen
met eenzaamheid, die het financieel
niet zo breed hebben of die wel wat
hulp kunnen gebruiken”, stelt hij.
De dorpsraad organiseert daarom een
bijeenkomst, waarin besproken gaat
worden wat er in de dorpshuiskamer
dient te gebeuren en om te inventari
seren waar behoefte aan is.

Mantelzorgbrunches
Samen met lokale vrijwilligers organiseert de werkgroep ‘Zorgen voor
elkaar’ van Synthese op drie plaatsen in de gemeente Horst aan de Maas
een brunch waar mantelzorgers in het zonnetje worden gezet.
Zorgen voor elkaar is een belang
rijk goed. Door alle veranderingen
in de zorg wonen mensen, ook met
beperkingen, steeds langer thuis,
vaak met hulp van naasten uit hun
omgeving. De gemeente Horst aan
de Maas telt zo’n 2.700 mensen die
lang en intensief zorgen. De komende
jaren zal dit aantal groeien. Zorgen
voor een ander kan veel voldoening
geven, maar kan ook zwaar zijn.
Om waardering uit te spreken voor
mensen die al zo lang en trouw voor
hun naaste zorgen, organiseert de
werkgroep ‘Zorgen voor elkaar, dàt
doen we samen!’ op drie plaatsen in
de gemeente Horst aan de Maas een
brunch. Ontmoeting, ontspanning en

gezellig samen eten staan centraal.
Alle mensen die langdurig voor hun
zieke of hulpbehoevende naaste
zorgen zijn, samen met degene waar
voor ze zorgen, welkom. De mantel
zorgbrunches vinden op verschillende
data plaats. Op dinsdag 10 november
is er in de Torrekoel in Kronenberg
een brunch van 12.00 tot 14.00 uur.
Op donderdag 12 november vindt
de brunch plaats van 12.00 tot 14.00
uur in MFA Kerkebos in Swolgen en
ook op donderdag 12 november van
16.30 tot 18.30 uur is er een brunch
in de Zwingel in Melderslo. Voor meer
informatie en aanmelden voor de
brunch, www.synthese.nl/cursussenen-activiteiten

Rommelmarkt in
Meerlo
Carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo organiseert op zondag
4 oktober haar jaarlijkse rommelmarkt in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Dit jaar vindt de 21ste editie plaats van de markt.
De spullen op de Meerlose rom
melmarkt staan uitgestald in twee
grote zalen. Er zijn onder andere com
puters, boeken, puzzels, kinderspeel
goed, antiek, muziekinstrumenten,

lampen en audioapparatuur te koop.
Alle elektrische apparaten zijn van te
voren getest. Bezoekers zijn welkom
tussen 13.00 en 16.00 uur. De ver
koop bij opbod start om 14.00 uur.

Kaarsen maken in
’t Zoemhukske
Tijdens de openstelling van ’t Zoemhukske in Horst op zondag
4 oktober kunnen mensen een demonstratie kaarsen maken volgen.
De mensen mogen ook zelf aan de slag met de kaarsen, die gemaakt
worden van bijenwas. De openstelling duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
De kaarsen kunnen op twee
manieren worden gemaakt. Zo kun
nen ze van gesmolten en vloeibare
was in rubberen mallen worden
gegoten of van vaste platen worden
gerold. Tijdens de openstelling van
’t Zoemhukske is IVN De Maasdorpen
ook aanwezig. Zij delen hun kennis
over drachtplanten. Winterbijen zoe

ken namelijk in het najaar hun laatste
stuifmeel voor het aanvullen van hun
wintervoorraad. Planten zoals verbena,
aster en struikklimop leveren dat
laatste stuifmeel. Een bijenvolk over
leeft samen met de koningin de hele
winter in tegenstelling tot hommels en
wespen waarvan alleen de bevruchte
koningin de winter doorbrengt.
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45 OJC Walhalla

‘Bijna dagelijks in Walhalla te vinden’

Walhalla kende in zijn bijna halve
eeuw durende geschiedenis vele
vrijwilligers. Dit zijn de mensen voor
wie het pand aan De Donckstraat een
tweede thuis is geworden. Hier
organiseren zij feesten en festivals met
regionale (Un Petit Peu Festival) en
misschien zelfs landelijke (Prilpop)
allure. De vrijwilligers zijn de basis van
dit soort evenementen; zonder hen

immers geen festivals.
Iemand die er ver voor de komst
van die festivals als vrijwilliger actief
was, is Jeu Nellen (60). Hij is een man
van het eerste uur. “Walhalla is eigen
lijk ontstaan door het samengaan van
twee keten. Een van die twee heette
de Wallichbar. Daaruit is de huidige
naam ontstaan.” “Mensen hadden
behoefte aan hun eigen ding. Ze wilden

naast de cafés zelf iets oprichten. Iets
met meer vrijheid en een plek waar we
onze eigen muziek konden draaien”,
zegt oud-vrijwilliger Ger Hermans (62).
“We waren destijds met een man of
twintig, schat ik zo.”
Wie voorbij het gebouw fietst,
ziet de grote ramen aan de voorkant
van het gebouw. Vroeger waren dit de
ramen van een meubelzaak en vormde

Donatie voor Stichting
Leergeld

het glas de etalage. “In de begin
periode woonden er zelfs nog mensen
op de bovenetage. Gek genoeg waren
die vrij snel weg”, grapt Jeu. Walhalla
heeft altijd genoeg vrijwilligers gehad,
zeggen de heren zelf. Ger: “In de jaren
zeventig en tachtig was er zelfs een
overschot.” Toëntje (59), die zijn ach
ternaam niet wil noemen, bevestigt dat
beeld. “Er was op een bepaald moment
zelfs een barcommissie van twintig
man.”
Het ging er niet altijd even altijd
harmonieus aan toe in de soos. Twan
Baeten (60) herinnert zich verschil
lende groepen. “Je had de zuipers en je
had de blowers. Die zaten altijd afzon
derlijk van elkaar.” Toëntje: “De zuipers
rookten alleen een sticky. In beide
groepen zaten trouwens veel men
sen die geen werk hadden. Ze waren
daarom bijna dagelijks in Walhalla te
vinden.”
Inmiddels is Walhalla niet meer
elke dag open. De aanwas van mensen
die iets voor de soos willen betekenen
is op peil gebleven. Anne Lucassen
(26) is op dit moment vrijwilliger en
weet wel wat de aantrekkingskracht
is van vrijwilliger zijn. “Als je naar de
middelbare school gaat en je komt

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

hier regelmatig wil je er ook bij horen.
Dan spreekt het voor zich dat je ook
vrijwilliger wordt. Het wordt een soort
tweede thuis.” Pepijn van Essen (42):
“Dit is een goede plek om nieuwe
muziek te leren kennen.”
Prilpop is jaarlijks een hoogtepunt
voor de vrijwilligers van OJC Walhalla.
In 2003 werd het festival echter
opgeschrikt door een brand in het
gebouw. Door kortsluiting in de muziek
installatie kon Prilpop toen niet meer
doorgaan in het eigen gebouw. Toch
was die editie een hoogtepunt in de
Walhallahistorie van Lonneke Mertens
(40). “Het was zo mooi om te zien dat
we het festival konden voortzetten op
een andere locatie. Je leeft er lang naar
toe en het is een heerlijk gevoel als het
zo ver is. Ik was toen heel blij dat het
toch door kon gaan.” Een dieptepunt
is het overlijden van een vrijwilliger
in 1976. Die werd overreden door een
auto bij het oversteken van de straat.
“Toen hebben we van ellende de tent
een avond dichtgegooid”, stelt Toëntje.
Op de reünie van zaterdag
28 november is OJC Walhalla open
voor iedereen: ook voor niet- en oud-
vrijwilligers. Op deze avond treden
verschillende dj’s en een band op.

p
Te koo

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

Helmissenstraat 7
Broekhuizen

OJC Walhalla in Sevenum bestaat 45 jaar en dat is voor een groep vrijwilligers reden om op zarerdag
28 november een reünie voor alle betrokkenen door de jaren heen te organiseren. HALLO sprak met een aantal van
hen over het vrijwilliger zijn bij de Sevenumse soos.

Vraagprijs:

€ 159.000,- k.k.
Betaalbare starterswoning nabij Horst • Bouwjaar
2005 (energielabel A) • Fraai overdekt terras •
Vaste trap naar zolder • Lage maandlasten met
huidige rentestand

Stichting Leergeld Horst kreeg onlangs een bedrag van 2.050 euro van Kiwanis Club (KC) Horst aan de Maas. KC
Horst aan de Maas zet zich al jaren in om geld te genereren voor activiteiten en projecten waar kinderen centraal
staan.

Nadat ik trotse moeder van
Sjef ben geworden, start ik in
november weer met werken in
de kapsalon.
Dit wil ik vieren door jullie
10% korting te geven bij het
maken van een afspraak in november. Bel voor een afspraak
077 - 464 20 42.
Met vriendelijke groet, Loes Coppus

Appelgaard 29, 5944 GA Arcen
T 077-3743688 M 06-23971302
E info@makelaardijAnkie.nl
I www.makelaardijAnkie.nl

Autobedrijf

Binnenkort
starten de
volgende
opleidingen:
Stichting Leergeld Horst aan de
Maas, die nu ruim een jaar geleden
van start is gegaan, ondersteunt
gezinnen met financiële problemen,
zodat hun kinderen toch mee kunnen
doen aan bijvoorbeeld muziek- of
sportles.

Ook bij het ontbreken van een
fiets of laptop voor een leerling van
het voortgezet onderwijs proberen zij
een oplossing te vinden. De benodigde
gelden worden na een zorgvuldige
screening, met huisbezoek, door de
geschoolde intermediairs, rechtstreeks

aan clubs, scholen of verenigingen
verstrekt. Toewijzing en betaling
vinden dus op een zorgvuldige wijze
plaats.
Kijk voor meer informatie op
www.leergeldhorstaandemaas.nl of
www.kiwanis.nl

Eerste hulp
BHV
Code 95
Eerste hulp bij
ongelukken
aan kinderen

www.weijshooft.nl

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

Wat zou je nog eens overnieuw
willen doen of beleven?
Toen ik voor de eerste keer naar
Borussia Mönchengladbach mocht om
te gaan trainen. Een paar maanden
daarvoor was ik gescout tijdens een
Van welk geluid houd je wel en van
wedstrijd. Ik was er vrij zeker van dat
welk geluid houd je niet?
ik daar echt wilde gaan voetballen.
Ik hou van het geluid van mijn
Natuurlijk moest ik ook kijken hoe
sopraansaxofoon. Ik zit bij de fanfare
het ging lopen met vervoer, maar
en heb ook saxofoonles gehad. Nu is
uiteindelijk is het allemaal goed
het helaas wat lastig te combineren
gekomen. Ik vind het tot nu toe heel
met mijn andere hobby, voetballen. Ik
hou niet van het geluid van een tractor. leuk bij Borussia Mönchengladbach.
Mijn broer rijdt vaak op zijn tractor en ik Wat is het eerste dat je je als kind
vind het maar een hard en lomp geluid. kan herinneren?
Dat ik voor het eerst mee mocht
Rijbewijs binnen, wat voor auto
spelen met een hoger team. Hoe oud
hoort daarbij?
ik toen was weet ik niet, maar ik was
Een Mini Cooper. Dat vind ik een hele
mooie wagen. Waarschijnlijk zou ik dan toentertijd het enige meisje bij de
voetbalclub in Griendtsveen. Ik zat
een sportieve uitvoering willen, dat
in een lager team. Maar toen werd
vind ik namelijk heel mooi bij auto’s.
ik dus gevraagd om mee te spelen
Ik wil mijn rijbewijs rond mijn acht
met een hoger team. Dit vond ik heel
tiende gaan halen.
speciaal.
Wat is je favoriete
Welk muzieknummer heeft een
uitgaansgelegenheid?
Toen ik in de eerste zat, gingen we vaak speciale betekenis voor jou?
naar de soos in Liessel. Het is maar een Ik heb niet een bepaald nummer met
een speciale betekenis. Als het maar
klein stukje fietsen, en het was altijd
vrolijke nummers zijn, dan ben ik snel
heel gezellig met mijn vriendinnen.
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Julia Mennen
13 jaar
Griendtsveen
Alfrink College IVO-Deurne

Elke
zondag
open

aan
Julia Mennen
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Eigenlijk zou ik voor Duitsland kiezen,
omdat dat natuurlijk makkelijker is met
reizen voor het voetballen. Ook kan
ik de taal dan snel leren. Maar ik zou
denk ik toch voor Spanje gaan, omdat
ik het een heel mooi land vind. De cul
tuur is natuurlijk heel anders, maar het
weer is wel een stuk beter dan hier.
Wat is jouw stopwoordje?
Oké. Dit zeg ik vaak tussendoor of
wanneer iemand een verhaal ver
telt. Ik krijg er niet vaak reacties op,
de meeste mensen zijn er wel aan
gewend.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat ik bij Borussia Mönchengladbach
ben gaan voetballen. Ik train op dins
dag, donderdag en vrijdag. Op zaterdag
heb ik een wedstrijd. Toen ik daar voor
de eerste keer kwam, werd ik meteen
in de groep opgenomen. Ook kende
ik al wat meisjes van het KNVB-elftal
waar ik ook gevoetbald heb. Ik merk
wel dat er een groot verschil is tussen
het voetballen in Griendtsveen en in
tevreden. Rustige gitaarnummers vind
Duitsland. In Duitsland maken we ook
ik ook erg mooi, vooral singer-song
wel grappen, maar het is toch allemaal
writers vind ik leuk.
Wat is de meest spontane actie die je wat serieuzer en natuurlijk een hoger
niveau. Ik krijg een jaar de tijd om
ooit hebt gedaan?
mezelf te bewijzen, en dan wordt
Toen mijn vader en moeder 25 jaar
er beslist of ik mag blijven. Ik hoop
getrouwd waren, heb ik samen met
natuurlijk dat ik mag blijven!
mijn broers een ontbijtje gemaakt.
Wat is je leukste en wat is je stomste
Het was een uitgebreid ontbijt en we
vak op school?
hadden de tafel mooi gedekt. Ook
Mijn leukste vak is gym, omdat ik
gaven we een cadeau: een weekendje
weg. Ze vonden het erg leuk. ‘s Avonds natuurlijk veel sport en dat heel leuk
vind. Het stomste vak vind ik Frans,
gingen we uit eten met familie.
omdat ik het een moeilijke taal vind.
Stad of dorp?
Naar mijn idee heb ik veel meer aan
Dorp, omdat je daar veel meer ruimte
Duits.
hebt. In een stad is het vaak wat krap
en zijn er erg veel geluiden om je heen. Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag, die is op 8 februari.
Ik voel me thuis in Griendtsveen en ik
Er komen dan vriendinnen en familie
vind het ook fijn dat ik veel mensen
en dat vind ik altijd heel leuk.
ken. Ook kan ik lekker veel voetballen
Als je elke willekeurige persoon zou
omdat ik hier veel ruimte heb.
kunnen zijn, wie zou je dan kiezen?
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Renée Slegers. Zij speelt in het
Volgens mij is die uitvinding er al,
Nederlands elftal. Alleen speelt Renée
maar mijn broer kwam laatst met het
in het middenveld en ik speel achterin.
idee. Een bal waar je tegenaan kunt
Ik zou ook wel in het Nederlands elftal
schoppen en dat je dan kunt zien hoe
willen spelen, maar ik zou ook al heel
hard je schiet en waar je hem schiet.
blij zijn als ik in Duitsland kan blijven
Dit zou ik erg graag willen omdat ik zo
mijn techniek en schot kan verbeteren. voetballen.

Onze najaarsaanbiedingen:
Calluna ‘Garden Girls’
099
Bodembedekkers
599
Herfsthei, vele kleuren, 11 cm pot

€ 1,59

6 st. in tray
Keuze uit 25 soorten, 6-pack:

€ 7,99

Vormgeknipte coniferen grote keuze!

Spiralen, bol op stam, pon-pon etc.

Violen de allerbeste! Groot- en kleinbloemig,
uit eigen kweek

www.plantencentrumvelden.nl
Vorstweg 60 | 5941 NV Velden
T. 077-4729015
info@plantencentrumvelden.nl

12 stuks

-20%
399

Blijf op de hoogte van
al onze activiteiten:
Aanbiedingen geldig
t/m 6 oktober 2015

Najaars
tinten
Voor sommigen betekent
de herfst het begin van een
regelrechte winterdepressie
die met geen lichtlamp te
genezen is. Liever houden ze
een winterslaap tot eind
maart. Ik vind het najaar
echter het mooiste seizoen.
Wijnrood, oranje, okergeel,
goudbruin; op weg naar school
fiets ik door en onder een nog
uitgebreider scala aan najaarstinten dan de verfcollectie van
de plaatselijke bouwmarkt.
Eikels ploppen uiteen onder mijn
fietsbanden en als ik pech heb,
tegen mijn hoofd. Gelukkig
deponeert de boom op de hoek
van de straat nog niet haar
kastanjes. Nog mooier is het
tafereel met een waterig
najaarszonnetje, die een gloed
over de bladerendos verspreidt.
Deze week is het perfect weer
daarvoor. Temperaturen rond de
achttien graden en geen donker
wolkje aan de lucht. Maar ik kan
ook niet wachten om op
regenachtige dagen, wanneer de
rusteloze wind als een team
rugbyspelers je terug in huis
duwt, een dekentje om me heen
te slaan en me te nestelen voor
een knisperend haardvuur.
Het liefst inclusief een kopje
thee met een sensationele
naam, zoals Herfst Storm, en
compleet omsingeld door een
verzameling vrolijk flikkerende
geurkaarsen. Na enige tijd word
je wel helemaal high van de
kaneel- en vochtige bladerengeur. Natuurlijk zijn er ook
minder leuke dingen aan dit
jaargetijde. Dat krakend en
dwarrelend gebladerte sterft
over een paar maanden een
onverbiddelijke dood op het
vochtige asfalt. Van die najaarstinten blijft uiteindelijk een
zielig bruin hoopje derrie over.
Een chronische verkoudheid en
het feit dat de spruitjestijd
nadert zie ik eigenlijk ook niet
zo zitten. Gelukkig is het nog
niet zover. Ik kan me nog een
tijdje vergapen aan herfst
bladeren en kopjes spannende
namen-thee slurpen. Een
winterslaap kan altijd nog.
Rosanne
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SV Oxalis weet de
punten niet mee
terug te nemen
Door: SV Oxalis
De wedstrijd Celeritas tegen SV Oxalis stond zondag 27 september op
het programma om gespeeld te worden. Oxalis heeft vorig jaar al
meerdere malen tegen Celeritas uit Schijndel gespeeld en wist dat ze er
voor de volle 100 procent voor moest gaan.

G-voetbalteam in het nieuw
Het G-team van RKsv Wittenhorst uit Horst werd onlangs in het nieuw gestoken door Inter Makelaars.
G-voetbal is alweer een kleine vier jaar verweven binnen de vereniging. De spelers vinden daarbij ook steeds
beter hun draai, waarbij ze naast het voetbal, ook als trainer of begeleider actief worden.

Swalmen wint

Nederlaag voor Melderslo
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Het eerste team van RKSV Melderslo stond zondag 27 september tegen dat van VV Swalmen.
Onder een nazomer zonnetje en op
een prachtige grasmat, die zaterdag
avond nog met uiterste precisie door
de graskeepers van Melderslo werd
gemaaid, ontspon zich een prima voet
balwedstrijd.
Het was in de eerste helft ook
vooral Melderslo wat de klok sloeg.
In de 11e minuut was het Stan van de
Pas die een prachtige voorzet gaf en
die rakelings werd langs geschoten
door Paul Vullings. Vier minuten later
werd de inzet van Bart Verheijen met

enig fortuin door Swalmen over het
eigen doel gewerkt. Tussen de 23e
en 26e minuut was het spitsuur voor
beide doelen, beide teams stonden
dan ook twee maal achter elkaar oog
in oog met de doelman. De spits van
Swalmen Dani Hoogmans kon als
enige het net vinden, 0-1. Melderslo
bleef in een verschrikkelijk hoog
tempo op zoek naar de gelijkmaker.
Swalmen deed wat dat betreft ook
zeker zijn duit in het zakje. Een vrije
trap net voor rust van Bart Theeuwen

werd ternauwernood gekeerd door de
uitstekende doelman van Swalmen.
De tweede helft toonde hetzelfde
spelbeeld, al kwam Swalmen er af en
toe gevaarlijk uit. Het bleef spannend
tot de laatste seconde. In blessuretijd
voorkwam de doelman van Swalmen
met een wereld redding de o zo
verdiende gelijkmaker. Helaas bleef
het bij 0-1,en rest niets anders dan de
complimenten voor beide teams en
zeker voor de scheidsrechter, hij deed
het af zonder kaarten.

Het duurde lang voordat het eerste
doelpunt viel. Beide teams waren aan
elkaar gewaagd, aanvallend kwamen
er aan beide kanten voldoende kansen
om de voorsprong te pakken. Na 15
minuten spelen stond er een 2-0 stand
op het scorebord voor Celeritas. Het
tweede aanvalsvak van Oxalis wist
binnen vier minuten de stand weer
gelijk te maken. Beide teams werkten
hard en daarom ging het, het laatste
deel van de eerste helft weer aardig
gelijk op. Scoren was echter moeilijk.

Alleen Celeritas wist nog een kans te
benutten en kwam hierdoor voor rust
op een voorsprong van 3-2. Na de
thee ging Oxalis er weer vol tegen
aan. Ze wist na tien minuten weer de
aansluitingstreffer binnen te schieten.
Oxalis bleef knokken maar het mocht
helaas niet baten, de kansen vielen
er niet meer in. Celeritas daarentegen
kon in deze fase gestaag uitlopen.
De eindstand werd uiteindelijk 8-3.
Hierdoor gaat Celeritas nu alleen aan
kop in de poule.

Geen punten voor
De Merels
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De Merels 1 uit Melderslo speelde op zondag 27 september tegen
De Horst 1 uit Groesbeek. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De
Merel in Melderslo.
Al in de beginfase kregen beide
ploegen veel kansen. Het niveauver
schil tussen De Merels en De Horst
was niet groot en er werd om en
om gescoord. Vlak vóór rust was het
De Horst dat op voorsprong kwam,
waardoor De Merels met een 5-6
achterstand het kleedlokaal in ging.
Na rust wist De Horst de voorsprong
uit te bouwen tot 7-11, maar de

vechtlust bij De Merels was hiermee
niet verdwenen. Er werden nog
steeds kansen gecreëerd en de ploeg
deed er alles aan om de twee punten
in Melderslo te houden. De Merels
wist terug te komen tot een stand van
9-11, maar in de slotfase was het De
Horst dat nog tweemaal scoorde. Met
een eindstand van 9-13 gingen de
punten toch mee naar Groesbeek.

Klikgebit en Kunstgebit

Resia wint met 4-1

SVEB onder de voet
gelopen

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

Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
Het eerste team van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst speelde op zondag
27 september tegen Resia in Wellerlooi. Het vertoonde spel deze middag was echter niet zo mooi.
SVEB had zijn blauwzwarte outfit
thuisgelaten en speelde in een kleur
loos uittenue met zwarte broek, witte
sokken en wit shirt. Waarschijnlijk
hebben de beleidsmakers dit overge
nomen van het betaald voetbal, waar
veel clubs om commerciële reden een
thuis- en uitoutfit hebben. In het eerste
half uur was het spel van SVEB iets
verzorgder dan dat van Resia, hetgeen
meer zegt over het spel van Resia dan
over het spel van SVEB. SVEB legde
in deze fase nog enigszins combina
tievoetbal op de mat, maar kwam
slechts zelden tot uitgespeelde kansjes.
Resia daarentegen kwam voetballend
zelfs helemaal niet voor het doel van
SVEB. Slechts bij vrije trappen en bij

corners kwamen de oranjehemden in
het strafschopgebied van SVEB. Maar
telkens weer leidde dit tot hachelijke
situaties. En dit zegt dan weer meer
over het verdedigende werk van SVEB,
dan over de aanvalskracht van Resia.
Resia was in deze fase nog het dichtst
bij een doelpunt, maar Joep Verheijen
kopte in de 23e minuut de bal na een
corner van de doellijn en zorgde er voor
dat de brilstand nog op het scorebord
bleef. Niet voor lang want vijf minu
ten later schoot Thijs de Mulder SVEB
na een corner op voorsprong: 0-1.
Een doelpunt zoals er zo vele worden
gemaakt op deze zondagmiddag. Maar
niet voor Thijs en voor zijn hondstrouwe
fans, want hier hebben we met z’n

allen ruim 10 jaar en bijna 250 compe
titiewedstrijden in SVEB 1 op gewacht.
Het eerste competitiedoelpunt van
Thijs. In het restant van de eerste helft
gebeurde er niet veel meer.
Of het doelpunt van Thijs in de
pauze gevierd werd met gerstenat
of champagne is niet bekend. Feit is
wel dat SVEB er in de tweede helft
helemaal niets meer van bakte. Resia
scoorde al binnen vijf minuten, waarbij
de doelpuntenmaker vrije doortocht
kreeg van het halve SVEB-elftal en
koeltjes binnenschiet: 1-1. De bal werd
steeds meer een vijand van SVEB.
Het werd in de tweede helft volledig
onder de voet gelopen. Resia wint
uiteindelijk met 4-1.

KOOP 04
ZONDAG
oktober

12.00 - 17.00 UUR

met mini herfstfair
in samenwerking met Eten&Zo
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl
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2-1 winst

Damesteam HCH
wint van Scoop

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

Door: hockeyvereniging HCH
Het eerste damesteam van hockeyvereniging HCH speelde op zondag
27 september een uitwedstrijd tegen Scoop uit Sittard. HCH won de
wedstrijd met 2-1.
Met het Sittardse Scoop trof HCH
afgelopen zondag een van de betere
ploegen van vorig seizoen. HCH ging
er dus van uit dat het geen gemakke
lijke middag zou worden. Dit werd ook
bewaarheid, maar om andere redenen
dan van tevoren was gedacht. Scoop
had duidelijk in kwaliteit ingeboet,
maar had hier wel haar spel op aange
past. Omdat het op het waterveld vaak
lastig was de bal direct goed te contro
leren was het voor HCH erg moeilijk de
bal snel te laten rouleren. Hierdoor wist
HCH nauwelijks gaten in de verdedi
ging van Scoop te vinden. De uitdaging
werd nog groter toen Scoop na vijftien
minuten door een corner op 1-0 kwam.
Toch kwam HCH door directer spel en
individuele acties vaak in de cirkel van
Scoop te komen. De corners en kansen
die HCH kreeg, waren echter niet aan
hen besteed. Zo moest HCH met een
achterstand gaan rusten, maar gezien
het spelbeeld en de kansenverhouding
wist het dat het een kwestie van tijd

was voordat HCH zou gaan scoren.
De tweede helft speelde HCH dan
ook inderdaad net zozeer tegen Scoop
als tegen de klok. Na vijftien minuten
werd de ban dan eindelijk gebroken
toen Saskia Geurts een aantal tegen
standers afschudde om vervolgens haar
zus Annemiek vrij voor de keeper te
zetten. Deze ging op haar beurt om de
keepster heen om de bal vervolgens
binnen te tikken. Scoop leek tevreden
te zijn met een punt want het bleef
nog steeds op de eigen helft hangen,
HCH wilde echter meer. Caro Roeffen
zorgde ervoor dat we dat ook kregen:
nadat ze zichzelf in de cirkel knap wat
ruimte had verschaft, verraste ze de
keepster met een hard schot. Met nog
tien minuten te gaan kwam Scoop nu
wel opzetten, maar inmiddels was
HCH al wat meer aan het veld gewend
geraakt en wist het verdedigend goed
op de been te blijven zodat HCH uitein
delijk met drie verdiende punten terug
naar Horst kon.

Griendtsveen tegen Borussia
Mönchengladbach
Het damesteam U15 van Borussia Mönchengladbach was zaterdag 26 september te gast bij RKSV
Griendtsveen. Twee leden van het team, Julia Mennen en Kim Everaerts, zijn afkomstig uit Horst aan de
Maas. Het Duitse voetbalelftal speelde een wedstrijd tegen de jongens en meisjes van de C1. De eindstand
werd 1-4.

Wooninspiratie bij Wijnhoven Horst
en StudioELF
NIEUW
Interieur spreekuur
door StudioELF.
Voor al uw vragen op het
gebied van het interieur.
Bel voor meer info: 0624972515
of kom langs.

A.s. zaterdag:
Gratis kleuradvies
door StudioELF en
20% korting op
alle verf.

A.S. ZATERDAG een dag vol wooninspiratie.
Kom naar onze geheel vernieuwde showroom
en bekijk onze nieuwe najaarscollectie.
De koffie staat klaar.

Expeditiestraat 4
5961 PX Horst
Tel. 077 - 3961777
www.wijnhovenhorst.nl
www.studio-elf.nl
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Nederlands Kampioen
Wittenhorst
schap motorcross Lottum
wint van
Sporting Heerlen

Door: Motorcrossclub Lottum
Motorcrossclub Lottum organiseert op zaterdag 3, zondag 4 en zondag 11 oktober het Nederlands Kampioenschap motorcross. De wedstrijd wordt gehouden op het circuit aan de Stokterweg in Lottum.

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Eenzelfde scenario als vorige week bij de uitwedstrijd tegen Heidebloem speelde zich op zondag 27 september af op het sportpark in Horst
tijdens de wedstrijd van het eerste team van Wittenhorst tegen Sporting
Heerlen. Ook nu moest een doelman - in dit geval die van Sporting
Heerlen - het veld verlaten wegens een overtreding binnen de 16 meter.
Ook dit werd uiteraard bestraft met een penalty.
Wittenhorst was gehandicapt door
het ontbreken van vier basisspelers.
Maar het elftal dat er stond, beet
behoorlijk van zich af. Zonder goed
te voetballen en zeker in de tweede
helft vocht Wittenhorst naar succes.
Een eerste actie via Rob Zanders
leverde bijna succes op. In de 23e
minuut was het aan de overzijde
Wesley van Dijk die voor het eerst
voor Sporting Heerlen die een moge
lijkheid kreeg. Zijn schot ging naast.
Uit een fraaie actie in de 27e minuut
van Tom Aarts kon de doelman van
Heerlen niks anders doen dan hem
binnen de 16 meter neer te leggen.
Dit had een penalty en een rode kaart
tot gevolg. Kevin van Asten mocht
aanleggen, 1-0. Vlak voor de pauze
kon uit een mooi genomen vrije trap
Willem Heijnen scoren, 2-0.
Na de rust was de thuisclub niet
wakker. Voor Heerlen-speler Marvin
Breemer de gelegenheid om vrij de

2-1 binnen te schieten. Gelukkig her
stelde Wittenhorst zich op tijd. Uit een
mooie aanval via Rob Zanders en Tom
Aarts scoorde Willem Heijnen de 3-1.
Wittenhorst had weer wat lucht, maar
deze verdween snel. Uit een schot
van Dylano van Dijk verdween de
bal in de bovenhoek, 3-2. In de 89e
minuut scoorde Rob Zanders dan toch
de 4-2. Einde wedstrijd. De spelers
van Heerlen bleven mopperen en bij
het verlaten van het veld deelde de
scheidsrechter nog een rode kaart uit
voor het beledigen van de scheids
rechter.

Tevreden
Wittenhorst kon over de uitslag
meer dan tevreden zijn, maar het
spel was voor verbetering vatbaar.
Ook meer dan tevreden kon men zijn
over de verrichtingen van de jonkies
Gijs Gooren, Tom Aarts en Joost van
Rensch.

Er worden 250 motorcrossers aan
de start verwacht. De deelnemers
worden verdeeld onder verschillende
klassen. Op zaterdag 3 oktober verschij
nen de jeugdklassen en de liefhebbers
klasse aan de start.

Op zondag 4 en 11 oktober zijn
onder andere de klassen quads,
junioren en internationale rijders aan
de beurt.
Stan Breukers uit Lottum
maakt kans om in de quadklasse

de titel binnen te halen. In de
nationale klasse is Nicky Meijers uit
Broekhuizen een van de favorieten
en Erwin Jacobs uit Melderslo maakt
kans op de overwinning in de vrije
klasse.

PrimaMEULENDIJKS
begin van wedstrijdseizoen
HZPC
MEULENDIJKS
Lotte Roefs, Anouk Seuren,
sports and travel • Kerkstraat Roefs,
17 HORST
Lynn Vallen, Manon van der Wielen

Door: zwemvereniging HZPC
Voor de wedstrijdzwemmers van HZPC stond zondag 27 september de
eerste wedstrijd op de planning. De eerste clubkampioenschappen was voor
de zwemmers en trainers een mooi moment om te meten hoe ze ervoor
stonden na een paar weken training. Voor de sterrenplanzwemmers was dit
een leuke kennismaking met deze tak van zwemsport.

en Marlijn Zwart. Ook werden er twee
nieuwe limieten voor de Nederlandse
Kampioenschappen van eind oktober
gezwommen. Serafina Vlijt behaalde
de limiet op een van haar favoriete
afstanden, de 50 vlinderslag. Manon
Koster zwom de NK-limiet op de 100
meter wisselslag.
Ook bij de minioren sneuvelden
er vele persoonlijke records. De
grootste tijdsverbetering werd

Helaas waren
zwemmers
sports and travel • Kerkstraat
17er ook
HORST

behaald door Maud Jenniskens op de
25 meter vrijeslag. Zij won in haar
leeftijdscategorie ook tweemaal
de gouden medaille. Overige
medaillewinnaars waren Guido Jacobs
(tweemaal goud), Sten Verstegen
(tweemaal zilver), Cas Verstegen
(tweemaal goud), Lars Hagens (zilver
en brons), Luca Verheij (brons), Tijn van
Kuijk (zilver), Naomi Brouwers (goud en
zilver), Ilse Versteegen (zilver), Danee
Verstegen (goud), Isis van Kuijk (brons)
en Fleur Keijsers (brons).

de dupe van de nieuwe éénstartsregel.
Met name de minioren werden
gediskwalificeerd wegens te
vroeg starten. Al met al kan er
geconcludeerd worden dat de
zwemmers van HZPC op de goede weg
zijn. Volgend weekend staat de eerste
belangrijke wedstrijd van dit seizoen
op de planning.
Zondag 4 oktober wordt de eerste
verenigingscompetitie gezwommen in
Kerkrade.

MAGAZIJN- MAGAZIJNVERKOOP VERKOOP

De junioren, jeugd en senioren
zwommen zoals gebruikelijk 200
meter, 100 meter en 50 meter. Net
als andere jaren mocht er gekozen
worden tussen twee verschillende
slagen. Ondanks dat deze wedstrijd

zo vroeg in het seizoen is, werden er
al verschillende persoonlijke records
gezwommen. Grote tijdsverbeteringen
kwamen op naam van onder andere
Lisa Christiaens, Anna van Kuijk, Lieke
Meulenkamp, Zerina Muratovic, Anne

2
2
MAGAZIJNVERKOOP
ARTIKEL ARTIKEL
E
€1,2 €1,ARTIKEL
E1,E

E

van woensdag 30 september t/m zaterdag 10 oktober

*

o.a. voetbalschoenen - casualschoenen - winterjacks - wandelkleding
o.a. voetbalschoenen - casualschoenen - winterjacks - wandelkleding
badkleding
- runningkleding
- fitnesskleding
enz.
o.a. voetbalschoenen
• casualschoenen
• winterjacks
• badkleding
• runningkleding
• ﬁtnesskleding
enz.
badkleding - runningkleding
- fitnesskleding
enz. • wandelkleding
* geldig op alle geselecteerde artikelen / goedkoopste
artikel
is 1 euro
van
woensdag
30 sept t\m zaterdag 10 okt.
van woensdag 30 sept t\m
zaterdag 10 okt.

MEULENDIJKS
sports and travel • Kerkstraat 17 HORST

Goedkoopste artikel is 1 euro • Geldig op alle geselecteerde artikelen
Goedkoopste artikel is 1 euro • Geldig op alle geselecteerde artikelen
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Dolfje Weerwolfje schrijfwedstrijd

Groep 4/5 Mariaschool
Swolgen wint prijs
Groep 4/5 van de Mariaschool uit Swolgen heeft een prijs gewonnen met een schrijfwedstrijd over Dolfje
Weerwolfje. De hele klas mag op zondag 4 oktober naar de Efteling.

Tapzingen Sevenum
Zanggroep de Balkerst start op zondag 4 oktober het vijftiende
seizoen Tapzingen. Deze meezingmiddag vindt plaats in de Sevewaeg
in Sevenum. Tijdens de middag wordt er een mix van Limburgse,
Nederlandse en buitenlandse liedjes gezongen. Wie wil mag meezingen. De middag begint om 14.30 uur.

Biddende Moeders
in Horst
In het kader van de Week van de
Alfabetisering van 7 tot 13 september
werd een schrijfwedstrijd georgani
seerd. De opdracht was een verhaal
over Dolfje Weerwolfje te schrijven
met behulp van woorden uit de eerste
vijf levels van het nieuwe Dolfje

Weerwolfje-spel. De kinderen van
groep 4/5 hebben met z’n allen het
verhaal geschreven.
Uiteindelijk zijn er drie scholen in
de prijzen gevallen. Groep 4/5 van de
Mariaschool is er één van. Dat betekent
dat ze op 4 oktober naar de Efteling

mogen. Bij de Fata Morgana wordt
de klas opgewacht door schrijver Paul
van Loon en prinses Laurentien, die
hen voor gaan lezen. Ook mogen de
kinderen Paul van Loon ontmoeten, een
handtekening van hem vragen en met
hem op de foto.

Activiteiten bij Museum De Locht
Bij Museum De Locht in Melderslo worden op zondagmiddag 4 oktober diverse activiteiten georganiseerd en
demonstraties gegeven. Deze beginnen om 13.00 uur. Het museum is die dag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
In het museum worden diverse
ambachten gedemonstreerd, zoals
vlasverwerking en stroop maken.
Ook kinderen mogen meedoen

aan activiteiten. Zij kunnen appels
rijgen om te drogen. Hiermee leren
ze de oude manier om appels te
bewaren. Tevens is er deze dag

een museumspeurtocht, een
miniatuurkermis en er zijn oude spelen.
De dag wordt muzikaal omlijst door het
duo Bart & Bert.

In de Parochiezaal van de Sint Lambertuskerk in Horst wordt op
donderdag 8 oktober een gebedsdag gehouden door de Biddende
Moeders. De dag wordt samen met Biddende Moeders Nederland en het
Centrum voor Huwelijk en Gezin van het Bisdom Roermond georganiseerd. De ontvangst vindt plaats van 09.30 tot 10.00 uur.
Tijdens de gebedsdag van de
Biddende Moeders kunnen vrouwen
in de Parochiezaal terecht voor inspi
ratie, om te bidden voor de kinderen,
kleinkinderen en andere intenties en
om andere vrouwen te ontmoeten.
Niet alleen moeders, maar onder
andere ook vrouwen zonder kinde

ren en alleenstaande vrouwen zijn
welkom. In de middag volgt onder
andere een eucharistieviering om
14.15 uur. Er wordt aangeraden om
zelf een lunchpakket mee te nemen.
Aanmelden kan bij Wies Mom
via wiesmom@kuriakon.nl of bel
0475 58 91 35.

Brokeze Bruist
Op initiatief van Stichting Het Brouwershuis presenteert de horeca van
Broekhuizen op zondag 4 oktober het programma ‘Brokeze Bruist…’.
Van 13.30 tot 22.00 uur is bij diverse locaties in Broekhuizen muziek door
regionale artiesten te horen.
Deze zondag is gevarieerde
muziek van blues tot klassiek te
horen in het Maaspaviljoen, Het
Brouwershuis, het Maashotel, Bij
Christoffel en Hoëg. Onder andere
Fanfare St. Nicolaas, gemengd koor
Con Brio, zangeressen Marjolijn

Cuipers-Kuenen en Maartje Smedts,
Kenneth Valverde, Clemens van de
Ven en Chris + the Ventilators treden
op.
Voor het volledige programma en
meer informatie, kijk op:
www.stichtingbrouwershuis.nl

Banden - Accu’s - Carwash

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

Con Brio zingt
nieuwe versie van
oude tophit
Stichting Het Brouwershuis organiseert op zondag 4 oktober het
evenement ‘Brokeze Bruist’. Gemengde Zangvereniging Con Brio levert
hier een bijdrage aan in de vorm van een concert. Het concert start om
14.45 uur en duurt tot 15.45 uur.
Con Brio zingt deze dag onder
leiding van dirigent Marcel Kuepers en
Pianiste Oksana Baljva. De vereniging
zingt oude, bekende hits zoals ‘Ritme
van de regen’, ‘Tranen gelachen’,
Ierse folk en Engelse liederen. Ook
de hit ‘Ik ben blij’ wordt uitgevoerd.
Deze hit stond veertig jaar geleden op
plaats zes in de nationale hitparade.
Broekhuizenvorstenaren Joost Nuissl

en Nard Reijnders schreven respec
tievelijk de tekst en het muzikale
arrangement.
Reijnders heeft de muziek
bewerkt voor het gemend koor en
piano. Tijdens het concert op zondag
4 oktober wordt deze versie van het
nummer voor het eerst uitgevoerd.
Nard Reijnders en Joost Nuissl zijn
deze dag ook aanwezig.
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Herfstwandeling in de
Kasteelse Bossen
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 4 oktober een herfstmiddag, waarbij een wandeling gemaakt wordt
door de Kasteelse Bossen. De wandeling start om 14.00 uur bij ’t Zoemhukske in Horst.
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PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

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

Deze middag neemt een natuur
gids de deelnemers mee voor een
wandeling door de Kasteelse bossen
en laat hij zien wat de herfst allemaal
te bieden heeft. In de herfst maakt
de natuur zich klaar voor de lange
winterrust. In de plantenwereld worden
de groei- en voortplantingsprocessen

afgerond: de vruchten rijpen, bladeren
vallen af. Planten brengen vruchten
voort om het voortbestaan van de soort
te verzekeren. Maar deze zijn vaak ook
een voedselbron voor mens en dier;
het is tijd om te oogsten. Bij de schim
mels groeien paddenstoelen boven
de grond om zo de sporen en dus de

soort te verspreiden. Bij terugkomst in
‘t Zoemhukske staan natuurproducten
uitgestald om aan te ruiken, van te
proeven of naar te kijken, te leren waar
ze vandaan komen en wat je ermee
kunt doen. Herboriste Marjan Wolfs die
veel producten heeft samengesteld of
vervaardigd, kan er veel over vertellen.

Hedgehog in Atelier De Stal
De band Hedgehog treedt op zondag 4 oktober op in Atelier De Stal in Sevenum. Het optreden begin
om 15.00 uur.
Hedgehog bestaat uit Mart Heymans
op gitaar, percussie, mondharmonica en
zang, Noëlle Koppers op gitaar, banjo

en zang en Gé Janssen op contrabas.
De band put uit liedjes en artiesten die
niet mainstream zijn. Hun versie is altijd

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

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?

In het belang van anderen...
gekomen? Ik zou onze dochter
alvast meenemen en wanneer

anders dan het origineel, met meer
folkelementen erin. Ook wordt hun
uitvoering akoestischer gebracht.

we in veiligheid waren, dan zou
ik haar en mijn zoon over laten
komen. We hadden geen keus. Ik
was mijn leven niet meer zeker,
nadat ik die gewonde man had
geholpen. Natuurlijk wist ik dat
dat niet mocht, maar ik kon niet
Verschrikt zie ik mijn dochter naar de
man kijken, die op imponerende wijze
iets in onze richting schreeuwt. Aan
zijn lichaamstaal kan ik wel aflezen dat
we hier niet kunnen blijven staan. Wild
gebaart hij dat ik dóór moeten lopen.
Maar waarheen? Dit is de vierde dag
van onze tocht. Ik merk dat de vermoeidheid toeslaat. Er lijkt ook geen
einde aan te komen. Gisteren, toen we
de grens over mochten steken, was er

Burendag RubenspleinRembrandstraat
Werkgroep Rubensplein-Rembrandtstraat uit Horst heeft op zaterdag 26 september meegedaan aan de
Nationale Burendag. De buurt schafte een speeltoestel aan voor in de zandbak. De werkgroep heeft van het
Oranjefonds een geldbedrag ontvangen om een speeltoestel te plaatsen in de zandbak. Dit geldbedrag heeft
de werkgroep zelf aangevuld met eigen verdiend geld. Het speeltoestel is bedoeld om voor de allerkleinsten
in de buurt het speelplezier te vergroten. Tijdens de Burendag hebben de bewoners ook de handen uit de
mouwen gestoken en gezamenlijk het plein netjes gemaakt.

blijdschap, die me mijn vermoeidheid
even deed vergeten. Mijn dochter leek
mijn opluchting te voelen, want ze
keek me aan en glimlachte. Een geluksgevoel overviel me. Want was het
niet vooral voor haar dat mijn vrouw
en ik tot dit ingrijpende besluit waren

anders. Ik heb tenslotte ooit de
eed van Hippocrates gezworen. Vooral
die ene zin heeft toen veel indruk op
me gemaakt: ‘In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het
belang van mijn patiënten’.
Wat zou het belang zijn van de man die
ons zojuist luidruchtig heeft weggestuurd? Hoe dan ook, ik moet sowieso
dóórlopen. Blijven zoeken naar een
veilig thuis. Voor mijn dochter, mijn
vrouw en mijn zoon. En voor mezelf.
Omdat ik niets, maar dan ook echt
niets liever wil dan straks weer in andere huizen te kunnen binnentreden,
in het belang van anderen.
Samer Aldhmad
Laevemaeker

LAEVE MAEKERS
LAEVEMAEKERS
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HALLO RECENSEERT
De kroniek
van een boerenleven
De inmiddels 73-jarige Riky Schut-Hakvoort uit Lottum beschreef haar levensverhaal in een biografie. Met haar
persoonlijke historie geeft ze de lezer een interessant inkijkje in de geschiedenis van het platteland en het boerenbestaan in de vorige eeuw. Haar relaas leest lekker weg en zet tegelijkertijd aan het denken.
Riky Schut-Hakvoort
bracht enige tijd geleden
via uitgeverij BoekScout
haar autobiografie uit,
die niet alleen haar
verhaal, maar ook dat
van vele gezins- en
familieleden beschrijft.
Ze wilde haar herin
neringen en ervaringen
delen met haar kinderen,
kleinkinderen, familie,
vrienden en bekenden
en creëert daarmee
meteen een bijzondere
blik in maatschappelijke
ontwikkelingen rondom
het boerenbestaan in de
twintigste eeuw.
In haar boek vertelt
Riky over haar boeren
wortels in de Achterhoek
en hoe ze met haar man
Jan via de Flevopolder
uiteindelijk in Lottum
terecht kwam. Daar start
ten Jan en Riky Schut in 1971 een boe
renbedrijf. Maar voordat je daar belandt
als lezer ben je meegenomen door zo’n
anderhalve eeuw familiegeschiedenis.

Veilige kleine
leefwereld
Het boek begint met een beschrij
ving van de grote gezinnen waar Riky
en Jan uit stammen. Hoewel dit voor
ingewijden waarschijnlijk een heel
interessant stuk is, is het voor de lezer
nogal moeilijk een weg te vinden
tussen de talloze namen en jaartallen.
Maar gelukkig gaat Schut al snel over
naar een meer anekdotische stijl, waar
door ook buitenstaanders zich kunnen
inleven. De manier waarop ze haar
betrokken familie beschrijft als netwerk

haar zoektocht met tegenslagen
en overwinningen is – weliswaar in
andere vormen – ook voor mensen
nu relevant en wellicht zelf her
kenbaar.

Nieuwsgierig naar
meer

voor alles,
van zorg tot werk, van
gezelligheid tot logeeradres, maakt dat
iedereen begrijpt hoe veilig de kleine
leefwereld in de Achterhoek gevoeld
moet hebben.
Naast het verhaal van een hechte
familie geeft het boek ook een mooi
inkijkje in de werkelijkheid achter
landbouwbeleid, de rol van de vrouw
in het boerenbestaan en veranderingen
in wetgeving. Op het moment dat Riky
en haar man de Flevopolder moeten
verlaten, spat een droom uiteen. Riky’s
schrijfstijl, zowel feitelijk als met een
onderliggende laag van emotie, maakt
haar strijd en de manier waarop ze de
moed weer opbrengt, heel herkenbaar.
Ook al lijkt de situatie niet meteen
vergelijkbaar met de wereld van nu:

De onderwerpen gaan soms
wat van de hak op de tak, vooral
tegen het einde van het boek, waar
je merkt dat Riky eigenlijk nog stof
genoeg heeft voor meerdere boeken
en ze veel onderwerpen nog even
wil aanstippen. Vooral in de laatste
hoofdstukken zijn vele gebeurtenis
sen benoemd die de lezer nieuws
gierig maken naar meer informatie,
naar meer verhalen: het verhaal over
haar pleegkind, de vluchtelingen die
ze warm opvingen, de watersnood
ramp of de varkenspest. Maar ook
als ze beschrijft hoe haar leven een
andere wending nam nadat ze ziek
was geweest.
Hoewel het boek chronologisch is
opgebouwd, lopen de verhalen soms
buiten de afgebakende tijdsperiodes
door. Dat maakt het boek juist ook lek
ker lezen, omdat ze de anekdotes per
stuk in een context zet en deze afrondt.
Bijzondere hoogtepunt uit het boek is
de manier waarop ze uit het oogpunt
van haarzelf als klein kind de brand
op de boerderij waar ze opgroeide,
beschrijft. De essentie daarvan en de
details die haar als kind zijn bijgeble
ven, maken het verhaal authentiek en
erg sterk.
Riky heeft heel wat grote maat
schappelijke veranderingen meege
maakt in haar leven. Als jongere lezer
vraag je je af of volgende generaties
later ook zo vol verwondering over
onze gebeurtenissen zullen lezen.

www. beukenbouw.nl
woningen

hallen

verbouwing

Ontwerpen
Voltaweg 9, Maasbree

stallen & renovatie

utiliteit



maneges

Bouwen
T. 077 465 37 01




Ontzorgen

E. info@beukenbouw.nl

Houthuizer Molen
open tijdens
Limburgse Molendag
De Limburgse Molendag is dit jaar op zondag 4 oktober. Op die dag
zijn alle Limburgse wind- en watermolens te bezoeken. Zo ook de
Houthuizer Molen in Lottum.
De Lottumse molen is deze dag
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Er zijn rondleidingen en de molenaars
geven uitleg over de werking van
de molen. Er zijn meelproducten en
honing te koop, maar ook molenbrood
die ‘s morgen nog gebakken is door
Bakker Smits. Hay de Boer zal met

zijn mobiele oven brood en andere
lekkernijen bakken op het terras.
Er is een informatiestand van de
Stichting Loop. Deze stichting koopt
levensmiddelen direct bij de boeren
in de Filipijnen voor een eerlijke prijs
en verkoopt deze hier in Nederland,
zonder tussenhandel.

Nieuwe expositiein
De Kantfabriek
Bij Museum de Kantfabriek is vanaf zondag 4 oktober de nieuwe
expositie ‘Steken in de ruimte’ van Ans Verdijk te zien.
Ans Verdijk verwerkt kostbaarhe
den die mensen eens in huis hadden
maar die weer moesten verdwijnen.
Zij koestert deze, verzamelt ze en
arrangeert ze tot nieuwe objecten.
Daarmee krijgen deze afgedane
materialen en objecten een nieuw
leven. Ze beschikt over een groot
archief van voorwerpen en plaat
jes, stoffen, draadjes en papier.
Ze verwerkt die in kleine collages,
maar deze vormen ook de ondergrond
voor sieraden, draagobjecten, boeken
en grote wand- of vloerwerken. Ans
vertelt met ieder kunstwerk een ver

haal over de paradoxale natuur van
de mens. Goede en slechte krachten
zijn steeds in conflict en vermengen
zich daardoor. Hierbij speelt een fasci
natie voor religie een belangrijke rol.
In religie bestaat een lange traditie
van iconografie rond zonde en deugd.
Verdijk gebruikt naast textiel ‘kost
baarheden’ van metaal, leer, plastiek,
glas, foto’s en verwerkt ze alsof ze
textiel zijn. In Museum de Kantfabriek
worden foto’s, objecten en films
geëxposeerd. Steken in de Ruimte is
tot en met 7 februari in Museum de
Kantfabriek te zien.
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Vrijwilligers gevraagd. Wil jij ‘n beetje
vrije tijd besteden aan je medemens?
Mensen met een verst. beperking in
Horst zoeken vrijwilligers om samen
leuke activiteiten te beleven, o.a.
muziek, spel en bloemschikken.
06 11 76 34 04.

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

Opening Brouwershuis
Het Brouwershuis in Broekhuizen opende op zaterdag 26 september na een grote verbouwing weer haar
deuren. De officiële opening werd verricht door wethouder Ger van Rensch van Horst aan de Maas en
gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van Provinciale Staten Limburg. Na het officiële gedeelte konden
bezoekers een kijkje nemen in het verbouwde Brouwershuis. Er waren diverse demonstraties en workshops
en verenigingen gaven uitleg over hun activiteiten.

MV St. Hubertus viert jubileum
met Hegga Piñata
Onder de noemer Hegga Piñata viert muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom zondag 4 oktober het zestigjarig bestaan van de vereniging. Deze dag staat in het teken van muziek en eten.
Voor het vieren van het jubi
leum heeft de muziekvereniging de
samenwerking gezocht met Tuutetrek.
Op zondag start het programma om
10.30 uur met een tapasbrunch. Onder
begeleiding van luchtige muziek van
zowel de jeugdfanfare als de fanfare
wordt een brunch geserveerd. Vanaf
13.30 uur starten de Hegga Games.

Dit is een spellencircuit met spelen
geheel in de Hegga Piñata thema’s
eieren en muziek. Alle kinderen uit
Hegelsom mogen meespelen. Tevens
vindt dan de kookwedstrijd ‘Het
lekkerste Hegelsoms Eitje’ plaats.
Het hoogtepunt van deze middag is
de première van de symfonie Van
het Ei om 16.15 uur gespeeld door

muziekvereniging St. Hubertus.
De symfonie is speciaal voor het
60-jarig jubileum geschreven door
Jeroen Verberkt. Met medewerking van
Marie-Anne Mittelmeijer en een aantal
toneelspelers van Poespas wordt het
verhaal verteld en uitgebeeld.
Kijk voor meer informatie op
www.hubertushegelsom.nl

Jaarlijkse herdenking moord
bisschop Frans Schraven

Verloren wandelstok met Beleef de
Dag. Tel. 077 366 15 51.

Verloren zwarte portemonnee met
inhoud op 29 september in Horst.
Tel. 077 463 14 39.

Steyl Sieraden/sjaals. Vanaf nu open:
maandagmiddag 13.00-17.00 uur,
woensdagmorgen 10.00-13.00 uur
en vrijdagmorgen 10.00-13.00 uur.
Buiten deze tijden kan er altijd een
afspraak gemaakt worden.
Tel. 398 25 28/06 25 57 63 85.

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.

Aardappelen te koop. Aardappelen
zijn makkelijk en snel verkrijgbaar
via zelfbediening. Tevens ook zoete
aardappelen. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Engels leren? Lessen in kleine groep
jes. Beginners, gevorderden, conversa
tie en bijles. Overdag of in de avond
uren. Inlichtingen: 0478 58 53 40.

Verloren autosleutel en
gehoorapparaat. Tel. 06 45 29 20 80.
Af te halen winterbanden, Yokohama
195/55R15 85H profieldiepte 5 mm.
Tel. 06 37 32 02 38.
Pluimveebedrijf Rievershof in Oirlo is
op zoek naar medewerkers voor in de
weekenden (za-zo) en schoolvakanties.
Leeftijd vanaf 14 jaar. Voor info bel
0478 57 12 90.

Fiets gestolen.
Wie heeft afgelopen maandag tussen
13.30 en 15.00 gezien dat er bij het
Kuiperplein iemand mijn fiets heeft
meegenomen? (Batavus, omgebouwde
Ebike). Tel. 06 40 46 15 39.
Te huur opslag/bedrijfsruimte in
Grubbenvorst, 180m2, stof- en vorstvrij,
electr. rolpoort, eigen ingang, alles
verhard. 06 53 76 96 98.

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

Valise Atelier & Natuur. Iets organise
ren voor een groep, familie of collega’s?
Een creatieve activiteit op een schitte
rende locatie in een aangename sfeer.
Dat kan bij ons! Ook individuele work
shops. www.valise.nl 06 12 69 79 35.

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

Viooltjes. Te koop vele kleuren
viooltjes, bosviooltjes en siervruchtjes.
H.Cox, Molengatweg 4 Horst
077 398 29 22/06 54 30 69 64.

Aardbeien en tomaten te koop in
de automaat aardbeien en tomaten.
Bouten Americaanseweg 50
Kronenberg.

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen of
vragen, bel mij op 06 10 71 00 70.

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus. Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Te koop eettafel en stoelen.
Rechthoekige eettafel met 5 stoelen,
strak model, zwart metalen frame en
wollen bekleding. In zeer goede staat.
Prijs 200 euro. Tel. 077 398 28 03.

Te koop snijbonen op bestelling.
Tel. 077 467 16 33.
Poetshulp gezocht voor 1 x in de 2
wkn 3 uurtjes. Voorkeur op do-ochtend.
Het is in Horst. Tel. 06 41 31 81 10.
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.

In Broekhuizenvorst wordt jaarlijks de moord op bisschop Frans Schraven in China van 1937 herdacht. Dit jaar
vindt deze herdenking plaats op vrijdag 9 oktober en zondag 11 oktober. Op beide dagen worden er diverse
activiteiten ter herdenking van bisschop Schraven georganiseerd.
Op vrijdag 9 oktober, de
dag waarop de massamoord
plaatsvond, wordt om 19.00 uur
een vesperviering gehouden in de
parochiekerk van Broekhuizenvorst.
Deze viering staat in het teken van
de kruisweg van bisschop Frans
Schraven en zijn gezellen, samen
met de kruisweg van een slachtoffer

van een seksueel geweld. Bisschop
Schraven kwam destijds gewelddadig
om het leven toen hij opkwam
tegen het gebruik van vrouwen als
seksslavinnen.
Tijdens de Eucharistieviering
op zondag 11 oktober worden
Mgr. Schraven en gezellen om
10.30 uur herdacht in de parochiekerk

van Broekhuizenvorst. Hoofdcelebrant
professor Tjeu van Knippenberg houdt
de predicatie en het parochiekoor
verzorgt de zang. Om 12.00 uur wordt
de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing
gehouden. Het thema is
De spiritualiteit van bisschop
Schraven. Ook is er de mogelijkheid
om de gedachteniskapel te bezoeken.

Te weinig aanmeldingen

Jeugdliedjesmiddag D’n Dreumel
afgelast
De Jeugdliedjesmiddag van Jeugdcarnaval D’n Dreumel in Horst gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig aanmeldingen zegt de organisatie.
De Jeugdliedjesmiddag is traditiege
trouw de eerste activiteit in het nieuwe
carnavalsseizoen van Jeugdcarnaval
D’n Dreumel. “Helaas zijn er voor de
editie van dit jaar te weinig aanmeldin
gen, waardoor is besloten deze activiteit

niet plaats te laten vinden op 11 okto
ber”, aldus de vereniging. “Desondanks
zullen de deelnemers die zich hebben
aangemeld toch hun podium krijgen
tijdens een andere c arnavaleske
gelegenheid. De reeds aangemelde

deelnemers kunnen evengoed hun
nieuwe jeugdcarnavalsschlager ten
gehore brengen in een liedjesconcours,
weliswaar in afgeslankte vorm. Over het
waar en wanneer zal binnenkort meer
bekend worden gemaakt.”

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

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

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Kantkloscafé

Poppenkast
met Sacha van de Ven
zo 4 oktober 16.00-17.00 uur
Organisatie: Brokeze Bruist
Locatie: Het Brouwershuis/
Maaspaviljoen

Kinderspeelgoedbeurs
Kiendertoko

Optreden
Kenneth Valverde

vr 2 oktober 19.30 uur
Locatie: Peelmuseum

zo 4 oktober 17.00-19.00 uur
Organisatie: Brokeze Bruist
Locatie: Bij Christoffel

Broekhuizen
Brokeze Bruist

zo 4 oktober 13.30-22.00 uur
Organisatie: stichting
Het Brouwershuis
Locatie: verschillende
horecagelegenheden

Lunchconcert
fanfare St. Nicolaas
zo 4 oktober 13.30-14.30 uur
Organisatie: Brokeze Bruist
Locatie: Het Brouwershuis/
Maaspaviljoen

Optreden
Bo en Maud van de Berg
zo 4 oktober
14.30-15.15 uur
Organisatie: Het Brouwershuis
Locatie: Maashotel

Optreden
Con Brio

vr 2 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Rode Kruis Jeugdweekend
vr 2 t/m zo 4 oktober
Organisatie: Rode Kruis afd. Horst
aan de Maas-Venray
Locatie: wisselend

zo 4 oktober 12.30-14.30 uur
Organisatie: Maand van de
Geschiedenis
Locatie: bibliotheek

Koopzondag Rode Loper
Show

Wandeling Kabroeksepad
en bezoek molen
zo 4 oktober 10.00 uur
Organisatie: dorpsraad
Vertreklocatie: informatiebord op
het kerkplein

Limburgse Molendag
zo 4 oktober 11.00-16.00 uur
Locatie: Molen Eendracht Maakt
Macht

vr 2, za 3 en zo 4 oktober
Organisatie: café De Lange Horst
Locatie: feesttent Wilhelminaplein

zo 4 oktober 18.30-20.30 uur
Organisatie: Brokeze Bruist
Locatie: strandpaviljoen Hoëg

Duchtig: Regenwoud

Demonstratie kaarsen maken Organisatie: OJC Knor en MFC

vr 2 oktober 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

zo 4 oktober 14.00-16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske

Optreden
Chris + the Ventilators

Politiehondenkeuringen

Herfstwandeling

za 3 en zo 4 oktober 09.00 uur
Locatie: PHV De Steller

zo 4 oktober 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Vertreklocatie: ’t Zoemhukske

Oktoberfest

Optreden
Clemens van de Ven

Inside the Cage
za 3 oktober 16.00-03.00 uur

zo 4 oktober 20.30-21.30 uur
Organisatie: Brokeze Bruist
Locatie: Het Brouwershuis/
Maaspaviljoen

Rode Kruis Jeugdweekend

Wandeling Schuitwater
wo 7 oktober 14.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
en Theetuin De Roode Vennen
Vertreklocatie: Theetuin De Roode
Vennen

Broekhuizenvorst

zo 4 oktober 14.45-15.45 uur
Organisatie: Brokeze Bruist
Locatie: Het Brouwershuis/
Maaspaviljoen

vanaf za 3 oktober
Locatie: kerk Broekhuizenvorst

Optreden
Parelmoer

Hegga Piñata

vr 2 t/m zo 4 oktober
Organisatie: Rode Kruis afdeling
Horst aan de Maas-Venray
Locatie: verschillend

za 3 en di 6 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Zandhazentocht
zo 4 oktober vanaf 08.30 uur
Organisatie: Tour- en Wielerclub
Oranje
Vertreklocatie: café De Beurs

Rommelmarkt

Hegelsom

zo 4 oktober 09.00-15.30 uur
Organisatie: H&H
Marktkramenverhuur
Locatie: De Riet

zo 4 oktober
Organisatie: muziekvereniging
St. Hubertus
Locatie: terrein PTC+

zo 4 oktober 15.30 uur
Locatie: Sint Lambertuskerk

Dierenzegening

zo 4 oktober 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Lottum

Nederlands Kampioenschap
motorcross

zo 4 oktober 12.00-17.00 uur
Locatie: Dierenkliniek Horst e.o.

zo 4 oktober 11.00-16.00 uur
Locatie: Houthuizer Molen

Sevenum
za 3 oktober
Locatie: café Croes Moeke

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
zo 4 oktober 10.00-12.00 uur
Organisatie: Mamaloe Sevenum
Locatie: De Schatberg

Meerlo

Rommelmarkt
zo 4 oktober 13.00-16.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging
De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind

Optreden Hedgehog
zo 4 oktober 15.00 uur
Locatie: Atelier De Stal

Dorpsraadsvergadering

Melderslo

do 1, vr 2 en zo 4 oktober
Locatie: Jeu de Boules club Horst

Limburgse Molendag

za 3, zo 4 en zo 11 oktober
Organisatie: Motorcrossclub Lottum Tapzingen
zo 4 oktober 14.30 uur
Locatie: Stokterweg
Organisatie: zanggroep de
Balkers
Locatie: café de Sevewaeg

zo 4 oktober 11.30 uur

Horst

Lottum

Bluesnight
Optreden Amsterdam Saints

Demonstratie
hoeden maken

De Meulewiek
Locatie: OJC Knor

Orgelconcert

Optreden
Locatie: atrium Sint Lambertuskerk
Marjolijn Cuipers-Keunen en
Open Horster Kampioenschap Open dag
Demonstratie
Maartje Smedts
zo 4 oktober 15.15-16.00 uur
Dierenkliniek Horst e.o.
jeu de boules
oude ambachten
Organisatie: Brokeze Bruist
Locatie: Maashotel

Meterik

zo 4 oktober 13.30, 14.30 en
15.30 uur
Organisatie: centrummanagement
Horst
Locatie: centrum

Expositie
Aart de Lange Pzn

zo 4 oktober 15.00-17.00 uur
Organisatie: Brokeze Bruist
Locatie: Maaszicht

Workshop mode maken voor
kinderen

wo 7 oktober 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

zo 4 oktober 13.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Mode maken in bieb Horst
Kinderen kunnen op zondag 4 oktober in de bibliotheek in Horst een workshop volgen over de techniek van
mode maken. De workshop duurt van 12.30 tot 14.30 uur.
De workshop wordt gegeven door
Amalia van de Lisdonk. Zij is verbonden
aan Museum De Locht in Melderslo en

laat zien hoe kleding tot stand komt. De van de Geschiedenis, dat door het hele
land plaatsvindt in oktober. De bieb is
kinderen kunnen zelf ook aan de slag.
De workshop is onderdeel van de Maand geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Herfstconcert in Tienray
Gemengd Koor Tienray organiseert op zaterdag 17 oktober een herfstconcert. Het concert begint om 20.00 uur
in het parochiehuis in Tienray.

Jumbo in Sevenum is elke zondag open van 11.00 tot 17.00
Jumbo
uur in Sevenum is elke zondag open van 11.00 tot 17.00
uur
facebook.com/jumbosupermarkten
facebook.com/jumbosupermarkten

Elke zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

b35cdf60-e761-444d-9088-efa87c0356cf.indd 1

b35cdf60-e761-444d-9088-efa87c0356cf.indd 1

Jumbo, Sevenum, Horsterweg 64

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Jumbo, Sevenum, Horsterweg 64
28-9-2015 9:43:29

Geldig van wo 30 september t/m di 6 oktober 2015

Aan het herfstconcert
doen verschillende koren mee.

28-9-2015 9:43:29

Vocalgroup Cantarello, gemengde
zangvereniging le Rossignol, Venrode

Voices en Gemengd Koor Tienray
treden allen op.

Grubbenvorster Liedjeskonkoer
Carnavalsvereniging de Plaggenhouwers uit Grubbenvorst opende zaterdag 26 september het carnavalsseizoen
met de Grubbenvorster Liedjeskonkoer. Winnaars werden Ken in ’t Zandt en Robbie Timmermans.
In ’t Zandt en Timmermans wonen
met het nummer Ut letste liedje?, waar
voor zij zelf de tekst en muziek schreven.
PATS werd tweede met Oét liefde vur
de meziek (tekst en muziek Marcel

Engelen), als derde eindigde het Ald
Prinse Convent met Dreij met mich mei
(tekst René Verschueren, muziek Geert
Verschueren). De beste drie nummers
worden ingestuurd voor het Limburgs

Vastenaovend Liedjeskonkoer.
Het Grubbenvorster jeugdliedjes
konkoer werd gewonnen door
Pleun, Sanne en Noor met het liedje
RemmieDemmie.

01
10

Medische Religie
zorg

service 31

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

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
2 t/m 8 oktober 2015
Beurskens, C.L.P.
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl
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Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

kerkdienst
kerkdienst

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

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

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

De kinderen van Jong Nederland Horst hebben op zaterdag 26 september gezamenlijk afval opgeruimd in
de Kasteelse Bossen. Ter ere van het 70-jarig bestaan van Jong Nederland Horst hield de vereniging een
jubileumweekend. Op zaterdag 26 september werd er voor de jeugd een speur- en spellentocht
georganiseerd. Voorafgaand aan de toch gingen de kinderen eerst met zijn allen het bos opruimen.
Met matiële ondersteuning van gemeente Horst aan de Maas zijn zij een uur bezig geweest om in de directe
omgeving van de speurtocht troep op te ruimen.

Stemmen voor Ut Glaze Hoês 2015
Ut Glaze Hoês vindt dit jaar plaats van vrijdag 18 tot en met dinsdag 22 december. Ieder jaar wordt er geld
opgehaald voor een goed doel. Er kan nu gestemd worden op het goede doel voor dit jaar.

Melderslo

De Schuilplaats

Alarmnummer

Jong Nederland Horst
ruimt bos op

De goede doelen waarop gestemd
kan worden, zijn Speeltuin Roeffen
Mart, Stichting Leergeld Horst aan de

Maas, Stichting Erato, het Theatercafé
Horst en Samen Uit Bus. Voor het goede
doel met de meeste stemmen wordt

tijdens Ut Glaze Hoês geld opgehaald.
Voor meer informatie en voor stem
ming, kijk op: www.glazehoes.nl

De Lange Horst organiseert
eerste Oktoberfest
Na drie edities van het Herbstfest organiseert De Lange Horst dit jaar het Oktoberfest. Op vrijdag 2, zaterdag
3 en zondag 4 oktober staat er een feesttent op het Wilhelminaplein in Horst met elke dag een ander programma.
Op vrijdag is het Grosse Bierfest.
Die Original Alpengeier en Thorsten von
Lippe Biesterfeld staan deze dag op de
bühne.

Op zaterdag is er een Pullen Party.
De feestband Solidair verzorgt een
optreden, in combinatie met DJ Otzi.
Op beide dagen is de feesttent vanaf

21.00 uur geopend.
Op zondag geeft joekskapel
De Breethaler een optreden. Deze dag
begint om 12.00 uur.

Bezoek onze geheel vernieuwde showroom tijdens onze

OPEN DEUR DAGEN
van maandag 28 september t/m zondag 11 oktober 2015

MEGA KORTINGEN
op tegels
KOOP
ZON
DAG

4 & 11
OKTOB
ER
open
van
10.00 16.00 u
u

r

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Boekenderhofweg 38,
5925 NE Venlo-Blerick
T: +31 (077) 382 62 45
I: info@gebrvandelaar.nl

www.gebrvandelaar.nl
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Je vindt ALLES
voor het najaar
bij Trefcenter

sogood

TM

Like Trefcenter Venlo op Facebook en doe mee aan onze
SPECTACULAIRE NAJAARSACTIES. www.facebook.com/trefcentervenlo
HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL

Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!
Officiële opening

Kerstshow

www.venloverwelkomt.nl

Powered by

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Donderdag
1 oktober

van 20.00 - 22.00 uur

