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MA-Run trekt
door Horst aan de Maas

09

16

Voor de dertigste keer trok de Maria Auxiliatrix Run, ofwel MA-Run, op zaterdag 17 september door Noord-Limburg. De zijspanmotoren reden ook door de gemeente
Horst aan de Maas. De rit met zijspanmotoren is speciaal voor mensen met een beperking. ”Het lijken twee uitersten. Mensen met een beperking en de ’ruige motorwereld’,
maar het signaal dat we hiermee willen afgeven is overduidelijk: iedereen kan met iedereen overweg”, aldus de organisatie. Tijdens de MA-Run probeert de organisatie ook
vaste koppels te maken en te behouden. Sommige koppels zijn al vanaf de allereerste run samen.

Besluit glasvezel buitengebied uitgesteld

Raad wil meer duidelijkheid

van Horster Land
za 24 - zo 25 september
mode

kunst

culinair

www.vanhorsterland.nl

De gemeenteraad van Horst aan de Maas kan nog niet volledig instemmen met het garant staan voor een lening
van 4,5 miljoen euro voor een glasvezelnetwerk in het buitengebied. De raad geeft aan wel in te willen stemmen,
maar heeft daarvoor eerst meer zekerheid over de risico’s nodig. Dat werd duidelijk in de raadsvergadering van
dinsdagavond 20 september.
Dat er een glasvezelnetwerk in het
buitengebied moet komen en dat de
gemeente daarvoor garant moet staan,
daar zijn de partijen het over eens.
Toch willen al deze partijen eerst meer
duidelijkheid van het College van B&W
over de risico’s die gemeente loopt bij
deze garantstelling voor een lening
van 4,5 miljoen, voordat zij in kan
stemmen met het voorstel. Die lening
wil werkgroep Buitengewoon
Bereikbaar afsluiten bij de Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG).
Lees verder op pagina 02
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Snelfietsroute

Groen licht voor fietspad America
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft ingestemd met het
voorstel om een fietspad van station Horst-Sevenum naar America te
realiseren. Dat werd besloten tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond
20 september.
Het fietspad komt te liggen in het
verlengde van de Greenport Bikeway,
aan de noordzijde van de Spoorweg en

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kukeleku
gehele gemeente

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

Hoebertweg. Dit vrij liggende fietspad
wordt ingericht als snelfietsroute.
Daarvoor wordt de sloot die daar ligt
verplaatst, waardoor er ruimte ontstaat
om het fietspad tussen weg en sloot
aan te leggen. Hierdoor hoeft het
pad niet te buigen bij zijwegen en

woningen, waardoor het comfortabeler
fietsen is.

Realisatie
De PvdA is tevreden over de snel
heid waarmee het voorstel is aange
nomen. Fractievoorzitter Roy Bouten:
“In november 2015 dienden wij samen
met Essentie een motie in over dit
fietspad. Nog geen jaar later is besloten
dat het fietspad er daadwerkelijk komt.
We hopen dat dit tempo bij de realisa

Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Niels van Rens,
Teun Stiphout, Anke Verbeek en
Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
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.

Werkgroep lanen Griendtsveen
verzamelt handtekeningen
De werkgroep Behoud monumentale bomen Griendtsveen overhandigde einde van hun levensduur. Gemeente
tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 20 september aan wethouder Horst aan de Maas liet Bureau Buiting
een plan maken voor de laanbomen.
Paul Driessen 133 handtekeningen van mensen die hun protest steunen.
Zij zijn tegen het plan van de gemeente om alle laanbomen in het dorp in
één keer te kappen en te vervangen.
De werkgroep is van mening
dat alleen de bomen die een gevaar
vormen gekapt en direct vervangen
moeten worden. Met dit maatwerk wil
de werkgroep de variatie in leeftijd
van de bomen behouden. Zij zijn bang
voor lange periodes zonder de voor
Griendtsveen typerende hoge bomen.
In totaal heeft de werkgroep 175 van
de 218 huishoudens in Griendtsveen
bereikt. Van die 175 huishoudens

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

betuigde meer dan 75 procent met een
handtekening haar steun aan de werk
groep. Daarnaast tekenden meer dan
driehonderd bezoekers aan het dorp
het steunverzoek. “Griendtsveen is juist
zo karakteristiek door de vele soorten
en maten groen. Dus ook de bomen”,
aldus één van de handtekeningzetters.
De monumentale lanen in
Griendtsveen dateren uit ongeveer
1900 en bereiken langzamerhand het

Meerdere keren
in protest

In dit plan staat beschreven dat
de komende 20 tot 30 jaar al deze
bomen vervangen gaan worden,
waarbij volledige lanen in één keer
gekapt en opnieuw ingeplant wor
den. Dat komt de uniformiteit van de
lanen en het beschermd dorpsgezicht
van Griendtsveen ten goede, aldus de
gemeente. De werkgroep ging al meer
dere keren in protest tegen dit plan

en verzocht de gemeente in juli een
enquête te houden onder de inwoners
van Griendtsveen. De gemeente stond
niet achter dit plan, omdat het project
in hun ogen te complex is om via een
enquête te bevragen. De werkgroep
is daarom zelf naar de mening van
de inwoners van Griendtsveen gaan
vragen.
De gemeenteraad besluit in
november over het laanbomenplan.
De partijen gaven tijdens de raadsver
gadering van 20 september aan de
handtekeningen mee te nemen in hun
besluit. Marcel Beelen van CDA: “Dit is
een duidelijk signaal vanuit het dorp.
Dat nemen we heel serieus.”

Vervolg voorpagina

Raad wil meer duidelijkheid
Zonder garantstelling van de
gemeente krijgt de werkgroep de
financiering voor het project niet rond.
“Dan heeft het voor ons geen zin
meer om verder te gaan”, geeft Jeroen
Achten van Buitengewoon Bereikbaar
aan.

Werk aan de winkel
Alle partijen willen onder andere
dat er eerst duidelijk gemaakt gaat
worden wat precies de risico’s zijn voor
de gemeente, het liefst getoetst door
een onafhankelijke instantie. Ook over
de rol van de gemeente als het net

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
www.bekro.nl

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.

maximaal gebruik te maken van de
financiële middelen van provincie
Limburg. Eerder gaf Driessen aan dat
naar verwachting de helft van de
kosten gefinancierd kunnen worden
door de provincie. Driessen: “We heb
ben zwaar ingezet op subsidie. Ik kan
nog niets officieel bevestigen, maar ik
heb goede signalen vanuit de provincie
ontvangen.” De overige 775.000 euro
wordt gedekt uit de algemene reserve
van gemeente Horst aan de Maas.

Protest tegen plan gemeente

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

tie wordt voortgezet.” Wel spreken de
partijen hun zorgen uit over de veil
igheid van het toekomstige fietspad,
onder andere over de verkeerssituatie
rondom transportbedrijf Willems,
gelegen aan de Hoebertweg. Kruisend
vrachtverkeer met het fietspad zouden
hier voor gevaarlijke situaties kunnen
leiden.
Het fietspad gaat 1,5 miljoen euro
kosten. Wethouder Paul Driessen kreeg
van de gemeenteraad de opdracht

Dompelpompen
in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

werk eenmaal aangelegd is bestaan
nog veel vragen.
Richard van der Weegen van PvdA:
“Voordat het laatste sein definitief op
groen kan, willen we beter geïnfor
meerd worden op het gebied van
voorwaardes en zekerheid voor de
gemeente.” Bram Hendrix van Essentie
voegt toe: “Om nu al alle stappen te
zetten, gaat ons te snel. Dit betekent
niet einde verhaal voor het raadsvoor
stel, maar wel werk aan de winkel.”
Verantwoordelijk wethouder Ger van
Rensch geeft aan blij te zijn met de
constatering dat het belang van glas

vezel in het buitengebied wel breed
wordt ondersteund.

Samenwerkings
overeenkomst
Zes omringende gemeentes van
Horst aan de Maas, waaronder Venlo,
Peel en Maas en Leudal hebben
onlangs een samenwerkingsovereen
komst gesloten voor snel internet in
het buitengebied met onder andere
Communication & Infrastructure Fund
(CIF) en provincie Limburg. CIF gaat in
de gemeentes internet in het buiten

gebied aanleggen, gefaciliteerd door
provincie Limburg en de gemeentes.
Ook gemeente Horst aan de Maas is
benaderd voor deze samenwerking,
maar heeft besloten niet met CIF in zee
te gaan, aldus wethouder Van Rensch.
“In onze gemeente zijn we al verder
dan de overige gemeentes. Ook zouden
de kosten voor de inwoners hoger
worden en zou de vraagbundeling
die in Horst aan de Maas net voltooid
is opnieuw moeten worden getest.
Kortom: het tempo ligt hier hoger. Een
samenwerking met CIF is voor ons
daarom niet interessant.”

Autobedrijf

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

Aanbieding

Efkes Anders

€20,00

2-gangen keuzemenu

€10,-

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

nieuws 03

22
09

Geen treinen Horst-Sevenum

Werkzaamheden
spoor
ProRail werkt tijdens de herfstvakantie, zaterdag 22 tot en met zondag
30 oktober, aan het spoor tussen Eindhoven en Venlo. Dat betekent dat in
die periode geen treinen van en naar station Horst-Sevenum rijden.
Tussen Eindhoven en Venlo
worden op diverse locaties sporen,
wissels en overwegen vernieuwd.
De werkzaamheden zijn in overleg met
de reizigers- en goederenvervoerders
bewust gepland in de vakantieperiode,

Nieuw staatsieportret onthuld
Tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Horst aan de Maas van dinsdagavond
20 september werd het nieuwe staatsieportret van het gemeentehuis onthuld. Het portret is gemaakt
door kunstenaar Teun Verbeek afkomstig uit Lottum, nu woonachtig in Venray. Het schilderij van koning
Willem-Alexander is op het portret samengesteld uit ruim achthonderd selfies van inwoners van
de gemeente. Na de onthulling kon iedereen een selfie met het portret maken.

Waardering voor inzet

Gouden Jong Nederland
speld voor Geert Buijsen
Geert Buijsen uit Hegelsom heeft zondag 18 september een gouden speldje gekregen van Jong Nederland
tijdens de Kick-Off van Jong Nederland Hegelsom.

mede om de hinder voor de reizigers
zoveel mogelijk te beperken, aldus
ProRail. In deze periode rijden er geen
treinen tussen Eindhoven en Venlo,
maar bussen. Kijk voor meer informatie
op www.ns.nl/treinverkeer-venlo

bezorger Swolgen m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger
voor Swolgen voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl

Kiest u voor kwaliteit?

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

dealer van

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

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

Heeft u nog

hagelschade?
Geert kreeg de gouden
waarderingsspeld voor zijn inzet
voor Jong Nederland Hegelsom.
Als 12-jarige jongen startte hij bij
Jong Nederland. Daar groeide hij door
tot leider. Eind jaren 80 richtte hij
de jongensgroep De Flierenfluiters/
A-team op. Begin jaren 90 droeg hij
het stokje over, maar na enkele jaren

kwam hij toch weer het leiderscorps
versterken. Geert vervult verschillende
bestuursfuncties en de laatste jaren
doet hij de ledenadministratie en is
hij contactpersoon voor de jaarlijkse
Kick Off, de seizoensopening van Jong
Nederland Hegelsom. Ook is Geert
altijd aanwezig bij de zomerkampen,
waar hij onder andere de maaltijden

bereidt. ”Geert is altijd van de partij.
Om te werken, maar zeker ook om
een feestje mee te bouwen. Geert
is loyaal, altijd bereid te helpen,
kan met iedereen opschieten en is
overal bij aanwezig. Kortom: eigenlijk
is niemand onmisbaar, maar Geert
komt aardig dicht in de buurt”, aldus
Jong Nederland Hegelsom.

wij repareren uw auto binnen 1 week!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Niet geheel onverwacht moeten wij afscheid nemen
van de nestor van onze werkgroep

Leo Wethly
Leo was de zeer gedreven initiatiefnemer en motor.
Niets was hem te veel en zijn motto: “alleen het eindresultaat telt!”
zullen wij dan ook koesteren.
Leo, ontzettend bedankt! We zullen je missen!
Wij bewaren fijne herinneringen aan jou als persoon,
zeer bescheiden maar met een duidelijke mening.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
Namens de werkgroep Rubensplein – Rembrandtstraat
Marjan, Elly, Mat en Jan

Het bericht dat ons medebestuurslid

Leo Wethly
is overleden heeft ons diep geraakt.
Ruim 40 jaar heeft hij de belangen behartigd
van onze stichting. De herinnering aan de prettige samenwerking
zal voor altijd in onze gedachten blijven.
Bestuur Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus

Ontzet en vol ongeloof hoorden wij dat onze vrijwilligster

Fien van den Munckhof-Kersten
is overleden.
Fien was het stralend middelpunt bij onze Stichting.
Vol liefde en toewijding en altijd in een zonnig humeur
verrichtte zij haar werkzaamheden ten behoeve van
nieuwkomers in onze gemeente.
Tot op het laatste moment bleef zij betrokken bij dit werk.
Fien, jij was een fijne collega en wij allen zullen je erg missen!
Wij wensen familieleden en vrienden veel sterkte toe.

Bestuur en vrijwilligers van Stichting

Wij danken iedereen voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, knuffels en mooie woorden
na het overlijden van

Jo Hofmans-Peeters
Uw betrokkenheid heeft ons heel erg goed gedaan
en is ons tot grote steun geweest.
Gerard, John en Christel

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.
Verse frambozen en bramen!! Vers
geplukte bramen en frambozen van de
teler! Verder hebben we zelfgemaakte
vruchtenjam, sappen, ingevroren
fruit, eieren en honing. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom
(Horst aan de Maas).
Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
www.heikevastgoed.nl of
06 55 12 69 96. Bvd.
Te koop Elstar en andere soorten.
Ook zelf plukken 0,50/kg.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen volleybal voor 55+.
Op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur
in sporthal de Berkel.
Voor meer informatie zie onze site
www.hobbygilde.nl.

Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl
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.
Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen,
naailessen vanaf 8 jaar, (beginners)
cursus quilten. Meer info op www.
cassandra-creatief.nl of 0478 57 10 45.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Private Label Meubelatelier. Voor
het repareren en herstofferen voor uw
bank, fauteuil, boot, caravan etc. Ook
nieuwe banken, relaxfauteuils met
sta-op functie, en woninginrichting.
Pepijnstraat 92, 5921 HP Venlo
077 390 37 15.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Kantoorruimte in HorstCentrum. Nieuwe kantoorruimtes,
div. afmetingen, vanaf
250 euro per mnd, Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Te koop diverse soorten groenten en
fruit o.a. druiven, snoep- en soeptomaten, paprika, pepers,
komkommers, knolselderij, knoflook
enz. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Te pacht gevraagd: bouwland/
weiland Tel. 06 83 71 79 85.
Hobbygilde Horst. Wij zoeken een lid
voor het bestuur. Onze voorkeur gaat
uit naar iemand die met Excel kan
werken. Belangstellenden kunnen dit
mailen aan bestuur@hobbygilde.nl of
bellen met 077 398 39 80.
www.veld-tuinplanten.nl Hortensia’s
(veel srt.), Rhodo, Vlinderstruik e.a.
heesters (ook op stam). Bomen,
grassen enz. Div. aanbiedingen.
Open zaterdag 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast! 13a) Maasbree.
info: 06 40 32 71 08.
Huur huis/appartment.
Gezocht: huurhuis/-appartement
in omgeving Horst aan de Maas.
Huurprijs tussen de 400,- t/m 700.
Als u iemand bent of kent met een
huis/appartement kunt u mailen naar:
m.janssen793@gmail.com
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.
nl Trap bekleden vanaf € 150,00 incl.
tapijt. Bel 06 16 37 45 14.
Verloren op 17 september fietstas/
rugzak met afgebroken haakjes van
Westsingel Horst naar NS station
Oostrum. Tel. 077 398 06 78.
Te koop timmerhout van palletplanken, ongeschaafd en spijkervrij.
Voor meer info bel: 06 23 85 20 54.

Geboren
19 september
2016

Geboren

Tom

Dex
Zoon van
Ben en Anouk
Wismans
Kerkstraat 15C, 5961 GC Horst

Wat zijn ze lief, wat zijn ze mooi,
wat zijn ze klein, mijn broertjes...
Super trots zijn wij op onze zoontjes en broertjes

Daan en Tom
Geboren op 13 september 2016
Tim, Loes en Lotte van Helden-Zanders
Bosschekampstraat 77, 5975 AS Sevenum



Welkom lief meisje

Lot

12 september 2016
Dochter en zusje van
Mathijs en Linde
van der Vight
Lis en Hein
Lemmeweg 2
5975 PM Sevenum

Te huur appart. centrum Horst.
Prachtig en instapklaar appartement
Patronaat. Lift, intercom, entree,
1 slaapkamer, woonkamer, ruim
balkon, open keuken, badkamer,
berging. Reacties: OGHorst@icloud.nl
T 06 20 03 33 08 per direct beschikb.
Gratis proefles Tai Chi. Stress release
door Tai Chi. Een actieve vorm
van ontspanning. Gratis proefles.
Krijgskunst, meditatie en welzijn. www.
toriitotao.nl
Gevonden in de Van Douverenstraat
op12 september bril in zwarte etui en
zonnebril in bruine etui. Tel. 077 398
41 77.
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
een leuke bijverdienste in huishoudelijk
werk? Kijk op onze site en meld u aan.
Koopjeszondag 25 september
alles 50% Brocantehal Limburg en
Twedde Kans Kringloop.
Open van 11-16 uur (actie tot 2 okt.)
Speulhofsbaan 7A Meterik (Horst a/d
Maas). Open di, wo, do 12-17
vrij 12-19 en zat 10-16 uur.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Computerproblemen, vragen of advies
nodig. Bel mij op 06 31 52 45 17.

Check

www.thatshappening.com

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Ron van Gool 06 202 88 600


Geboren

Bo

16 september 2016
Dochter en zusje van
Tom en Franka Obers-Camps
Robin
Ooijenseweg 9
5871 CA Broekhuizenvorst

Geboren

Wout
7 september 2016
Zoon van
Mark Clevis en Monique Crijns
broertje van Niels
Helmissenstraat 22
5872 AS Broekhuizen

Te koop 20 plantenbakken
pvc 65x44 en 3 (hand)potpersen.
Afhangweg 8 Horst.
Open Huis Presentatie workshops
bloemschikken, werken met klei
en mozaïeken. Op zondag 25 sep. van
11.00 tot 16.00 en maandag
26 sep. van 19.00 tot 21.00.
Lies Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.
Te koop scharrelvarkens vlees.
Te koop vleespakketten van onze
scharrelvarkens. Pakket van 10 kg
€ 50,-. Vacuum verpakt en ingevroren.
Fam Klomp, Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/
06 17 21 89 33.

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis

13 september 2016
Zoon en broertje van
Joris Vergeldt & Marjet Derix,
Linn
Horsterdijk 46
5973 PP Lottum

Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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nieuws 05

‘Ik wilde overal in’
De draaimolen, het mooie uitzicht vanaf het reuzenrad of die spannende ritjes in de botsauto’s: iedereen heeft wel een andere herinnering bij de kermis. De redactie ging de Horster kermis
op en vroeg aan de bezoekers naar hun kermisherinnering.

Nel Janssen (52) en John Houben (50) zijn twee jaar geleden verhuisd naar Maastricht. Voor de
kermis komen ze echter twee keer per jaar terug naar Horst. Ook vroeger waren Nel en John vaak te
vinden op de Horster kermis. “De rups is mijn favoriete kermisherinnering. Daar gingen we dan met
onze vriendjes in en als het doek omlaag ging was dat natuurlijk heel romantisch,” lacht Nel. “Ook de
schommels, die er nu niet meer zijn, behoorden wel tot mijn favorieten.” Naast een plaats met veel
attracties was de kermis voor Nel en John in hun tienerjaren ook een sociale ontmoetingsplaats.
Nel: “We gingen de kermissen hier in de regio wel af. Tijdens het uitgaan ontmoette je dan de jeugd
uit de buurt.”

De zusjes Mariska en Judith Weusten (21 en 22) wonen inmiddels in Leiden en Zaandam, maar
tijdens de kermis zijn ze weer even terug in hun vroegere woonplaats Horst. Als zusjes delen de twee
veel kermisherinneringen. “We gingen altijd met opa en oma naar de kermis,” vertelt Judith, waarna
ze vervolgt tegen Mariska: “Jij wilde altijd in de hoogste en engste dingen, terwijl ik juist nergens in
durfde.” Mariska: “Haha ja, en altijd dacht ik op het moment dat ik in zo’n attractie zat weer: wat heb
ik gedaan… Maar uiteindelijk was het dan toch heel gaaf.” Judith was niet zo’n waaghals als Mariska.
“Ik durfde niet in die grote attracties. Ik struinde meestal rond over de kermis op zoek naar snoep en
lekkers.”

Peter en Wilma Jacobs (54 en 53) uit Horst komen al vanaf hun jonge jaren op de kermis. Volgens
hen is er op de kermis nog best veel hetzelfde als vroeger. “De rups is er bijvoorbeeld al jaren, en dat
is toch wel een favoriet,” vertelt Wilma. Peter: “Met natuurlijk de uitdaging om de pluim te vangen.”
Er zijn echter ook wat dingen veranderd. “Er is het een en ander gemoderniseerd. De attractie met de
vliegtuigjes is er bijvoorbeeld niet meer. Als kind vond ik die geweldig. Het was een soort grote inktvis,
waar dan vliegtuigjes aanhingen. In die vliegtuigjes zaten hendels, waarmee je ze omhoog en omlaag
kon laten gaan en ondertussen draaide het geheel rond.” Ook Wilma’s favoriete attractie is niet meer
hetzelfde als vroeger. “De botsauto’s zijn iets minder lomp geworden, met wat rondere hoeken, maar
dat maakt ze natuurlijk niet minder leuk!”

Jan van den Munckhof (38) en Susan Taks (36) uit Horst zijn vandaag met hun dochtertje op
de kermis. Zelf kwamen ze als kind ook al op de kermis. “Ik herinner me vooral het urenlang met
heel weinig geld rondstruinen over het kermisterrein, toen ik een jaar of 12 was. Van de attracties
was ik nooit zo.” Susan is opgegroeid in Sittard. “Voor de kermis in Sittard kreeg ik als kind altijd
kermisgeld, zo’n 10 gulden denk ik. Dan gingen we met opa en oma naar de kermis en dan in de
spin en in de rups.” In vergelijking met de kermis in Sittard heeft de Horsterse kermis maar weinig
attracties: “Ik zei net nog dat de kermis hier zo klein is, maar blijkbaar is het hier zelfs relatief een
grote kermis,” lacht Susan.

Mirjam en Janne de Vries (40 en 6) uit Horst zijn vandaag met het gezin op de kermis. Mirjam is
opgegroeid in Meerlo en herinnert zich van de kermisattracties daar vooral de rups: “Met dat oranjegroene doek, dat was toch echt wel een van mijn favoriete attracties.” Toen ze wat ouder was, vanaf
haar zestiende ongeveer, ging Mirjam ook stappen in Horst tijdens de kermis en daar heeft ze een
speciale herinnering aan. “Het is inmiddels alweer dik twintig jaar geleden, maar ik kan me nog goed
herinneren dat Volumia! hier tijdens de kermis in Horst optrad.” Mirjam denkt even na en vervolgt dan:
“Oh ja, dat was volgens mij bij de bar Desperado, toen ik een jaar of 18 was. Heel gezellig!”

Eric Jacobs en Carin Saris (38 en 33) uit Hegelsom zijn met hun dochters Mijs (8) en Lis (6) naar
Horst gekomen voor de kermis. Hen is vooral de kermis van toen ze iets ouder waren bijgebleven.
“Het uitgaan met de vriendengroep tijdens de kermis was altijd ontzettend gezellig, iets te gezellig
zelfs,” lacht Carin. Ook vanavond gaat het stel nog even op stap. “Eerst even naar het Proeflokaal
en dan naar De Lange, denk ik,” vertelt Eric. Favoriete attracties vinden Eric en Carin moeilijk te
benoemen. “Ik ben niet zo van de attracties,” zegt Eric. Carin: “Ik was dat wel altijd. Alle ruige
attracties en alles wat over de kop ging, ik wilde overal in.”
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Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
als je veel wordt ontnomen
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
als het leven niet meer jouw leven is
dan komt de tijd dat het einde goed is

Wij willen iedereen bedanken voor de ondervonden belangstelling,
de mooie bloemen en de hartelijke woorden op brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Leo Janssen
Hartverwarmend zoveel betrokkenheid. Ons verdriet wordt erdoor verzacht.
Namens kinderen en kleinkinderen
Swolgen, Mia Janssen-Brouwer

Drika Derkx-Hoex
echtgenote van

Hendrik Derkx †
*Sevenum
3 augustus 1922

†Grubbenvorst
16 september 2016

Sevenum:
Grubbenvorst:
Venray:
Horst:
Sevenum:
Horst:

Pieter en Nel
Ger en Lenie
Michel en Joke
Harrie en Nellie†, Agnes
Miep en Theo
Matt en Hennie

Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen
van het overlijden van ons gewaardeerd lid

Jan Janssen
Wij wensen Riek, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe met dit verlies.
Namens het bestuur en leden van
Postduivenvereniging de Luchtbode Horst

en Oma’s kleinen achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Van Reiffenburgstraat 5
5975 XS Sevenum

Dankbetuiging

We zullen mam voor het laatst in ons midden hebben tijdens
de uitvaartdienst in de parochiekerk van de H.H. Fabianus en
Sebastianus te Sevenum op donderdag 22 september a.s.
om 14.00 uur waarna wij haar in besloten kring zullen begeleiden
naar het crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, te Venray.
Voor alle warme zorgen die ôs mam van dokter Baggen en
de verpleging van La Providence mocht ontvangen willen wij hen
hartelijk bedanken.
In plaats van bloemen zouden wij een gift voor La Providence
op prijs stellen. Hiervoor zullen bij het condoleanceregister
collectebussen staan.

Diep ontroerd zijn wij door de volle kerk en de mooie klanken van
onze Kon. Harmonie bij het afscheid van

Sjeng van Meijel
Dit heeft ons allen erg geraakt. Het was een geweldige steun voor
ons. Ook de vele condoleances, bezoekjes en telefoontjes hebben
ons goed gedaan.
De zeswekendienst wordt gehouden a.s. zaterdag 24 september
om 18.00 uur in de St. Lambertuskerk te Horst.
C. van Meijel-Teunissen
Kinderen en kleinkinderen

†

In liefde elkaar loslaten …

Riek Joosten

Op vrijdag 16 september 2016
is vredig van ons heen gegaan

Ze heeft de mooie leeftijd van 92 jaar mogen halen.

André Hanssen

Wilma en Jos
Eva en Sjors
Sofie en Sven
Jasper

echtgenoot van

Ria Hanssen-van Nistelrooij

Jacqueline en Wil
Fenna en Guus
Fleur

Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Sevenum, 8 september 2016

Grubbenvorst, Ria en familie

Jacqueline: Heijnenstraat 10, 5963 NL Hegelsom
Wilma:
Vossenheuvel 29, 5966 RG America

De Akkervrouw 8
5971 LC Grubbenvorst

De crematie van moeder heeft dinsdag 13 september
plaatsgevonden in crematorium Boschhuizen te Venray.

We hebben afscheid genomen van André op 21 september j.l.

Dag en nacht bereikbaar

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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Wie heeft een kinderarmband
gevonden (merk Heartbeads, lijkt
op Pandora)? Waarschijnlijk verloren
in Horst bij de speeltuin bij De Leste
Geulde. Tel. 06 47 66 18 45.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Waar komen je klachten vandaan.
Lichamelijke en emotionele klachten
opsporen en integreren zodat je weer
vrij bent. www.mclife.nl
Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen voetvolleybal voor
55+ in Horst. Op donderdagmiddag
van 14.00 tot 15.00 uur in sporthal de
Berkel. Zie voor meer informatie onze
site www.hobbygilde.nl
Valise Atelier & Natuur. We zijn
weer begonnen! Cursussen, workshops
voor groepen, kunstwerkplaats,
kinderfeestjes kortom hét adres om
een gezellige creatieve morgen,
middag of avond te hebben.
Voor info en foto’s www.valise.nl
Fruit persen.
U kunt uw fruit weer laten persen,
weingut den hiezel, mijn nieuwe
telefoonnr is 06 53 92 27 23 of
077 851 35 63, Jan Haenen Sevenum.
Zolderopruiming. Verzamelen, jullie
herkennen dit wel, je moet keuzes
maken dus wij hebben opgeruimd.
Op 2 oktober van 11-16 uur verkopen
we onze spullen in de Wingerd
in Sevenum. Wees welkom “de
verzamelaarsters”.
Ik ben op zoek naar lp’s. Gezocht
lp’s, Engelstalige albums, pop, rock,
jazz, reggae. Bel 06 23 38 81 66 of
mail muziekplaten@gmail.com
Te koop bbq pakketten van onze
scharrelvarkens. Pakket voor 4
personen € 20,- vacuüm verpakt en
ingevroren. Fam. Klomp Nieuwepeeldijk
35 America
tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werk
ruimtes, vanaf 25 m2, geïsoleerd,
Tel. 06 24 19 24 01, Busines
scentrum Horst.
Kofferbakverkoop/Rommelmarkt.
Zo 25 sept Carbootsale Tegelen op
terrein Heideruiters, auto’s € 5,- www.
hh-marktkramen.nl,
06 25 05 18 94.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
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.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.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

Anne van Aken
17
Grubbenvorst
Dendron College

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Om na 11 jaar voetballen toch te
stoppen. Ik heb het altijd met plezier
gespeeld en vind voetbal nog steeds
een leuke sport, maar helaas werd de
aansluiting met mijn team wat minder
en had ik er minder tijd voor door
school. Het leek me beter om dan te
stoppen.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
In mijn oude slaapkamer voelde ik
me vaak bekeken. Toen ik een keer
een nacht slecht kon slapen en naar
beneden keek, leek het alsof er iemand
op mijn bureaustoel zat. Ik durfde niet
te ademen en geen geluid te maken.
Uiteindelijk bleken het gewoon kleren
te zijn toen mam de lamp aanmaakte.
Wat zou je nooit weggooien?
Dat zijn drie dingen: mijn

Pokémonkaarten, mijn lego en Tijgertje
de knuffel. Aan de Pokémonkaarten
hecht ik veel waarde en later zijn ze
waarschijnlijk veel waard. Met de lego
wil ik later met mijn eigen kinderen
spelen en Tijgertje heb ik al sinds
mijn derde.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Harry Potter. Het is een magische
wereld en hoe gaaf zou het zijn om te
kunnen toveren. De enge wezens zijn
wat minder, maar je kunt alles doen
wat je wil met je magie. Zweinstein
lijkt me de beste school die er is. Ik zou
waarschijnlijk een Ravenklauw zijn,
want dat is een beetje voor de nerdjes.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Iets dat alle schadelijke energievormen
kan vervangen. Dan denk ik aan auto’s
die nooit meer hoeven te tanken en
huizen die compleet zelfvoorzienend
zijn. Afvalverbranding tot een minimum
beperken, omdat alles recyclebaar is.
Het zal niet helemaal mogelijk zijn,
maar ik denk dat we in de toekomst
hier ver mee kunnen komen.

jongeren 07

aan
Anne van Aken

Geloof je in buitenaardse wezens?
Ja, want het heelal is ongelooflijk groot.
Het kan gewoon niet zo zijn dat wij de
enige planeet zijn in dat hele alles die
de goede omstandigheden heeft om
leven te creëren. Misschien ontdekken
we buitenaardse wezens wel, maar we
zullen ze nooit ontmoeten, omdat er
geen apparatuur is om lichtjaren mee
te kunnen reizen.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Eigenlijk heel normaal, maar dan net
een beetje anders. Vaak koop ik kleren
die passen in de stijl van nu, maar dan
toch zit er altijd weer een dingetje wat
mij persoonlijk heel erg aanspreekt.
Bijvoorbeeld het jurkje van de foto met
pijltjes en veertjes is typisch mij.
Hond of kat?
Hond, definitely hond. Allereerst ben ik
allergisch voor katten. Maar bij honden
heb je ook dat warme welkom iedere
keer. De meeste zijn super speels, dus
je kunt er de hele dag mee stoeien als
je wil. Het is gewoon je maatje
Waardoor moest je de laatste keer
huilen?

Dat was vorige week maandag. Toen
was ik aan het Skypen met mijn vriend.
Wij hebben een lange afstandsrelatie
en in die twee jaar hebben we zoveel
meegemaakt. In die tijd hebben we
heel veel aan elkaar gehad, waardoor
onze relatie ijzersterk is. De laatste tijd
gaat het steeds beter en beter. Maar
natuurlijk heb je af en toe de moeilijke
momentjes en mis je elkaar gewoon.
In welke situatie was jij het
meest zenuwachtig?
Toen ik mijn eerste tattoo ging laten
zetten. Ik heb een puntkomma laten
zetten op mijn enkel. Dit betekent voor
mij dat ik tegen zelfmoord ben en dat
ik altijd voor de mensen klaar sta om
wie ik geef en ze met alles wil helpen.
De letterlijke betekenis komt van een
zin die eigenlijk afgesloten zou worden,
maar waarvan de schrijver toch besluit
om verder te gaan.
Ben je bijgelovig?
Absoluut, ik geloof in geesten. Mensen
met een goede intuÏtie krijgen vaker
het gevoel dat ze niet alleen zijn of
dat er iemand meekijkt. Ik geloof dat
dit dan ook zo is. Van de ene kant vind
ik dit een geruststellende gedachte,
maar van de andere kant krijg ik daar
kippenvel van.
Optimist, pessimist of realist?
Realist. Ik denk altijd rationeel na.
Alleen heel af en toe nemen de
hormonen de overhand en ben ik
meer pessimistisch, maar het liefst
probeer ik altijd alles te verklaren en zo
realistisch mogelijk na te denken.
Dag of nacht?
Nacht. Tenzij ik net een horrorfilm heb
gekeken, maar over het algemeen
vind ik het heel prettig om ‘s nachts
te fietsen en rond te lopen, over
diepe dingen te denken en te praten.
Een beetje sterren kijken en genieten
van de rust ‘s nachts.
Festival of discotheek?
Ik ben helemaal gek op festivals.
Ik houd van de sfeer en de mensen die
van dezelfde muziek houden. Vanaf
kleins af aan wilde ik naar festivals
en concerten. Pinkpop was mijn grote
droom en ben er inmiddels al drie keer
geweest.
Introvert of extravert?
Introvert. Ik heb een hekel aan small
talk, ik heb liever diepe gesprekken.
Ik zal niet snel mijn mond opentrek
ken als ik het zinloos vind. Als iemand
tegen me zou zeggen: vermaak jezelf,
dan kan ik dat heel goed drie dagen
op mijn kamer doen.

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
24 september 2016

KEURSLAGERKOOPJE

Grootmoeders sudderlapjes
4 stuks €6,95

Duitse braadworst 4 stuks €5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.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

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

van de regio

Nieuw
schooljaar,
nieuw begin
2.0
Mijn favoriete bezigheid is
ook weer begonnen: school.
In tegenstelling tot Anke zit ik
voor de tweede keer in mijn
examenjaar, dus de spanning
is er voor mij wel af.
Ik was ook helemaal
vergeten hoe je wordt doodgegooid met planningen, deadlines
en slagingstabellen. Voor mij is
dit allemaal niet meer zo
interessant, want ik ken de
verhaaltjes inmiddels wel. Zes
jaar Dendron College is ook wel
genoeg vind ik, het is hoog tijd
voor iets nieuws. Al twee jaar
ben ik er zeker van dat ik
journalistiek wil gaan doen, dit
is ook de reden waarom ik nog
twee jaar havo achter mijn
vmbo-t heb geplakt.
Dat heb ik dus wel op orde.
Waarom journalistiek? Alles
aan het vak lijkt me gewoon
leuk: het schrijven, bezig zijn
met wat er in de wereld speelt,
verhalen van andere mensen
horen en deze weer aan de rest
van de wereld vertellen.
Dit baantje is dus ook een mooie
kans om wat ervaring op te doen
en het staat mooi op mijn CV.
Met mensen die nog
helemaal niet weten wat ze
willen, heb ik het wel te doen.
Ik heb nu al stress bij de
gedachte dat ik me straks moet
gaan aanmelden, een kamer
moet gaan zoeken, et cetera.
Moet je eens bedenken wat díe
mensen wel niet voor stress
hebben.
Oh ja, en dan is er ook nog
het kleine dingetje dat mijn
diploma behalen heet. In mijn
hoofd heb ik nu wel alles mooi
uitgedokterd, maar dan moet ik
wel eerst mijn examens halen.
Zenuwachtig ben ik niet echt,
misschien zou ik dat wel moeten
zijn, want waarschijnlijk zijn
deze examens wel iets pittiger
voor me dan op het vmbo.
Ik hou jullie wel op de hoogte
over hoe mijn schooljaar gaat!
Liefs, Puck
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Voor de kledingdistributiecentra van PVH
(Tommy Hilfiger/Calvin Klein) zijn we op zoek
naar:

Administratief medewerker
Inbound m/v
Je draagt zorg voor het inplannen van transporten en
de administratieve afhandeling van inkomende goederen.
Taken:
• Het aan- en afmelden van douane documenten
• File beheren van douane documenten
• Controleren van prijzen, gegevens en codes / dossiers
• Oplossen van problemen met betrekking tot tellingen
Opleiding en vaardigheden:
• MBO niveau, waarbij een logistieke opleiding een pré is
• Enige kennis van douane zaken is een vereiste
• Kennis van Word, Excel en Outlook is een must, kennis
van SAP is een pré
• Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift
Uren:
Fulltime functie

Jongerencommunity organiseert
derde INSPIRE
De jongerencommunity van Rabobank Horst Venray organiseerde op vrijdag 16 september voor de
derde keer de carrièrebeurs INSPIRE. In het Parkhotel in Horst konden jongeren tot en met 26 jaar
bekijken hoe de werkomgeving in de gemeentes Horst aan de Maas en Venray er uitziet.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Verder zonder VAR

Administratief medewerker
Outbound m/v

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Al eerder schreef ik op deze plek over het wegvallen van de
Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De VAR gaf in situaties waarin zelfstandigen, meestal aangeduid als zzp’er, werkzaam zijn, zekerheid aan de
opdrachtgever omtrent de fiscale positie van de zelfstandige.
Was er een juiste VAR, dan wist de opdrachtgever dat hij te maken had
met een ‘echte’ zelfstandige en hoefde hij geen belastingen en premies
in te houden op de beloning voor de zelfstandige.

Je draagt zorg voor de administratieve afhandeling van
zaken, die van belang zijn voor de verzending van uitgaande goederen.
Taken o.a.
• het aanmelden en afmelden van zendingen
• het onderhouden van contacten met de vervoerders en
interne afdelingen
• het registreren van alle mutaties met betrekking tot
Pack&Hold-registratie in het systeem
• het zorg dragen voor en bewaken van een tijdige verzending van de spoedorders
Opleiding en kennis:
• MBO niveau aangevuld met ervaring in de transportwereld / douanegerelateerde zaken
• Kennis van Word, Excel en Outlook is een must, kennis
van SAP is een pré
• Kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in
woord en geschrift
Uren:
Fulltime functie
Adecco
T 077 398 47 47 of
06 12 73 68 41 of
06 34 55 01 76

(bereikbaar 08.30-17.30 uur)

E pvh@adecco.nl

Kernpunt was de beoordeling
vooraf door de Belastingdienst
van de werkzaamheden van
de zelfstandige. Het aantal
zelfstandigen is echter de afgelopen
jaren explosief gestegen, tot zo’n
miljoen per jaar en dat was voor
de Belastingdienst niet meer te
behappen. Sinds mei 2016 is de
VAR dan ook afgeschaft. Zekerheid
vooraf is niet meer mogelijk.
De opdrachtgever zal nu zelf
een inschatting moeten maken
van de fiscale kwalificatie van
de zelfstandige. Het risico van
een onjuiste inschatting komt
bovendien ook voor zijn rekening.
Blijkt immers dat geen sprake is

kunt doen om de risico’s zo veel
mogelijk te beperken? Meldt u
dan aan voor onze gratis Aan Tafel
bijeenkomsten over dit onderwerp.
Alle informatie over de Aan
Het risico kan enigszins worden
beperkt door gebruik te maken van de Tafel bijeenkomsten vindt u op onze
website www.innovista.nu
zogenaamde modelovereenkomsten
van de Belastingdienst. Deze geven
echter niet de zekerheid van de VAR.
Naheffen van belasting en sociale
premies door de Belastingdienst
is blijft mogelijk. Bovendien lukt
het de Belastingdienst niet om alle
modelovereenkomsten tijdig te
beoordelen en wordt een groot deel
van de overeenkomsten afgekeurd.

van een zelfstandige, maar een
loondienstverband dan kan naheffing
plaatsvinden bij de opdrachtgever.

Wilt u meer weten over het
afschaffen van de VAR en de
gevolgen voor u als opdrachtgever
of opdrachtnemer en vooral wat u

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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Week van
de Acupunctuur
De Week van de Acupunctuur vindt dit jaar plaats van maandag 3 tot
en met zondag 9 oktober. Ook in Horst aan de Maas wordt hier aandacht
aan geschonken.
De tweede week van de
Acupunctuur – In balans met Chinese
Geneeskunde heeft als thema pijn.
Mensen kunnen kennismaken met
de verschillende behandelingen uit
de Traditionele Chinese Geneeskunde
(TCG), zoals acupunctuur en shiatsu.
In het hele land worden verschillende
activiteiten georganiseerd. Mensen
die meer willen weten over wat

Traditionele Chinese Geneeskunde
zoals acupunctuur, shiatsu, tuina,
qigong, tai ji quan, Chinese kruiden
geneeskunde en Chinese voedings
leer kunnen doen bij pijnklachten,
kunnen bij verschillende praktijken
terecht. In Horst zijn dit praktijk Li &
Ren, praktijk Hegger en praktijk AcuBalance. Kijk voor meer informatie op
www.weekvandeacupunctuur.nl

Welkoop Sevenum
in de prijzen

Hof te Berkel

Inloopdag voor kankerpatiënten
Paramedische Voetzorg Horst houdt op zaterdag 24 september een inloopdag voor kankerpatiënten. Deze dag
duurt van 11.00 tot 15.00 uur en vindt plaats in Gezondheidscentrum Hof te Berkel in Horst.
Het thema van de inloopdag is:
Kanker, wat betekent dat voor de
verzorging van uw voeten? Het doel
van oncologische voetzorg is de voeten
van kankerpatiënten in een zo optimaal
mogelijke conditie te brengen en te
houden. Zo wordt de veiligheid en
de gezondheid van de kankerpatiënt
ondersteunt. Een mogelijke bijwerking
van chemotherapie is het hand-

voetsyndroom. Mogelijke klachten zijn:
blaren, infecties, pijn, gevoeligheid,
roodheid, een schilferende of
vervellende huid of zwelling aan
beide voeten tegelijk. Paramedische
Voetzorg Horst aan de Maas biedt
als Oncologisch Voetzorg Verlener
(OVV) voetzorg aan kankerpatiënten.
“Het menselijke aspect gaat bij ons
gelijk op met de praktische inhoud

en uitvoering van deze specialistische
voetzorg. Een behandeling komt tot
stand na goed overleg met huisarts,
medisch specialist of oncologisch
verpleegkundigen en wordt altijd
gevolgd door verslaglegging en
terugkoppeling aan het zorgbehandelteam, dit uiteraard onder
de geldende privacyregels”, aldus
de praktijk.

Welkoop won donderdagmiddag 15 september drie prijzen bij de
verkiezing van de Beste Winkelketen van Nederland. Het concern won
zowel bij de Beste Winkelketen in de categorieën tuin en dierenspeciaalzaken als de hoofdprijs bij de Webshop Awards in de categorie tuin.
“Een geweldige opsteker”, aldus
Leon Elbers van Welkoop Sevenum.
“Als je bij de genomineerden hoort,
wil je die prijzen binnenslepen ook.
Vooral vanwege het feit dat de prijs
wordt toegekend door consumenten,
zijn we zeer tevreden met alle drie de
prijzen.”
Welkoop Sevenum mag zich het
komende jaar drie keer De Beste van
Nederland noemen. “Een fantastische
waardering voor de geleverde
inspanningen”, zegt Elbers. “Zeker
ook voor onze webshop die pas sinds
begin dit jaar in de lucht is. Ik wil alle
medewerkers van Welkoop Sevenum

enorm bedanken voor hun geleverde
enthousiasme en inzet die zij dag in,
dag uit leveren. Want dankzij hen
lopen onze klanten tevreden de deur
uit en komen ze met plezier terug.”
Aan ABN AMRO Beste
Winkelketen van Nederland
ligt een jaarlijkse onafhankelijk
consumentenonderzoek ten
grondslag. Hierbij beoordelen
consumenten hun favoriete
winkelketens op aspecten als prijs,
service en assortiment. Hiermee is
De Beste Winkelketen van Nederland
de grootste consumentenverkiezing
van Nederland.

40-jarig jubileum
Top Jeans Shop
Top Jeans Shop viert in het weekend van vrijdag 23, zaterdag 24 en
zondag 25 september haar 40-jarig jubileum. In de winkel in Horst
worden dat weekend verschillende activiteiten georganiseerd met het
thema ‘Cheers to 40 years Top Jeans Shop’.
Zo treedt op vrijdag 23 september
tijdens Cheers & Beers classicrockband The Hedge op in de
winkel vanaf 19.00 uur. Op zondag
25 september wordt er een fashion
show gehouden in de winkel.

Deze vindt plaats vanaf 13.00 uur.
Eerst wordt buiten de aandacht van
de mensen getrokken en daarna
kan er binnen in de winkel gekeken
worden naar de modeshow met
najaarsmode.

100.000e
passagier
voetveer Lottum
Mevrouw Ineke Boxsem uit Oosterhout werd donderdag 15 september
overgezet als 100.000e passagier van Lottum naar Arcen.
Mevrouw Boxsem was met
haar partner op vakantie in Arcen.
Ze kreeg behalve een feestelijk
bloemetje, cadeaus van restaurant
Alt Arce, IJssalon Clevers en Rozentuin
De Rozenhof aangeboden. Het fietsen voetveer Arcen-Lottum, dat
wordt gerund door vrijwilligers,

is vanaf april 2014 met een vaste
dienstregeling in de vaart, ter
ondersteuning van het toerisme en
recreatie in de regio. Het vrijvarend
bootje vaart op zonne-energie en
stroom tussen Arcen en Lottum.
Het fiets- en voetveer vaart dagelijks
tot 1 november.

--------------------------------------------------CHEERS & BEERS AND MUSIC
Vanaf 19.00 uur classic rock band ‘THE HEDGE’

SHOP & WIN Wie jarig is trakteert!
We verloten meerdere outfits onder de eerste 40 klanten.
Bij iedere aankoop een orgineel top shop cadeautje

FASHION SHOW
Vanaf 13.00 uur ieder uur een show in de winkel

---------------------------------------------------
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Wat
zeg je?
Van iedereen die weet dat er in zijn of
haar buurt een buurtpreventie-app wordt
gebruikt, is bijna twee derde ook aangesloten
bij die app. Toch zegt slechts 10 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas dat zijn buurt
een dergelijke app heeft. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Van alle inwoners van Horst aan de Maas
geeft slechts 10 procent aan dat zijn of haar
buurt een buurtpreventie-app gebruikt. Met de
app kunnen buurtbewoners elkaar informeren
van verdachte situaties in hun woonomgeving.
62 procent weet dat zijn buurt geen dergelijke
app hanteert. Toch zeggen veel van hen dat de
buurt er wel mee bezig is, maar bijvoorbeeld het
juiste kanaal nog te zoeken. Een kleine groep,
5 procent, geeft aan nog nooit van een buurt
preventie-app gehoord te hebben.
Van de tien procent die aangeeft een buurt
preventie-app ter beschikking te hebben, gebruikt

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het is een hulpmiddel,
geen vervanging van politie’
5% nooit van gehoord

23%
weet niet

10%
Ja

62%
Nee
Heeft jouw buurt een
buurtpreventie-app?

spelen. “Het kan ook averechts werken. Je privacy
64 procent deze actief. Ongeveer een derde
ligt op deze manier heel snel op straat. Mensen
van deze mensen zegt het echter niet te doen,
denken tegenwoordig niet meer na over de
met name vanwege “onnodige aanvullende
eventuele gevolgen. Goede informatie is hierin
meningen en onbedoelde ‘ophitsing’ zonder
heel belangrijk voordat
goede reden.”
een app wordt opgestart!”
Van alle inwoners
Ook geven ze aan dat
van Horst aan de Maas
‘Het versterkt de band’
inbrekers niet onder de
kan 43 procent zich
‘Ik wil geen politie gaan spelen’ indruk zijn. “Die hebben
voorstellen dat een
al snel hun gedrag weer
buurtpreventie-app een
‘Het is alleen schijnveiligheid’
aangepast.”
veilig gevoel geeft. Toch
zegt ook 6 procent dat dit
niet het geval is. “Je bent
TipHorstaandeMaas
veel alerter en kunt elkaar sneller op de hoogte
is een samenwerkingsverband tussen
brengen van verdachte situaties”, geeft iemand
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
aan. Ook zegt een van onze stemmers dat de
Voor meer resultaten of aanmelden voor
officiële benamingen en waarschuwingsborden
de volgende enquête, kijk op
wellicht een positief effect hebben tegen
www.tiphorstaandemaas.nl
criminaliteit. Iemand anders wijst echter ook op
Reageren?
de gevaren van mensen die eigen rechter gaan
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

WIJ VIEREN FEEST 10 JARIG JUBILEUM!
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Vestiging Venray
Grotestraat 48
telefoon (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2
telefoon (077) 820 02 62

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
telefoon (0485) 57 18 12

Kijk ook eens op www.campsoptiek.nl of volg het laatste nieuws op www.facebook.com/campsoptiek
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Bespreking Poll week 36

Nepvuurwapens moeten verboden worden
Een ruime meerderheid van de stemmers op deze poll, 89 procent, vindt
dat nepvuurwapens uit het straatbeeld geweerd moeten worden. Zij vinden
dat de productie van dit soort ‘speelgoed’ verboden moet worden. Veel van die
nepwapens lijken namelijk zo echt, dat de politie vaak niet zomaar kan zien
of het een echt wapen is of niet. Met alle gevolgen van dien. Om ongelukken

te voorkomen, is de politie nu een voorlichtingscampagne gestart om vooral
jongeren te waarschuwen de wapens thuis te laten. Een verbod op nepvuurwa
pens gaat 11 procent toch wel wat te ver. Binnenshuis kan een nepvuurwapen
helemaal geen kwaad. Sommige mensen vinden het leuk om ermee te spelen
of de nepperds te verzamelen. Een totaalverbod zien zij daarom niet zitten.

Leraar kan pesten stoppen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Week tegen Pesten heeft dit jaar als thema #jedoetertoe. De week
richt zich deze keer speciaal op leerkrachten. Want, zegt Stichting School &
Veiligheid, “In een klas waar het sociaal veilig is wordt er minder gepest en
komen leerlingen tot leren. Als leraar speel je een grote rol in het realiseren
van een prettige groep en veilige klas voor iedereen.” Inderdaad, een
leerkracht brengt nu eenmaal door de week de meeste tijd met een kind
door. Zij zien hoe hij of zij zich gedraagt in sociale situaties en of er sprake
is van pestgedrag. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor docenten op sport- en

muziekverenigingen. Door pestgedrag vroeg te signaleren en door er op
anticiperen, zorgt een leraar voor een fijne sfeer in de klas, waar niemand zich
een buitenbeentje hoeft te voelen.
We moeten echter de rol van de ouders niet vergeten. Zij hebben een grote
verantwoordelijkheid, misschien wel de grootste, in de opvoeding van een
kind. Geven zij hun zoon of dochter de juiste normen en waarden mee, dan
is de kans kleiner dat iemand gaat pesten. Dit is niet alleen de taak van een
leraar. Leraar kan pesten stoppen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 37) > Verruiming winkeltijden goed voor de ondernemer
> eens 47% oneens 53%

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.slijterijweijs.nl

10,99

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

12,99

17,99

100 cl

14,99

9,99

100 cl

100 cl

100 cl

70 cl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
Harold Lenssen Keukens is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen, fabriceren en plaatsen van
kwaliteitskeukens op een specifiek klantgerichte manier.
Ter versterking van ons team zoeken wij per direct:

COEBERGH
CLASSIC

GRANT’S

Bessenjenever

Blended Scotch
Whisky

8,99

JACHTBITTER
Kruidenbitter

18,99

70 cl

70 cl

ESTARO RUM POLIAKOV VODKA
Wit of Bruin
100% Pure

Graanvodka

Boomsma

11,99

Jonge Pure
Graanjenever

70 cl

11.49
100 cl
CAFÉ MARAKESH JOSEPH GUY
VS Cognac
Koffielikeur

GIBSON’S
London Dry
Gin

21,99

23,99

JACK DANIEL’S
BLACK LABEL
Tennessee Whiskey

JACK DANIEL’S
Tennessee Honey

70 cl

Les Grandes
Caves d’Albret
Vin de Pays, Frankrijk
Diverse soorten
75 cl. Per fles 5,49

1 KEUKENMONTEUR (ft)
1 INTERIEURBOUWER (ft)
1 MEUBELSPUITER /
AFWERKER (ft)
Wij bieden je:
• Een uitdagende en gevarieerde functie;
• Een grote mate van zelfstandigheid;
• Een dynamisch en enthousiast team.
Onze kandidaten hebben:
• twee rechterhanden;
• de motivatie om voor anderen iets moois te maken;
• een rijbewijs;
• geen 8 tot 5 mentaliteit.

70 cl

Interesse?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met CV.

25.

DOOS à 6 FLESSEN EXCLUSIEF

99

BIJ TOPSLIJTER

[= per fles voor 4,33]

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
wk 38-39
Aanbiedingen geldig van 19-09-2016 t/m 02-10-2016
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Sollicitatie sturen naar:
Harold Lenssen Keukens BV
t.a.v. Stefan Wilbrink
Stayerhofweg 2b,
5861 EJ Wanssum
stefan@lenssenkeukens.nl

www.haroldlenssenkeukens.nl

Huis
genoten
Bij de HALLO van deze week
zit een magazine over wonen.
Misschien wel een van mijn
favoriete onderwerpen.
Niets zo leuk als onbeschaamd
naar binnen kijken en zien hoe
andere mensen wonen.
Mijn eigen woonsituatie is dit
jaar drastisch veranderd, in
positieve zin. Ik begon dit jaar in
een klein, vies en gehorig
studentenkamertje in een buurt
in Nijmegen die grotendeels
bestaat uit shoarmazaken en
kappers. Het stonk er constant
naar wiet en de wc was in de
keuken die ik met vijf net
studerende huisgenoten deelde.
Het poetsrooster was heilig en
als je niet iedere week het
douchegordijn in de wasmachine
deed, kon je een hele serie
passief agressieve appjes
verwachten. Maar de etensdrab
uit het putje van de wasbak
verwijderen of rommel opruimen
uit de gezamenlijke ruimtes,
daar hadden al die meiden nog
nooit van gehoord.
Na lang zoeken vond ik in
het voorjaar samen met mijn
vriend eindelijk een eigen
plekje. We wonen op een parkje
met bungalows die vroeger bij
een zorgcentrum hoorde, maar
tegenwoordig verhuurd worden.
Aan de rand van het bos, tussen
het groen. Net alsof we op een
vakantiepark wonen, zeggen we
wel eens. Nog weken heb ik me
er iedere dag weer over verwonderd dat er écht geen andere
huisgenoten meer wonen dan
mijn vriend en ik. Ik genoot van
de rust.
Tot afgelopen weekend.
Toen deden twee luidruchtige en
brutale katertjes hun intreden in
ons kleine huisje. Het effect van
deze huisgenoten is ongeveer
hetzelfde als in mijn vroegere
studentenhuis. Overal haar en
rommel. Toch is er een belangrijk verschil waarom ik deze
nieuwe huisgenoten wel
verdraag. Ze zijn zó schattig en
lief dat boos worden onmogelijk
is. En ze komen niet om vier uur
’s nachts dronken thuis.

12

Dit moet je
gezien hebben
Kerkstraat 17 in Horst

open huis
met een speciale openingsactie

zaterdag 24 september
van 10.00 tot 17.00 uur

zondag 25 september
van 13.00 tot 17.00 uur

trends & innovatie
in onze nieuwe winkel
• vernieuwde ruime opzet collectie
monturen en zonnebrillen
• optometrie: vier meetruimtes en
aparte screeningsruimte
• afdeling work & vision
• afdeling sport & vision met windtunnel
• kinderbrillen in een speciale kinderhoek
• het atelier - oog voor ambacht

Kruytzer Optiek en Optometrie bestaat sinds 1974. We hebben ons ontwikkeld tot een optiek- en optometriezaak
van formaat in Noord-Limburg. Aan Kerkstraat 1 waren wij uit ons jasje gegroeid en daarom zijn we verhuisd naar
een nieuwe locatie waar wij u nóg beter van dienst kunnen zijn. U bent van harte welkom op Kerkstraat 17 in Horst.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
22 september 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst op dinsdag
27 september 2016
Openbare raadsbijeenkomst over het onderwerp Herijking Toetsingskaders Subsidies.
Het programma is als volgt:
20.00: Opening door de voorzitter;
20.05: Korte inleiding door de heer
M. Thijssen, beleidsmedewerker,
over het besluitvormingsproces;
20.10: Korte inleiding door mevr. R. Sanders,
beleidsmedewerkster, over het inpassen
van het besluitvormingsproces inzake
budgetsubsidies in de herijking van de
toetsingskaders subsidies;
20.20: Gelegenheid voor verenigingen en
instellingen om hun ingediende zienswijzen toe te lichten;
20.40: 1e termijn raad, gelegenheid tot het stellen van vragen over de toetsingskaders
en de ingediende zienswijzen aan de
indieners, de heer Thijsen en mevrouw
Sanders en wethouder G. van Rensch;

Kermis Swolgen 24 t/m 27 sept.

21.30: 2e termijn raad, onderlinge discussie
over de toetsingskaders subsidie;
22.15: Sluiting door de voorzitter.
De openbare raadsbijeenkomst vindt plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent van
harte welkom.
De vergaderstukken kunnen worden ingezien
op de website www.horstaandemaas.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de grifﬁer R. Poels, tel.: 06 518 528 91.

Een tweede leven
voor textiel en schoenen
Sinds jaar en dag wordt in Horst aan de Maas textielafval ingezameld via kledingcontainers.
Maar wat gebeurt er eigenlijk met het ingezamelde textiel?
Inzameling van textiel heeft veel voordelen
De gemeente verkoopt het ingezamelde textiel
aan de stichting Sam’s Kledingactie. De inkomsten dragen bij aan
het laag houden van uw afvalstoffenhefﬁng. Sam’s Kledingactie
zorgt ervoor dat een deel van de
kleding opnieuw verkocht kan worden. Met de opbrengst ondersteunt
zij goede doelen.
Een ander deel van het ingezamelde textiel
wordt gerecycled in nieuwe producten. En dat
is goed voor het milieu. Al met al een win-winwinsituatie.
Hoe werkt het?
De stichting Sam’s Kledingactie haalt het textiel
op en brengt het naar een centraal magazijn
in Boxtel. Daar wordt het grof gesorteerd en
daarna verkocht aan sorteerbedrijven voor
een ﬁjnsortering. Die sorteren het textiel op
soort, maat en kwaliteit. Kleding die nog gedragen kan worden, gaat naar andere landen.
Versleten of kapot textiel wordt gerecycled tot
nieuwe materialen.
Bijvoorbeeld tot poetslappen of vulling voor
matrassen. Maar ook tot nieuwe kleding!

Sam’s Kledingactie steunt het goede doel
Winny Keser, relatiebeheerder bij Sam’s
Kledingactie: “Sam’s zamelt al bijna
50 jaar tweedehands kleding in voor
hergebruik. 70% van de wereldbevolking draagt namelijk tweedehands
kleding. Er is dus een grote vraag
naar. Uw kleding komt terecht op
lokale markten, vooral in Afrika en
Oost-Europa. Hier kan men voor kleine prijsjes goede kleding kopen. Met
de opbrengst steunt Sam’s goede doelen zoals
ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in
Nood en het Rainbow Homes Project. Op www.
samskledingactie.nl staat een actueel overzicht
van de goede doelen. Kortom: uw kleding komt
goed terecht én u steunt met uw kledingdonatie
goede doelen: Samen dus goed voor elkaar.”
Waar staan de kledingcontainers?
In alle dorpskernen, behalve in Evertsoord,
staat een kledingcontainer waar u al uw textiel
en schoeisel in kwijt kunt. De locaties van deze
kledingcontainers vindt u op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
Wat kunt u kwijt in de textielcontainer?
Kijk op www.samskledingactie.nl

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Horst
Americaanseweg 48
Herenbosweg 45
Venloseweg 18

Sevenum
De Hackert 7

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas

Meterik
Crommentuynstraat nabij
huisnr. 32

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 27
september 2016 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Bezwaar tegen een afwijzen realisatie woonbestemming in Sevenum.

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting
vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Inwoners aan zet
In onze dorpen ontstaan veel initiatieven waar inwoners op eigen kracht mooie dingen voor
elkaar krijgen. Grote en kleine initiatieven, allemaal heel waardevol.
Denk aan de dagopvang, gerund door vrijwilligers in Broekhuizen, het Klus- en reparatiepunt in Swolgen, of het Huis van de Wijk in de
Norbertuswijk in Horst, waar het bruist van de
activiteiten. Maar ook de herinrichting van de
groenvoorziening in Hegelsom, mét een nieuwe
speeltuin, en meer parkeerplaatsen.
Als het nodig is, kan de gemeente inwoners
hierbij ondersteunen.

Het uitgangspunt daarbij: wat inwoners zelf
willen en kunnen doen, moeten ze vooral blijven
doen.
Elk jaar stellen we een overzicht samen van alle
nieuwe initiatieven. Tussen mei 2015 en mei
2016 kwamen er ruim 100 nieuwe initiatieven
bij. Benieuwd? Op www.horstaandemaas.nl
vindt u een overzicht.

Pompoen en
zonnebloemwedstrijd
We zijn weer gestart met het meten van de pompoenen en de zonnebloemen. Wie ook mee
wil doen kan de meetgegevens van de hoogte van de zonnebloem en/of de omtrek van de
pompoen vanaf vrijdag 23 september op school doorgeven.
De school geeft deze gegevens door aan
Natuur en Jeugd. Vervolgens plaatsen zij de
standenlijst op www.natuurenjeugd.com en
geven ze door aan de school.
Van 30 september t/m 8 oktober komt Natuur
en Jeugd bij de 15 hoogste in de eindstand

de zonnebloemen en pompoenen meten. De
prijsuitreiking is op een woensdagmiddag in
november om 15.00 uur in het gemeentehuis in
Horst. De deﬁnitieve datum vertellen we jullie
eind september.
Wij wensen jullie veel succes bij het meten.

Voortaan melden bij gemeente

Vermissing identiteitsbewijs!

Je hoeft voor een verloren of gestolen identiteitsbewijs voortaan geen aangifte meer te doen
bij de politie. Vanaf 3 oktober 2016 kun je daarvoor bij de gemeente een zogeheten verklaring
van verlies of diefstal tekenen. En je kunt direct een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen.
Wij nemen de melding en de aanvraag - ook
als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en
andere misdrijven is het verstandig ook
aangifte van dit misdrijf te doen bij de
politie.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt.
Om misbruik te voorkomen controleert onze
medewerker de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijzen wij de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek.
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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.

Nieuwe huurwoningen in Horst?
Al enige tijd verschijnen er met enige regelmaat berichten in diverse
media over de bouw van 12 huurhuizen op het terrein van de voormalige
Meuleveldschool aan de Julianastraat te Horst.
Wat is daar aan de hand? Sinds
januari 2016 zijn alle kinderen
van de Meuleveldschool verhuisd
naar de Twister (in de voormalige
Norbertuskerk). Met het lokale wijk
comité is meerdere malen gesproken
over de invulling van het terrein wat
na sloop van de Meuleveldschool zou

vrijkomen. Het idee was dat er een
soort park zou gaan komen wat de
verbinding zou vormen tussen Twister
enerzijds en kinderopvang het Nest
(en de gymzaal) en de wijk anderzijds.
De wijk zou dit zelf gaan ontwikkelen.
De kar zou getrokken worden door het
wijkcomité.

In het voorjaar werd plots de
mededeling gedaan dat er uitgekeken
werd naar gronden die in gemeentelijk
bezit waren en zodoende snel vrijge
maakt konden worden voor woning
bouw. Het wijkcomité werd hierdoor
verrast en heeft het gemeentebestuur
geadviseerd transparant te communi
ceren hierover omdat er toch wel enige
vragen rezen.
Wat zijn die vragen dan? Wat
verklaart de plotselinge ommezwaai

van de gemeente van “absoluut
geen woningbouw” naar claimen van
gronden ten behoeve van uitbreiden
van huurwoningvoorraad? Hoeveel
woningen komen er? Zijn ze perma
nent? Wie komt er voor de woningen in
aanmerking? Kan een gemeentebestuur
zomaar de bestemming woningbouw
op een stuk grond plakken?
De SP heeft begrip voor de vragen
van het wijkcomité en de bewoners
van de wijk. Ze vindt het enorm

belangrijk dat bewoners snel en
volledig ingelicht worden over de
plannen van de gemeente én over
de mogelijkheden hun stem hierin te
laten horen. Laten we duidelijk zijn:
de SP is groot voorstander van het
uitbreiden van de huurwoningvoor
raad. Het betrekken van de directe
omgeving bij plannen als deze is dan
wel een voorwaarde.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

Klantvriendelijke gemeente?
In De Limburger las ik succesverhalen van vluchtelingen die hier een
nieuw leven opbouwden en zich hier helemaal thuis voelen. Voor velen
geldt dat nog niet en daarbij is de taal vaak de grootste handicap. Dit geldt
ook voor arbeidsmigranten.
Terecht wordt in ons land van
‘nieuwkomers’ verwacht dat je bin
nen drie jaar inburgert. Blijf je hier
wonen dan is het leren van onze
taal een must. Voor de kosten sluit
je een lening af bij DUO. Maar eerst
vraag je een digicode aan. Vervolgens
inschrijven bij het UWV als werk
zoekende.

Hebt u wel eens via deze sites iets
moeten regelen? Niet gemakkelijk, je
moet er bijna voor gestudeerd hebben.
Positief: de sites zijn ook in het Engels.
En in een paar andere talen.
In onze gemeente gaat alles
nog in het Nederlands. Ik heb het
college en de raad gevraagd om
gemeentelijke brieven, mededelingen

en procedures die van belang zijn voor
‘nieuwkomers’ minstens te vertalen
naar het Engels en naar enkele
talen van de meest voorkomende
nationaliteiten van onze statushouders
en migranten. Een eenmalige klus.
Want vertaling voorkomt problemen
ten gevolge van het niet kunnen lezen,
laat staan begrijpen. En bevordert
ook de zelfredzaamheid. Is ook
klantvriendelijker. Dat willen we toch
als gemeente uitstralen? Ook biedt de
gemeente statushouders optioneel een
pakket bij de VGZ aan. That’s it. Verder

uitzoeken: zelf doen en/of met hulp
van de vele mensen, vaak vrijwilligers,
die willen helpen. Maar ook zij weten
niet alles en worden geconfronteerd
met onze bureaucratie. Tot frustratie
toe. Het niet kunnen lezen van de in
het Nederlands opgestelde polis, de
vergoedingen en/of pakketten van
het VGZ zorgt voor misverstanden,
betalingsregelingen en/of beëindiging
van het gemeentepakket bij VGZ.
Ongewenst. Zeker omdat bij p
 roblemen
met het VGZ zorgaanbieders, tandartsen
enzovoort hun nota’s, herinneringen

en aanmaningen, in het Nederlands,
rechtstreeks naar de nieuwkomers
sturen en niet naar het VGZ. Met alle
gevolgen van dien. Vandaar mijn
pleidooi voor het bieden van info in
begrijpelijke taal en extra taalhulp
vanuit de gemeente. Het zou de
‘nieuwkomers’ die soms ten einde
raad zijn helpen zich hier echt
gewenst en thuis te voelen. Dat was
toch de bedoeling van de raadsbrede
motie: Vluchtelingen welkom?
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Glasvezel: wat ons betreft kan de schop in de grond
In de raadsvergadering van dinsdag 20 september heeft de gemeenteraad een principebesluit genomen over een garantstelling voor de aanleg
van glasvezel in het buitengebied van onze gemeente.
Met die garantstelling kan de coö
peratie Buitengewoon Bereikbaar een
geldlening afsluiten en eindelijk al
die adressen in het buitengebied van
snel internet voorzien. De CDA-fractie
heeft jarenlang voor deze voorziening
geknokt, omdat we geen gemeente

willen zijn met twee (digitale) snelhe
den. Iedereen moet over een snelle en
betrouwbare internetverbinding kunnen
beschikken. Voor ondernemers met een
bedrijf. Voor gezinnen met kinderen die
hun huiswerk met behulp van internet
willen kunnen maken. Voor informa

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

end!
het week

tievoorziening en ontspanning, maar
ook steeds meer voor toepassingen in
de zorg. Wij willen de mensen van de
werkgroep met al haar vrijwilligers die
deur aan deur mensen hebben over
gehaald om zich bij het initiatief aan
te sluiten, een heel groot compliment
maken. Wat een fantastische prestatie
hebben zij geleverd. Als CDA koesteren
wij dit soort initiatieven. Waar in veel
andere gemeenten de aanleg van

glasvezel nog hoogst onzeker is, heb
ben we hier in Horst aan de Maas zelf
de handen uit de mouwen gestoken.
Met als resultaat een gemeente die
zowel binnen, als buiten de bebouwde
kom van de dorpen is aangesloten op
de toekomst. Weer een stukje leefbaar
heid dat we met vereende krachten
hebben kunnen realiseren.
Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

Wij zijn op zoek naar:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle

parttimechauffeurs m/v
chauffeurs m/v
chauffeurs m/v

VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Ook in

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

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

MATROESJKA

ZON

25

voor het vervoer van agrarische producten

die op zaterdag of zondag ingezet kunnen worden

Kijk voor meer info op

www.kukeleku.com

SEP
2016

voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

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

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.

ben betrokken bij vele projecten in
Kronenberg. Er is geen dag dat ik niet
bezig ben met mijn dorp.”

Het is
zo mooi hier
Als Piet zichzelf moet omschrijven,
noemt hij zichzelf creatief en hij staat
altijd open voor initiatieven. “Zo heb
ik binnenkort een fruitpers bij ons op
het erf staan. We hebben een aantal
fruitbomen. We kunnen al het fruit niet
opeten, dus er wordt wel eens wat
weggegooid. Dat is jammer, dus komt
er binnenkort een mobiele appelpers.
Dan kan appelsap gemaakt worden
en andere mensen kunnen ook hun
fruit komen brengen dat tot appelsap
geperst wordt.”
Toen Piet, Wietje en hun twee
kinderen in Kronenberg kwamen
wonen, had hij al het idee om een
camping te beginnen. “Die is uiteinde
lijk in 2000 geopend. Veel mensen
hebben vaak niet in de gaten hoe mooi
het hier is, vooral om te fietsen en te
wandelen”. Camping ’t Rouweelse Veld
heeft vierentwintig plaatsen, verdeeld
over twee kampeervelden.
Met thuis een camping, een kattenpension en als lid van de dorpsraad en voorzitter van gemeenschapshuis de Torrekoel in Kronenberg, is hij een
bekend persoon in zijn dorp. Lekker hobbyen en klussen doet hij graag. Deze week wordt Piet Selen (63) uit Kronenberg geplukt.
Piet werd geboren in het huis
waar hij nu nog steeds woont met zijn
vrouw Wietje. Piets ouders hadden
een boerderij. Traditiegetrouw moest
Piet als oudste altijd meehelpen.
“We hadden koeien, kippen en varkens
als dieren en grond die bewerkt
werd. Ik weet nog goed dat ik elke
zondagmorgen de varkensstal uit
moest mesten. Mijn vader zat in het
kerkkoor, dus hij was nooit aanwezig op
zondagmorgen, dan moest hij zingen
in de hoogmis. Daarom moest ik dat
klusje van hem over nemen. Dit vond

ik altijd vreselijk. Maar ik heb daarnaast
natuurlijk een mooie jeugd gehad.”
Toen Piet achttien werd, verhuisde
hij naar Vught. Daar werkte hij in het
psychiatrisch ziekenhuis Voorburg,
waar hij ook zijn vrouw, Wietje, leerde
kennen. “Als mensen vragen waar
ik mijn vrouw hebt ontmoet, zeg ik
altijd: ‘In het gekkenhuis.’ Zij werkte
als vrijwilliger op een andere afdeling.
Op een gegeven moment moest ik
voor nieuw personeel zorgen op mijn
afdeling. Wietje vond ik wel een
geschikt persoon. Toen ik eenmaal bij

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Voorburg wegging, werd het serieus.”
Piet is B-verpleegkundige geweest,
recreatie en vormingsleider in het
buurthuis van het ziekenhuis en is nu
sociaal cultureel werker bij Vorkmeer
in Panningen.

Roots in Kronenberg
Samen met zijn vrouw en
kinderen is Piet in 1995 verhuisd
naar zijn ouderlijk huis in Kronenberg.
“Mijn roots liggen in Kronenberg.
Ik vertrok uit mijn ouderlijk huis met
een plastic zak en een tandenborstel

en kwam terug met een vrachtwagen
spullen, kinderen en een vrouw.
Toen ik mij eenmaal hier had gesetteld,
wilde ik weer in contact komen
met de Kronenbergse b
 ewoners.
Ik ben in de dorpsraad gegaan.
Later werd ik ook nog v oorzitter
van het gemeenschapshuis en
bestuurslid van de Stichting Welzijn
Kronenberg Evertsoord. Ik beleef elke
keer weer hele mooie dingen met
al deze activiteiten voor en in het
dorp. Zo heb ik bijgedragen aan de
bouw van het gemeenschapshuis en

Er is altijd
wat te doen
Piet is ook graag bezig rondom
huis. “Er is altijd wel wat te doen.
Ik vind het heerlijk om hier te klus
sen en te knommellen. Ik wil graag
honderd jaar worden en daar dan hier
nog van kunnen genieten. Nog een
paar jaar tot mijn pensioen, dat komt
al dichtbij. Dan lekker wat rustiger aan.
Wie weet ga ik met Wietje nog een
keer op vakantie naar een ver land.
Dat zien we dan wel. Nu vind ik het al
allemaal prima met de camping, het
kattenpension en mijn activiteiten in
en voor het dorp.”

TE KOOP
Kronenberg
Kievitweg 2

Open huis

1 oktober 2016
11.00 – 15.00 uu
r

Meerlo

Hoofdstraat 66

Open huis

1 oktober 2016
11.00 – 15.00 uu
r

Horst

Americaanseweg 62

Open huis

1 oktober 2016
11.00 – 15.00 uu
r

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

Op een mooie locatie, aan de
doorgaande weg, in de bebouwde
kom van Meerlo gelegen en
perfect onderhouden vrijstaande
woning met berging/garage en
carport. Voorzien van voor- en
achtertuin.
Gebruiksopp. wonen: ca. 102m².
Inhoud woning: ca. 415m³.
Perceelopp. circa 362m².

Het betreft een perfect afgewerkt,
geheel verbouwd, vrijstaand
woonhuis met vrijstaande garage
en royale tuin, gelegen op loopafstand van het centrum Horst.
Bouwjaar 1921, vanaf 2001
geheel gerenoveerd.
Inhoud woning ca. 770m³.
Perceeloppervlakte 720m².

E 259.000,- k.k.

E 229.000,- k.k.

E 395.000,- k.k.

Vraagprijs:

Vraagprijs:

Vraagprijs:

Info? Bel (0478) 57 82 57 of info@arvalis.nl Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl
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Meer naamsbekendheid handboogsport

De Schutroe: jubileum tijdens bloeiperiode
Handboogsportvereniging De Schutroe uit Horst viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Onder andere een 3D-wedstrijd en speurtocht zijn onderdeel van het feest. De laatste jaren komt de sport steeds meer in de publiciteit, mede
daardoor is het ledenaantal de afgelopen jaren gestegen.

te maken. Handboogschieten krijgt in
Nederland steeds meer naamsbekend
heid. De afgelopen Olympische Spelen
was Sjef van den Berg bijvoorbeeld
dicht bij een medaille. “Dat bevordert
de sport. Als vereniging spelen we daar
zelf ook op in. Laatst organiseerden
we een open dag puur voor jeugd.
Mede daardoor hebben we op vrijdag
avond veertien jeugdspelers die komen
trainen.”

Festiviteiten
Door de jaren heen vierde de
vereniging enkele handboogsuccessen.
In 2002 werd De Schutroe Nederlands
Kampioen in de A-klasse, het tweede
niveau van Nederland. Daarin werden
ze ook Limburgs- en regiokampioen.
Ook werden ze in 1981 Nederlands
Kampioen in de C-klasse. Bij de
vereniging kun je schieten vanaf
18 en 25 meter. Daarnaast zijn er
verschillende bogen waar wedstrijden

Op 10 oktober 1966 werd de
handboogsportvereniging De Schutroe
opgericht. Hay Hendriks en Frans
Vervuurt waren de oprichters. In de
beginjaren van de club schoten leden
de pijlen in patronaat Clarenshof.
Vervolgens kreeg de vereniging
onderdak bij Café Mooren aan de
Venrayseweg. In augustus 1984
werd er een grotere schietbaan
en groter doellokaal geopend met
twaalf automatische schietbanen.
Deze waren ook geschikt voor

mindervaliden, iets waar de vereniging
bijvoorbeeld met een rolstoeltoilet
ook oog voor heeft. Door de aanleg
van de A73 moest het clubgebouw
weer verdwijnen. Op 8 mei 1993
werd het huidige clubgebouw aan de
Wittebrugweg geopend. Momenteel
telt de vereniging 44 leden. “We zitten
nu echt in een bloeiperiode”, vertelt
voorzitter Peter Vullings. “Nog nooit
hebben we zoveel leden gehad.
Vooral de laatste paar jaren stijgt het
ledenaantal behoorlijk. Ons jongste lid

is 9 jaar oud, terwijl de oudste al in de
80 is.”
Vullings zit sinds drie jaar bij de
vereniging. “Jong en oud gaat goed
samen. Het is echt leuk op trainingen.
Meestal zitten ze allemaal aan de tafel.
Af en toe wordt er meer gedronken
dan geschoten, maar dat mag wel een
keertje. Leden hoeven niet bijzonder
goed te zijn om bij de vereniging te
mogen, als je het maar leuk vindt.”
De stijging van het aantal leden van de
vereniging heeft met een aantal zaken

mee worden gespeeld.
Het 50-jarig jubileum wordt
uitgebreid door de vereniging
gevierd. De festiviteiten beginnen op
zondag 25 september. Dan organiseert
De Schutroe een open dag. Op zaterdag
8 oktober wordt er een 3D-wedstrijd
georganiseerd. “Normaal zijn dat
soort wedstrijden buiten, maar wij
gaan het binnen organiseren. Bij zo’n
wedstrijd worden er kunstdieren op
een onbekende afstand gezet en krijg
je drie pijlen om ze te raken. Dit is
moeilijk, omdat je normaal gesproken
natuurlijk aanvoelt wat de afstand
is en hoe je daarop kan richten.”
Na afloop van die wedstrijd is er nog
een feestavond voor leden van de
club. Daarnaast wordt er op zaterdag
29 oktober een speurtocht gehouden.
“En dan op naar de volgende 50 jaar, al
denk ik dat er dan een hoop leden niet
meer zullen schieten hier”, klinkt het
lachend.

Vogelmarkt
in Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert
op zondag 25 september weer haar maandelijkse vogelmarkt. De markt
wordt gehouden in zaal ‘t Brugeind in Meerlo en duurt van 09.30
tot 12.00 uur.
Op deze markt kan iedere vogel
liefhebber vogels kopen, maar ook
zelf verkopen. Ook kan men hier
terecht voor alle vogelbenodigd
heden. Vogels moeten worden
aangeboden in de daarvoor bestemde

kooien en er mogen niet meer dan
twee vogels in een kooi zitten. Duiven
en kwartels worden niet toegelaten
zonder inentingsbewijs. Voor meer
informatie, neem contact op met
M. van Osch, via 0478 53 12 21.

7 dagen per week
najaarsshoppen
Trefcenter Venlo is 7 dagen
per week geopend.
Kijk op www.trefcenter.nl
voor de openingstijden.

Volg Trefcenter Venlo
op FACEBOOK en
blijf op de hoogte
van nieuws,
aanbiedingen en
leuke acties

Het meest
GEVARIEERDE
shoppingcenter van
Nederland

Kijk iedere week op
www.trefcenter.nl
voor nieuwe
AANBIEDINGEN

sogood

TM

CA. 40 VERSCHILLENDE WINKELS | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL
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GFC’33 mist doel
Door: voetbalvereniging GFC’33
Voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst stond zondag 18 september tegenover Stormvogels’28 uit Siebengewald. GFC’33 zit momenteel in
de hoek waar de klappen vallen.

Jubilarissen De Knippers
Door: Beugelclub De Knippers
Beugelclub De Knippers uit Melderslo vierde zaterdag 17 september haar 40-jarig jubileum. Vijf
leden die vanaf het eerste uur lid zijn vierden hun 40-jarig lidmaatschap en werden daarom in het
zonnetje gezet deze dag. Dit zijn Wiel Custers, Hay van Kuijck, Piet Janssen, Jac Driessen en Jac van
Helden. Na het eten werden de jubilarissen nog even op een zeer leuke manier op de hak genomen
door Pierre van Helden. Het was een prima geslaagde middag en avond, waarop de leden met plezier
terug kunnen kijken.

Eerste Gewoën Grubbe
vorster Golfkampioenschap
Op de golfbaan Slottermolen werd zaterdag 17 september door 47 Grubbenvorster golfers gestreden om het
eerste Grubbenvorster Golfkampioenschap. Het initiatief daartoe is genomen door Gewoën Grubbevors, dat met dit
evenement een nieuwe loot toevoegde aan haar activiteiten.

Na twee wedstrijden sta je
met nog geen doelpunt gescoord
stijf onderaan, en dan moet je naar
Siebengewald waar een ploeg vol
zelfvertrouwen met het maximaal
aantal punten aan de aftrap staat.
Maar waar iedereen verwacht dat
de koploper GFC wel even aan de
zegekar bindt, was het GFC dat in de
eerste helft op een verdiende 2-0
voorsprong had moeten staan. Al na
drie minuten kwam Luuk Stappers,
na een prachtige steekbal van Jasper
Hafkamp, alleen voor de doelman
van Stormvogels. Met zijn rechtsbui
tenkantje ging de bal echter langs de
verkeerde kant van de paal. In de 25e
minuut was het weer Luuk Stappers
die alleen op de doelman afging, en
weer ging de bal er niet in. Het zit
ook niet echt mee. In de eerste helft
ging de wedstrijd goed op en neer,
was er geen groot verschil tussen de
twee ploegen. Met 0-0 gingen de
ploegen aan de thee.
Een kwartier na rust kwam GFC
toch op achterstand. Een terecht
gegeven strafschop werd onberispe

lijk door aanvoerder Bart Seegers in
de rechterhoek geschoten. Doelman
Baghuis was kansloos. Hierna moest
Jeroen van Summeren, geblesseerd
geraakt in de eerste helft, vervan
gen worden door O19 speler Joost
Relouw. Later bleek van Summeren
zijn middenhandsbeentje gebroken
te hebben. Zo werd de blessure
lijst bij GFC alleen maar langer. GFC
bleef op zoek naar een doelpunt,
maar ook de ingevallen Ivo Wijnen
en Rob Simons konden het net niet
vinden. Tien minuten voor tijd mocht
aanvoerder Bart Seegers wederom
een strafschop nemen en weer ging
de bal strak in de rechterhoek. Met
nog 10 minuten te gaan speelde
Stormvogels een gewonnen wed
strijd. GFC bleef haar best doen, maar
een doelpunt scoren wil maar niet
lukken. Kort voor tijd had Ivo Wijnen
nog een goede schietkans, maar ook
deze bal miste het doel. Zondag komt
Merefeldia uit Nederweert op bezoek
in Grubbenvorst en met een zege van
de withemden is er weer aansluiting
met de grote middenmoot.

Taxi Arns is op zoek naar

taxichauffeurs

m/v

in bezit van een geldige chauffeurspas.
tel. 077 467 00 00
info@taxiarns.nl
Horsterweg 13a, 5975 NA Sevenum

Gratis voetchecks
Pijnlijke of vermoeide voeten?
Last van uw enkels of knieën?
Heeft u reuma of diabetes?

Kom dan langs op
donderdag 29 september
Een specialist van Penders Voetzorg beoordeelt de algehele
conditie en stand van uw voeten. Na de voetcheck krijgt u
geheel vrijblijvend een persoonlijk advies.
U bent van harte welkom op tussen 13.30 en 18.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.
Speciaal voor dit kampioenschap
zijn door de van origine
Grubbenvorsterse Wil Keltjens-Besouw
twee trofeeën ontworpen, die de
naam Slotter vruiwke en Slottermenke
kregen. Gineke Wieland en Frans Osther
zijn de eersten die hun naam op deze
kunstwerken vermeld zullen zien en
zij mogen de trofee een jaar in hun
bezit houden. Uiteindelijk gingen de
volgende personen met de prijzen
aan de haal. Bij de dames won Gineke
Wieland met 73 slagen, tweede werd
Martine de Jong met 74 slagen en Thea
Hendrix met 77 slagen werd derde.
De heren waren verdeeld in twee

categorieën. In de categorie 30-54 wist
Ben Theeuwen met 73 slagen beslag
de leggen op de eerste plaats, tweede
met 74 slagen was Dennis Verkoelen
en derde werd Ernst Hermsen met
75 slagen. In de categorie 0-30 sleepte
Frans Osther de overwinning in de
wacht met slechts 65 slagen, tweede
werd Wim Orbans met 66 slagen en op
plek drie eindigde Marc Clabbers met
67 slagen.
“De wedstrijdcommissie had
het nodige voorwerk verricht, zodat
alles prima verliep. Het mooie weer
zorgde bovendien voor een prachtige
dag. De deelnemers, die normaal

gesproken op verschillende banen in
de regio spelen, vonden het erg leuk
om op deze manier op Grubbenvorster
bodem kennis te maken met hun
dorpsgenoten die ook de golfsport
beoefenen. De golfbaan Slottermolen
met de vele prachtige bomen is een
uitdaging, die de golfers met plezier
aangingen. Iedereen keek met een
voldaan gevoel terug ”, aldus Gewoën
Grubbevors.
Geert en Liesbeth van Rens, de
eigenaren van het terrein, zegden hun
medewerking toe voor een vervolg.
Volgend jaar staat er daarom een
tweede editie op de kalender.

PAST schoenen
Hoofdstraat 14
5961 EZ Horst
T: 077 39 70 197

www.pastschoenen.nl
www.pendersvoetzorg.nl

18

sport

22
09

Prima start wedstrijd
seizoen
Willeke, van harneterggeetfeiclicTritaieenirdng.

met je boksschool E
Je droom is werkelijkheid!

www.

Door: zwemvereniging HZPC
De eerste zwemwedstrijd zit erop. Zondag 18 september vond de eerste ronde in het minioren-juniorencircuit
plaats in Zwembad De Wisselslag in Blerick. Zwemvereniging HZPC uit Horst was hier aanwezig met dertien deelnemers, die samen voor de nodige medailles zorgden.

.com

Open huis dagen!
Zondag 25 septembe
r
open van 13.00 tot 17
.00 uur

Wij nodigen u uit om u te
laten inspireren door onze
fantastische najaarscollectie
voor dames en heren.
Neem ook een kijkje op onze
afdeling dames- en herenjassen
en -jacks. U vindt bij ons alles
onder een dak van dames- en
herenmode tot nachtkleding,
bodywear (o.a. Beeren ondergoed) en schoenen.
Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Onder andere de 400 meter
vrijeslag en 200 meter schoolslag
stonden op het programma. Voor veel
minioren was dit de eerste keer dat
zij kennis mochten maken met deze
langere afstanden. Er werden zelfs
al enkele medailles behaald op deze
afstanden: Cas Verstegen en Danee
Verstegen wonnen allebei een gouden
medaille op de 400 meter vrijeslag.
Voor Danee kwam daar nogmaals
goud bij op de 200 meter schoolslag.
Ook Tijn van Kuijk behaalde goud op
de 200 meter schoolslag. En Naomi
Brouwers won brons op de 400 meter
vrijeslag. Daarnaast zwommen Lynn
van den Beuken, Emma Burgers, Lisa
Christiaens, Sara Hadzic, Loeki Knops,

Veerle Maasdijk, Zerina Muratovic en
Anne Roefs voor het eerst deze zware
afstanden.
Overige medailles werden behaald
door Lars Hagens (twee keer goud op
50 meter vlinderslag en 100 meter
wisselslag), Jesse Jacobs (brons op 50
meter vlinderslag), Anna van Kuijk
(twee keer goud op 400 meter vrijeslag
en 50 meter rugslag, zilver op 200
meter schoolslag), Isis van Kuijk (twee
keer goud op 50 meter vlinderslag
en 100 meter wisselslag), Noud van
Stipdonk (goud op 100 meter rug
slag), Ilse Versteegen (brons op 100
meter wisselslag), Daniël Vlijt (twee
keer goud op 400 meter vrijeslag en
50 meter rugslag) en Marlijn Zwart

(de drie verschillende kleuren op 200
meter schoolslag, 400 meter vrijeslag
en 50 meter rugslag). Ook het estafet
teteam van de 4x50 meter vrijeslag,
bestaande uit Veerle Maasdijk, Naomi
Brouwers, Lynn van den Beuken en
Danee Verstegen, behaalde een gou
den medaille.
De overige zwemmers behaalden
helaas geen medailles, maar zwom
men wel mooie persoonlijke records.
Nieuwelingen Jorn Sprunken en
Raphael Dolmans zwommen tijdens
deze wedstrijd hun afstanden voor het
eerst en zetten hier mooie tijden neer.
De volledige uitslagen zijn terug te
vinden in de wedstrijdkalender op de
site van HZPC.

Derby

Sterk Wittenhorst klopt
SV Venray
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De wedstrijd tussen het eerste team van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst tegen het eerste team van
SV Venray op zaterdag 17 september trok wederom veel toeschouwers. Ongeveer 1.300 man omzoomden het
hoofdveld van het sportpark Ter Horst. Met veel spanning werd er in beide kampen toegeleefd naar deze
onbetwiste kraker.
Na het eerste fluitsignaal van de
goed leidende scheidsrechter was
het Wittenhorst dat met veel inzet en
passie het vijandelijke doel opzocht.
In de eerste de beste aanval was het
Joost van Rensch die zichzelf in riante
positie zette. Daan Verlijsdonk was
met een schot dicht bij een treffer,
evenals Willem Heijnen die net niet
voldoende aan de bal kon komen.
Jeffrey Spee was met een afstandsschot
erg gevaarlijk met een corner als
gevolg. De grootste mogelijkheid kwam
van de voeten van Joost van Rensch
die de doelman fraai omspeelde,
maar de bal ging tegen de paal. Dit

speelde zich allemaal af binnen 10
minuten. Even werd er pas op de plaats
gemaakt.
Na de pauze zocht SV Venray
meer de aanval. Het kwam echter
niet gevaarlijk door de laatste linie.
De wedstrijd leek in de 60e minuut
toch een doelpunt op te leveren.
Een mooie voorzet kreeg een ludieke
voortzetting. Joost van Rensch leek te
gaan scoren maar de bal wilde niet in
het doel, de tweede herkansing werd
evenmin door Willem Heijnen afgerond
en de derde poging ging wederom op
een onnavolgbare manier verloren.
Een slapstick van de eerste orde.

Enkele minuten later ging een schot
van Denny Bongers al zwabberend
richting het Venrayse doel. De doelman
was verrast en stond op het verkeerde
been. De bal vloog in het doel: 1-0.
SV Venray restte niks anders dan nog
meer de aanval te zoeken met de
wetenschap dat Wittenhorst nog meer
ruimte kreeg. Dit werd vooralsnog
niet uitgebuit. Pas vlak voor tijd kon
een mooie actie van Denny Bongers
bekroond worden. De voorzet werd
op maat in de schietgrage voeten van
Rob Zanders geplaatst, die hier wel
raad mee wist. Zijn schot betekende
dan ook de verlossende 2-0.
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Sparta’18 deelt punten
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van Sparta’18 uit Sevenum is er zondag 18 september niet in geslaagd om de winst te pakken in de thuiswedstrijd tegen
Sportclub Leeuwen uit Roermond.
Het duel in de 3e klasse C
eindigde zoals het begon, in 0-0. De
eerste helft was er een zonder grote
kansen. Verder dan een paar afstands
schoten kwamen de Sevenummers
niet. Sportclub Leeuwen kwam ook
zeer sporadisch voor het doel van
Yannick Vullings. Ook de tweede
helft was het meeste balbezit voor
Sparta’18. De aanvallers hadden
wederom moeite met het creëren

Peelplush geeft jeugdclinic
Het dames 1 team van volleybalvereniging Peelpush verzorgde zaterdag 17 september een clinic
voor de jeugd van Set Up uit Meerlo. Deze activiteit werd georganiseerd in het kader van het 50-jarig
jubileum van de volleybalclub. “De kinderen hebben genoten van deze middag, waarbij ze als
afsluiting konden kijken naar een spannende wedstrijd op eredivisie niveau. Peelpush dames 1
speelde tegen Taurus dames 1 die eindigde in een overwinning voor Peelpush met 3-2.” Tijdens de
clinic was er aandacht voor sportief bezig zijn, samen plezier maken en een aantal
volleybaltrucjes leren.

Meterik geeft overwinning
weer uit handen
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van RKSV Meterik behaalde zondagmiddag 18 september op sportpark de Vonckel na een
matige eerste en een betere tweede helft een 3-3 gelijkspel tegen Achates uit Ottersum.
Meterik begon sterk en scoorde
al na enkele minuten de 1-0. Dirk
van Rengs gaf een prima dieptepass
op Dré Peeters en deze schoot
overtuigend binnen. Achates had
zijn antwoord klaar en schoot uit
een vrij trap op de rand van het
strafschopgebied eerst op de lat en
de volgende inzet tikte Luuk Haenen
over de lat. Dirk van Rengs had aan
de andere kant het vizier te hoog
staan en zijn inzet uit een vrije trap
ging rakelings over. Dré Peeters zocht
vervolgens weer goed de ruimte maar
Dirk van Rengs schoot zijn voorzet
voorlangs. Achates zette steeds meer
druk en won bijna alle duels, de
gelijkmaker leek een kwestie van
tijd. Keeper Luuk Haenen kon een

hoge inzet nog wegstompen maar de
daaropvolgende inzet ging rakelings
over. De boomlange Coen de Jager
kopte een hoge voorzet rakelings
voorlangs. In de laatste minuut van
de eerste helft kregen de mannen
uit Ottersum loon naar werken.
Bob Volkert kreeg de vrij doorgang en
deze schoot beheerst de 1-1 binnen.
Na de thee was Meterik weer
goed bij de les. Dirk van Rengs scoorde
overtuigend de 2-1. Dirk had de smaak
te pakken, zocht na een dieptepass
goed de ruimte. De grensrechter
vlagde voor buitenspel maar de
scheidsrechter liet doorspelen. Dirk
speelde keeper Bart Smits goed uit
maar werd vervolgens gevloerd.
Een duidelijke strafschop, vond zelfs

trainer Michel van de Venn van
Achates, maar scheidsrechter Vissers
liet doorspelen. Toch leek Meterik
zijn voorsprong te vergroten. Kris
Cuppen zocht goed de ruimte en via
Dré Peeters kreeg Koen Jakobs de
vrije doorgang maar zijn lob over de
keeper ging rakelings over de lat.
Na een lange spelonderbreking was
Meterik niet alert en Jop Olieslagers
schoot gemakkelijk de 2-2 binnen.
Meterik leek in de slotfase toch de
overwinning naar zich toe te trekken.
Na een fraaie combinatie tussen Koen
Jakobs en Dirk van Rengs, schoot man
van de wedstrijd Dré Peeters, de 3-2
fraai binnen. Achates speelde alles of
niets en behaalde een verdiend 3-3
gelijkspel.

van kansen. Achterin kwam Sparta’18
goed weg toen Sportclub Leeuwen
scoorde in buitenspelpositie. De beste
kans van de wedstrijd was vlak voor
tijd voor de Sevenummers, echter ver
gat Sparta’18 de drie punten veilig te
stellen. Na 90 minuten floot de warrig
en slecht fluitende scheidsrechter af
bij een 0-0 eindstand. Volgende week
gaat Sparta’18 op bezoek bij titelkan
didaat Sportclub Irene in Tegelen.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

www.hadecollection.nl

GERRY WEBER
FASHION DAY

28

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

Hollandse
appels en peren
FRUIT
VAN HEEJ

Elstar, Jonagold of Goudrenet
appels of Conference peren
Alle combinaties mogelijk

Frank en Manon Hoeymakers
Hoeymakers Fruit, Sevenum

Oxalis laat punten liggen
Door: korfbalvereniging Oxalis
MKV uit Milheeze stond zondag 18 september op het programma voor Oxalis 1. De dames moesten al vroeg uit
de veren want om 10.00 uur begon de wedstrijd.
Het werd een lastige wedstrijd.
Oxalis begon het spel sterk waardoor
het team al na een kleine vier minuten
met 0-2 voor stond. Verder dan 1-3
wisten ze echter niet te komen. MKV
vond met gemak een aantal keer de
korf en de strijd- en vechtlust bij de
dames van Oxalis was ver te zoeken.
De rust gingen ze dan ook in met een
achterstand van 8-4. Het was van
belang dat de dames zich herpakten
en de wedstrijd weer zelf in handen
namen.
Direct vanaf minuut één van de

tweede helft leek dat ook te lukken.
Oxalis won weer de duels en wist het
gat van vier doelpunten verschil te
dichten naar één doelpunt verschil:
8-7. Echt bijkomen lukte niet, waardoor
de dames weer achter de feiten aan
gingen lopen en MKV weer een gat van
drie doelpunten wist te slaan. Dit bracht
de stand, met nog ruim 20 minuten
op de klok, op 10-7. De verdediging
van Oxalis bleef wel sterk spelen in
dit deel van de wedstrijd, waardoor
MKV niet tot scoren kwam. Langzaam
maar zeker vielen de doelpunten aan

de kant van Oxalis en lukte het de
dames om de stand gelijk te trekken.
Deze stijgende lijn was helaas maar
van korte duur en aan beide kanten
lukte het niet om over de 10-10 heen
te gaan. Tot de laatste minuut bleef het
spannend welke kant de wedstrijd op
zou vallen, maar doelpunten bleven uit.
Eindstand 10-10. Oxalis was dit keer
helaas niet sterk en scherp genoeg om
twee punten te pakken en liet hiermee
een kostbaar punt liggen. Volgende
week beginnen de dames weer op 0-0.
Ze gaan dan in Lottum de strijd aan.

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

o
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Korfbalsters SV Melderslo
Hegelsom
pakken eerste twee punten wint van VCH
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
Na een matige start vorige week speelde het eerste team van de SV Melderslo-korfbalsters zondag 18 september tegen Emos 1 uit Schaijk. De uitwedstrijd werd gespeeld op het sportpark van Schaijk.
SV Melderslo had een vloeiende
start en binnen tien minuten stond
de ploeg op een 0-2 voorsprong.
Ook de 0-3 en de 0-4 lieten niet
lang op zich wachten. Het lukte
SV Melderslo niet om Emos al in de
beginfase van de wedstrijd te breken
en in de verdere eerste helft wist
Emos de schade beperkt te houden
tot vier doelpunten verschil. Bij rust
stond er een 3-7 voorsprong voor

SV Melderslo op het scorebord. Na
rust kwam SV Melderslo weer sterk
uit de startblokken. De 3-8 en de
3-9 vielen snel achter elkaar. Daarna
gaven de SV Melderslo-korfbalsters
Emos kort de gelegenheid om terug
te komen door zelf veel kansen te
missen en wat minder scherp te
zijn in de verdediging. Emos was
in deze fase van de wedstrijd juist
wat zuiverder in het afmaken van

de kansen en de ploeg uit Schaijk
kwam terug tot 5-9. De dames van
SV Melderslo waren echter niet van
plan om de overwinning nog uit
handen te geven en niet lang daarna
vielen ook bij SV Melderslo, dat nog
steeds duidelijk de betere ploeg
was, weer een aantal doelpunten.
De wedstrijd eindigde dan ook in een
verdiende 10-14 overwinning voor
SV Melderslo.

Vissers Aardbeiplanten BV in America (L) is een vooraanstaand
vermeerderaar van aardbeiplanten, aspergeplanten en
frambozenplanten. Om ons team te versterken zoeken wij een:

Telefoniste / Receptioniste (M/V) ± 32-40 uur
Ben jij accuraat, sterk communicatief, ﬂexibel en zoek jij een veelzijdige baan,
dan is dit je kans. Het betreft een baan met o.a. de volgende werkzaamheden:
• Klanten te woord staan zowel telefonisch als aan de balie
• Bezoekers ontvangen
• Het opmaken van vervoersdocumenten
• Het opmaken en bijhouden van contracten
• Data verwerken in Excel
• Crediteuren administratie
Proﬁel:
• MBO werk- en denkniveau
• Goede beheersing van Nederlandse, Duitse en Engelse taal
• Ruim voldoende kennis van MS-Excel, Word en Outlook
• Kennis van Exact is een pre
Serieuze sollicitaties graag voor 30 september 2016, bij voorkeur per mail en voorzien van
uitgebreid cv, ter attentie van Ruud van Bommel aan ruud@vissers.com

Heftruckchauﬀeur (M/V) 40 uur
Ben jij zelfstandig, een aanpakker die geen 9 tot 5 mentaliteit heeft en zin een in veelzijdige
baan binnen een groeiend en toonaangevend agrarisch bedrijf, dan is dit jouw baan.
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit: het laden/lossen van vrachtauto’s, orders picken, het
waken van de voorraad in de koelcel, het logisch indelen van de koelcellen, etc.
Proﬁel:
• MBO werk- en denkniveau
• Ervaring als heftruckchauﬀeur
• In het bezit van een heftruckcertiﬁcaat
Serieuze sollicitaties graag voor 30 september 2016, bij voorkeur per mail en voorzien van
uitgebreid cv, ter attentie van Juuls Swinkels aan juul@vissers.com

Teeltmedewerker / Trekkerchauﬀeur (M/V) 40 uur
Ben jij zelfstandig, maar kun je ook goed in teamverband werken . Ben jij een aanpakker
die geen 9 tot 5 mentaliteit heeft en zin een in veelzijdige baan binnen een groeiend en
toonaangevend agrarisch bedrijf, dan is dit jouw baan. Het betreft het uitvoeren van alle
voorkomende teelt / machinewerkzaamheden in het veld.
Proﬁel:
• Ervaring als trekkerchauﬀeur
• Flexibel
• Enige kennis van klein onderhoud aan machines
Serieuze sollicitaties graag voor 30 september 2016, bij voorkeur per mail en voorzien van
uitgebreid cv ter attentie van Leon Vissers aan leon@vissers.com
Geen acquisitie gewenst. Meer info over het bedrijf vind je op: www.vissers.com

www.vissers.com

Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van voetbalvereniging VV Hegelsom speelde op
zondag 18 september tegen het eerste team van VCH uit Blerick.
Math Joosten kon in de wedstrijd
geen gebruik maken van Rik Huijs,
Jordi Geurts, Mick Vollenberg en Jordi
Janssen en moest daarom flink gaan
schuiven in de opstelling. Hegelsom
begon de wedstrijd slapjes en dat
resulteerde in een snelle openingstref
fer van VCH door Rekesh Ranjanwan.
Na deze treffer werd Hegelsom wak
ker en nog binnen het half uur stond
het alweer naast VCH door een treffer
van Liam de Vries. Enkele minuten
later was het alweer feest voor Vak-9
en Hegelsom. Ditmaal schoot Guido
Kauffeld raak. Hegelsom kreeg voor
rust nog een kans op de 1-3, maar de
artistieke omhaal van Liam de Vries
kon knap gestopt worden door de
doelman van VCH. Een kwartier na

rust wist Liam de Vries wel het net te
vinden en zo de wedstrijd vroegtijdig
in het slot te gooien. Hegelsom gaf
weinig weg waardoor doelman Joris
Hagens slechts enkele keren hoefde
in te grijpen in Boekend. Juul Janssen
kreeg nog een goede kans om ook
zijn doelpuntje mee te pikken maar
wist de bal niet voorbij de keeper te
krijgen. Al met al een goede wed
strijd van Hegelsom, zeker gezien
de afwezigen, waardoor Hegelsom
zich herstelt na de 0-5 nederlaag van
vorige week. Aankomende zondag
wacht Neerkandia in eigen huis.
Als hier opnieuw een overwinning
wordt geboekt, kan Hegelsom weer
echt aansluiten bij de top van de 5e
klasse E.

Sporting verliest
van Lottum
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste herenteam van Sporting ST uit Tienray en Swolgen speelde
zondag 18 september tegen SV Lottum.
In de beginfase stond de ver
dediging aan beide kanten goed en
werden weinig kansen gecreëerd.
Halverwege de eerste helft bestrafte
de arbiter een overtreding van Michel
Kleven in het eigen zestienmeterge
bied met een strafschop: 1-0. Sporting
ST kwam beter voor de dag dan in
de eerste twee competitieduels.

Maar het lukte de voorhoede van
Sporting ST niet om langszij te komen.
In de slotfase nam Sporting ST steeds
meer risico’s. Daardoor kreeg Lottum
ruimte om te counteren. In de 82e
minuut viel uit een snelle aanval de
2-0. Even goed gaat Sporting ST met
een goed gevoel verder naar de ker
miswedstrijd van volgende week.

SVEB wint derby
tegen Resia
Door: Leo Lijnders, voetbalvereniging SVEB
Het eerste team van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst speelde op zondag 18 september in de derde speelronde
van 4F op sportpark ’t Venneke een derby tegen Resia uit Wellerlooi.
Na een perfect genomen bal van
pupil van de week Stan van Dijke
begon Resia meteen zeer gedreven
aan de wedstrijd. Dit felle begin
resulteerde in diverse kansen en SVEB
moest dan ook direct vol aan de bak
om het doel schoon te houden. SVEB
had een aantal overtredingen nodig
en keeper Ruben Paardekooper moest
een aantal keer handelend optreden.
In de 6e minuut kopte de meeverde
digende Sjors Schatorjé de bal nog van
de doellijn, maar de constante pressie
van Resia resulteerde een aantal
minuten later toch in een doelpunt:
0-1. Na dit sterke begin kreeg SVEB
wat meer grip op de wedstrijd en in
de 20e minuut resulteerde dit dan
ook in een fraaie gelijkmaker. De niet
onverdienstelijk spelende Dean
Crompvoets speelde Mike Vermazeren
precies op maat aan en deze liet de
Resia keeper volstrekt kansloos: 1-1.
Slechts 3 minuten later was het weer
raak. Dean gaf wederom een bal
zuiver op maat voor en Joris de Mulder

kopte deze onhoudbaar binnen: 2-1.
Het spel golfde daarna op en neer, de
lange bal werd veelvuldig gehanteerd
wat resulteerd in van beide zijden
veel balverlies en onnodige fouten.
Een van deze vele onnauwkeurig
heden leverde Resia in de 42e minuut
de zoveelste hoekschop op en deze
keer was het raak: 2-2, wat tevens
de ruststand was. In de 66e minuut
schoot Joris de Mulder een vrije trap
perfect in de rechter bovenhoek, maar
ook deze bal tikte de resiagoalie met
een schier onmogelijke redding tot
corner. In de 77e minuut was het dan
toch eindelijk raak en scoorde Sjors
Schatorjé de verdiende 3-2. De laatste
10 minuten was het voor beide doe
len af en toe billenknijpen, maar de
mooiste kansen werden door diverse
SVEB-spelers gemist. Zo verzuimden
ze de wedstrijd definitief te beslis
sen, maar de 3-2 komt na 90 minuten
enerverend voetbal toch als eindstand
op het scorebord. Een verdiende
overwinning.
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Nieuwe naam Berkele Heem
Het voormalige verzorgingshuis Berkele Heem krijgt, na de verbouwing, een nieuwe naam. Eigenaar Wonen
Limburg roept mensen op deze nieuwe naam te bedenken.
Berkele Heem deed vanaf 1986
dienst als verzorgingshuis. In 2014
maakte De Zorggroep bekend het
complex te gaan sluiten, deze zomer
zijn de laatste bewoners vertrokken.
Wonen Limburg, eigenaar van het
pand, wil er een gebouw van maken

waarin jong en oud samen kunnen
gaan wonen. De constructie van het
gebouw blijft behouden, maar het
gebouw krijgt een compleet nieuwe
uitstraling, passend bij het gebied Hof
te Berkel, aldus Wonen Limburg. Hierbij
hoort ook een nieuwe naam. Wie een

Klikgebit en Kunstgebit

passende naam heeft, kan deze voor
zondag 25 september insturen naar
berkeleheem@wonenlimburg.nl
Wonen Limburg is met een stand
aanwezig op het evenement Van
Horster Land, ook daar kunnen men
sen hun suggestie indienen.

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

Brood bakken in De Locht

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

In Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 25 september brood gebakken in het bakhuisje. Het museum
is deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur, de demonstraties beginnen om 11.00 uur.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

J E N E V E R BES /
CIPRES
BODYLOTION
200 ml.
o.a. te gebruiken bij spataders

van € 19,00
Kinderen mogen hun eigen broodje
kneden, vorm geven en laten bakken.
In de smederij is de smid bezig met het

maken van siersmeedwerk. Verder is
er een optreden van blaaskapel Zwei
Dörfer. Op de bovenverdieping is een

tijdelijke expositie ingericht over Joodse
Onderduikkinderen. Kijk voor meer
informatie op www.museumdelocht.nl

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

Kermis in Horst
In Horst is het in september traditioneel tijd voor de najaarskermis in het dorp. Deze vond plaats
van zaterdag 17 tot en met woensdag 21 september. Tijdens deze najaarskermis stonden er
verschillende attracties in het centrum van Horst. Bezoekers van de kermis konden onder andere een
ritje maken in de rups of de carroussel, een gokje wagen bij de grijpkraantjes of een suikerspin of
zuurstok eten bij een van de eetkraampjes.

€ 10,00

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

voor
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HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE

Goed Haar en Visagie

Pedicure Praktijk Wilmie

anco lifestyle centre

Het LoopCentrum

Praktijk Ik Leer

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie
Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

10% korting op een behandeling
naar keuze

Hotel Asteria Venray

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. € 17,95

Beej Mooren

Hostellerie De Maasduinen

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

10% korting op een
schoonheidsbehandeling

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

10% korting op een diner
voor 2 personen

Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

HUIS van de STREEK

De Bekkerie

5% korting op het hele
assortiment

Een kop koffie of thee voor € 1

Blauwebessenland

Staatsie 1866

IJssalon De Zeuten Inval

Eén kop koffie of thee voor € 1

Boerderijwinkel Lenders

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Bootcamp Power

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

Korting op een wekelijks aangeboden
product

€ 1 korting op jam

5% korting op alle aankopen

€ 17,50 korting op 10 credits

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Brasserie ‘54

Into Beauty

5% korting op de rekening

€ 1 korting op de entree

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

Studio for Hair

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Intratuin Venray

10% korting op een zonnebril

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Center Parcs Het Meerdal

Janssen Dansen en Sporten

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Twee proeflessen gratis

Die 2 Brüder von Venlo

Kinderboerderij Hagerhof

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Eén kop koffie of thee € 1

DMS-Service

Eén nacht gratis logeren

Taurus World of Adventure

50% korting op de bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

Logeerhuis Kapstok

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Lunchroom Lekker Gewoën

Duet Kappers

Museum de Kantfabriek

€ 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Toffedag.nl

25% korting op het tweede gerecht

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand

Gratis kop koffie, cappuccino of thee

Koffie of thee voor € 1

My-LifeSlim

Eclicker

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors

Tuincentrum Peeters

€ 12,50 korting op de intake

10% korting op het hele assortiment

Pakje!

Wauw speciaal voor jou

10% korting op het hele assortiment

Driegangenmenu voor € 17,50

Driegangenmenu voor € 10

Paramedische Voetzorg Horst

Eethuis BRaM

Wereldpaviljoen Steyl

20% korting op alle voetproducten

Speciaal HALLO Voordeelmenu

Entree voor € 5

Parkhotel Horst

FotoID

De Fabriek

In Museum de Kantfabriek in Horst wordt op woensdag 28 september
een kinderworkshop dromenvanger maken georganiseerd. De workshop
duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
De dromenvanger die gemaakt
wordt is afkomstig van de Ojibweg
Indianen uit Noord-Amerika. De
indianen geloven dat als je een
dromenvanger in je slaapkamer
hangt de nare dromen verdwijnen
en de goede dromen in het web
van de dromenvanger worden
gevangen. De dromenvanger kan

dus gebruikt worden om dromen op
te vangen, maar ook als versiering
opgehangen worden. Alle materialen
zijn aanwezig, maar eigen materialen
mogen ook meegebracht worden.
De workshop is bedoeld voor kinderen
vanaf 5 jaar. Aanmelden kan via
cursus@museumdekantfabriek.nl of
077 398 16 50.

10% korting

The Zen Company

Pearle Opticiens Horst

Eén kop koffie of thee voor € 1

Kinderworkshop
dromenvanger maken

Zorgboerderij “Boer” Hans

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

10% korting op een fotosessie

Eclicker

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op set wimperextensions

10% korting op een zonnebril

Langeweg 41
,V
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

i.p.v. €

Voordeelpas

Optreden
Any Vegetable
Stichting Cambrinus Concerten organiseert op zondag 25 september een
optreden van Any Vegetable. Dit concert vindt plaats in café Cambrinus in
Horst en begint om 16.00 uur.
Any Vegetable bestaat uit zes
personen en wordt geleid door bassist
en songwriter Pieter Douma. Ze spelen
rock, met uitstapjes naar jazz, country,
blues en funk. De band wordt verder
gevormd door René Creemers op

drums, Johan Jansen (pedalsteelguitar),
Lizzy Ossevoort (zang), Baer Traa
(zang/akoestische gitaar) en Aldo
Spadaro (elektrische gitaar/slide gitaar.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl
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MEGA-Corona Show
Fanfare Monte Corona uit Kronenberg houdt op zondag 2 oktober
de MEGA-Corona Show. Deze vindt plaats in Gemeenschapshuis de
Torrekoel en begint om 11.00 uur.
Tijdens deze show kunnen
alle kinderen kennis maken
met de fanfare en het samen
maken van muziek. Naast de

traditionele fanfaremuziek maakt
het orkest ook gebruik van andere
instrumenten en is er een special
act.

Das Kronenberger
Oktoberfest
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Kermis in Swolgen
De Swolgense kermis vindt dit jaar plaats van vrijdag 23 tot en met dinsdag 27 september. Dit jaar staan er
nieuwe onderdelen op het programma.
De opening van de kermis is
op zaterdag 24 sept om 19.00 uur.
Dit gebeurt dit jaar met het spel Ren
je Rot op de autoscooterbaan. Verder
is er een ballonnenwedstrijd deze dag.
Het feest gaat ‘s avonds verder in de
tent en in Zaal Wilhelmina. Daar wordt
de kermis geopend met het Genisis
House feest met medewerking van
DJ Miss Faith. Op zaterdag staat vanaf
20.30 uur de coverband Royal Beat op
het podium. Daarnaast speelt in de

zaal zaterdagavond de Goetfoud Live
Band. Op zondag 25 september en
maandag 26 september is de kermis
geopend voor jong en oud met diverse
optredens van livebands in de tent en
in de zaal. Het matinee op zondagmid
dag begint met de band 30 past 7.
’s Avonds is er een optreden van de
feestband Proost. Maandagmiddag start
het matinee met Topsy Turvy,’s avonds
staat Wir Sind Spitze op de planken.
Op dinsdag 27 september heeft de

dorpsraad met een aantal mensen uit
het dorp een dorpsbarbecue georga
niseerd. Deze begint om 16.30 uur en
iedereen uit het dorp kan hier aan deel
nemen. Deze barbecue wordt mede
mogelijk gemaakt door een aantal
ondernemers uit het dorp.
Verder is er om 19.00 uur de
prijsuitreiking van de vragen en
kleurwedstrijd en wordt de kermis
hierna afgesloten. De barbecue gaat na
de prijsuitreiking weer door.

Het eerste muziekevenement in Equestrian Centre De Peelbergen in
Kronenberg wordt Das Kronenberger Oktoberfest. Dit wordt georganiseerd op zondag 25 september van 14.00 tot 22.00 uur.
De oosthal van Equestrian Centre
de Peelbergen is omgebouwd tot een
biergarten met lange tafels met pullen
bier, Jachtbitter shotjes, bratwursten
en hamburgers. Er zijn optredens van
Die Draufganger, Tim Toupet, Willie

aus Kevelaer en Bayermann. De avond
wordt afgesloten met Die verrückte
ander halbe stunde met Barry Paf van
radio 538. De avond wordt gehost
Marcelino Wunderlich, het typetje
van Ruben Nicolai.

Tabletcafé bieb Horst

Frambozen zelfplukken
bij het ooievaarsbos in Kronenberg?

De bibliotheek in Horst houdt op zaterdag 24 september een tabletcafé. Deze vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur.
De open inloop is bedoeld voor
iedereen die meer wil weten over
het omgaan met Smartphone, tablet
of e-reader. Aangeraden wordt om de
eigen Smartphone, tablet of e-reader
mee te nemen. De bibliotheek kent
diverse apps. Tijdens het tabletcafé

wordt hier uitleg over gegeven.
Ook iedereen die hulp nodig heeft
bij het aanmaken van een account
voor het lenen of downloaden van
een e-book is welkom. De open
inloop is elke laatste zaterdag van
de maand.

Informeer naar de mogelijkheden
via 06 - 53 35 20 74 of
info@verseprei.com

Onze vestiging Euroveen in Grubbenvorst is gespecialiseerd in het produceren
en vervoeren van champignon dekaarde en teeltsubstraten voor de professionele
tuinbouw. Om een optimale kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen
beschikken wij over de modernste productiefaciliteiten en een team van
gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring in de tuinbouw.

Frambozen zelfplukken bij het ooievaars

Voor jongeren

Doe Maar Rouw-dag
in Horst
In De Lange Horst vindt op zondag 2 oktober de Doe Maar Rouw-dag
plaats. Deze wordt in samenwerking met de jongerengroepen Mijn
masker af en Tweestrijd en gemeente Horst aan de Maas georganiseerd.

Informeer naar de mogelijkheden 06-533

Jarenlange ervaring,
moderne productiefaciliteiten en drang naar

het inschrijven voor de specifieke
workshops kan ter plekke op de
dag zelf. Tegelijkertijd vindt er om
14.00 uur in Grand Café Liesbeth een
presentatie ‘Omgaan met jonge
ren met een verlies’ plaats. Deze is
speciaal bedoeld voor iedereen
die betrokken is bij jongeren met
een verlies en wordt verzorgd door
Gertie Mooren, in samenwerking met
enkele jongeren. Aanmelden kan via
doemaarrouwdag@hotmail.com

ervoor dat BVB Substrates
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteen-

Volkorenfestival
Grubbenvorst
Het Horster Mannenkoor organiseert samen met Hotel Herberg de
Lindehoeve in Grubbenvorst op zondag 2 oktober een concert.
Het zondagmiddagconcert vindt
plaats van 12.00 tot 17.00 uur.
Naast het Horster Mannenkoor
treden op Gospelkoor Spirit of Love
uit Tegelen, het Shantykoor de
Maashave Grubbenvorst en Meriko
Vocaal uit Meterik. De middag

wordt afgesloten door troubadour
Math Craenmehr. Bezoekers
kunnen daarnaast gebruik maken
van een bourgondisch buffet.
Entreekaarten dienen vooraf
gereserveerd te worden via
info@delindehoeve.info

Allround Onderhoudsmonteur (full-time)
In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je
verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze
gebouwen en productiemachines, zoals verpakkingslijnen,
menginstallaties en transportsystemen.

lopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignonen fruitteelt.

In deze functie verricht je preventief, periodiek en correctief onderhoud
aan onze productiemachines. Ook analyseer je knelpunten en verhelp je
storingen en zorg je voor de uitvoering van technische verbeteringen.
Het werk is vooral elektrotechnisch en mechanisch.

Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de
juiste plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een

Horster Mannenkoor

E-mail > info@verseprei.com

perfectionisme zorgen
voorop loopt in het vak.

De Doe Maar Rouw-dag, die
wordt gehouden van 13.00 tot
18.00 uur, is bedoeld voor jongeren
én hun vrienden (in de leeftijd van
13 tot 25 jaar) die geconfronteerd zijn
met een verlies, zoals een overlijden
binnen hun gezin, vriendengroep, klas
of de scheiding van hun ouders. Deze
dag wordt ingevuld met diverse work
shops zoals singersongwriting, taishi
en speksteen bewerken. Inschrijven
voor deze dag kan via e-mail,

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij op zoek naar een enthousiast, flexibel persoon voor de functie van:

Voor deze functie zoeken we iemand met MBO werk- en denkniveau. Je
hebt een opleiding werktuigbouwkunde, mechatronica of vergelijkbaar
gevolgd, of je hebt je kennis verkregen uit praktijkervaring. Je hebt een
groot verantwoordelijkheidsbesef, bent nauwkeurig, flexibel en
stressbestending.

succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

Heb je interesse in deze uitdagende functie, met veel techniek en een
behoorlijke verantwoordelijkheid? Wij bieden jou een baan met
uitstekende arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie.
Graag ontvangen wij vóór 7 oktober aanstaande, je sollicitatiebrief met
een overzicht van je opleiding(en) en je werkervaring. Je sollicitatie kun
je richten aan de heer H. Spreuwenberg.
Voor meer informatie kun je bellen: (077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
vacature@bvb-substrates.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Agenda t/m 29 september 2016
do
22
09
vr
23
09

Open repetitie

Liedjesoavend Plaggenhouwers

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: Vocal Group Cantarello
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 19.49 – 23.49 uur
Locatie: Gemeenschapshuis ’t Haeren, Grubbenvorst

Borduurcafé

Oktoverfeest

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 20.00 – 01.00 uur
Locatie: Toverland, Sevenum

Optreden The Hedge

Voorstelling ’n Maatje Meer

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Top Jeans Shop Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Theater Kleinkunst
Locatie: confectiehallen Van Og Horst

Feesje

Live in the Basement: Mongoose + Source

Tijd: 23.00 – 04.00 uur
Locatie: Café De Lange Horst

Tijd: 20.30 – 01.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Open huis nieuwe winkel

Optreden Royal Beat

Locatie: Kruytzer Optiek en Optometrie Horst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: kermis Swolgen

Venlo

Kinderkledingbeurs

Optreden Goetfoud Live Band

(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

Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: Zaal De Vonkel Grubbenvorst

Locatie: café-zaal Wilhelmina Swolgen

Kunst in de Peel

De Belgische Corry Konings

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting de Peel Natuurlijk
Locatie: Helenaveen en Griendtsveen

Tijd: 21.00 – 00.00 uur
Locatie: Café ’t Hukske Meterik

Venray

Van Horster Land

Badjasparty 2.0

Tijd: 12.00 – 00.30 uur
Locatie: Centrum Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Fashion Show

Bijna-Oktoberfest 2.0

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Top Jeans Shop Horst

Tijd: 21.00–03.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Sevenum

Open dag en officiële opening

Pubquizz

Tijd: 13.00-21.30 uur
Locatie: Bokslocatie Energetic Training Horst

Tijd: 21.30 – 01.00 uur
Locatie: café Blok 10 Horst

Gebiedsteams

Opening kermis

Idiot Proof

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tijd: 19.00 uur
Locatie: centrum Swolgen en café-zaal Wilhelmina

Tijd: 21.30 – 00.00 uur
Locatie: Het Engelke Melderslo

Concerten Joep’s Kapel

De Bouwplaats

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Sint Lambertuskerk Horst

Tijd: 22.00 – 04.00 uur
Locatie: Café De Lange Horst

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

(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
23 t/m 29 september 2016
TipTopTand
Tandartspraktijk Voncken
Mgr. Joostenstraat 27-29,
Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

za
24
09

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

Alarmnummer

112

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

r
Al mee ar
ja
dan 22 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

22
09

in samenwerking met

zo
25
09

Open huis nieuwe winkel

Kermis

Locatie: Kruytzer Optiek en Optometrie Horst

Locatie: Swolgen

service 25

Religie
America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Vogelmarkt

Voorstelling ’n Maatje Meer

Tijd: 09.30-12.00 uur
Org: Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o.
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Theater Kleinkunst
Locatie: confectiehallen Van Og Horst

Open dag

Optreden Any Vegetable

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Handboogsportvereniging De Schutroe Horst

Tijd: 16.00 – 19.00 uur
Locatie: Café Cambrinus, Horst

Die Zwei Dörfer, Smeden & broodbakken voor
kinderen

Elsbmeemd Sessies:
Simon Keats en Dr. Wetemans

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum de Locht Melderslo

Tijd: 16.00 – 22.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

zondag

Kunst in de Peel

Concerten Joep’s Kapel

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting de Peel Natuurlijk
Locatie: Helenaveen en Griendtsveen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Sint Lambertuskerk Horst

Van Horster Land

Matroesjka – Eeuwig Vlees

Tijd: 12.00 – 17.30 uur
Locatie: Centrum Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Gasthoês Horst

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

10.30
09.00

Optreden Reulsberger Muzikanten
Tijd: 12.00-14.00 uur
Locatie: centrum Horst

Brokeze Bruist
Tijd: 12.30 – 22.00 uur
Locatie: Centrum Broekhuizen

ma
26
09
di
27
09

Locatie: Swolgen

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

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

Lottum
Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Tijd: 16.30 uur
Organisatie: dorpsraad
Locatie: Swolgen

Tijd: 14.00 – 22.00 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen Kronenberg

zondag

Locatie: Swolgen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Horst

Das Kronenberger Oktoberfest

Griendtsveen

Kermis

Dorpsbarbecue

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Griendtsveenseweg 69 America

19.15

Kronenberg

Kermis

Koopzondag

Peelmuseum geopend

Broekhuizenvorst

wo Tijd: 14.00-16.00 uur
28 Locatie: Museum de Kantfabriek Horst
09
Bouw je eigen wijk/dorp
do Themabijeenkomst
Tijd: 20.00-21.30 uur
29 Organisatie: gespreksplatform Vur Oow
09 Locatie: Hijs van de Wijk Horst
Kinderworkshop dromenvanger maken

Concert kloostertuin
Tijd: 14.00-18.00 uur
Organisatie: NaoberzorgPunt KANZ
Locatie: kloostertuin Tienray

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

UITNODIGING

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Geachte inwoners van Horst aan de Maas

Op D.V. woensdag 28 september zal in een bijeenkomst
Dhr. H.G. (Marcel) de Roode worden ingeleid.
Dan zal hij verbonden worden aan de Hervormde Evangelisatie
in Horst. Zijn taak is om de mensen te vertellen over het grote
geluk dat ze kunnen krijgen door het geloof in Jezus Christus.
Maar ook om ze te helpen in al hun vragen en zorgen.

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945

Om Marcel persoonlijk te leren kennen, bent u van harte welkom
om 19.30 uur, in De Schuilplaats, Gastendonkstraat 2, in Horst.
Dan kunt u hem, onder het genot van een kopje koffie of iets
anders, een hand geven en nader kennis maken.
Wij zien uit naar uw komst!
Als u gehaald wilt worden, kunt u bellen met 06 - 40 08 02 08

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28
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Nardini/Liszt
steengrijs / eiken natuur
Direct de beste prijs incl. apparatuur

€ 3.999,-

Keuken 185 + 180 + 226 cm
compleet met:
koelkast
oven
kookplaat

afzuigkap wand
spoelbakken
barblad (110 x 71 cm)

5 jaar apparatuurgarantie
AEG Inductiekookplaat

AEG Inbouw Vaatwasser

AEG Inbouw Oven

HK634200FB

F55340VI0SK

KM440001MSK

Superdea l!

€499,-

Automatische veiligheidsuitschakeling
Inductiezones met powerbooster-functie
Nismaten (hxbxd): 55x560x490 mm

Superdea l!

€549,-

Superdea l!

Inhoud: 34 liter, 9 verwarmingsfuncties
Vlekvrij roestvrij staal
Nismaten (hxbxd): 450x560x550 mm

Energieklasse: A++
13 couverts, 5 programma’s
Nismaten (hxbxd): 818x600x570 mm

HORST

€689,-

ROERMOND

HEERLEN
In de Cramer 148

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

D!

