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Een zegen
voor je huisdier
In het kader van Werelddierendag, op dinsdag 4 oktober, vond op zondag 2 oktober een Dierenzegening plaats bij de Lambertuskerk in Horst. Baasjes konden deze dag hun
huisdier laten zegenen. Kapelaan Mielnik zorgde ervoor dat elk aanwezig huisdier werd gezegend.

Denktank zwembad:
voldoende kansen voor nieuwbouw
Als inwoners gemiddeld 3,5 keer jaar het zwembad bezoeken, dan moet
een nieuwe zwemvoorziening in Horst exploiteerbaar zijn. Delen College en
gemeenteraad van Horst aan de Maas deze ambitie niet dan is een forse
investering in het zwembad onverantwoord. Dat advies geeft de Denktank
die zich het afgelopen jaar over de toekomst van het zwembad heeft
gebogen.
In mei vorig jaar stonden ze nog
lijnrecht tegenover elkaar: comité
’t Zwembad mót blîeve en zwemvereniging HZPC. Het actiecomité
pleitte voor behoud van het huidige
zwembad De Berkel terwijl de zwemclub liever een nieuw zwembad zag
verrijzen, bij voorkeur in Afslag 10.
“Maar over één ding waren we het wel
al snel eens: een regionaal zwembad
op het voormalige Floriadeterrein,

waar eerst sprake van is geweest, was
helemaal geen optie”, zegt Paul Geurts
van het comité. Samen met onder meer
HZPC en duikvereniging Quintus kregen
zij de opdracht van de gemeente een
denktank te vormen en zo een advies
te geven over het zwembad.
Nu ligt er toch een eensluidend
advies. “We zijn het niet nog tot op
de punten en komma’s met elkaar
eens, maar in de hoofdlijn willen we

hetzelfde: een zwembad dat geschikt
is voor alle doelgroepen”, geeft Han
Geurts, voorzitter van HZPC, aan.
“Dus zowel voor de wedstrijdzwemmers als de recreanten.” Momenteel
bezoekt een inwoner gemiddeld
twee keer per jaar het huidige zwembad.

Forse investering
gemeenschapsgeld
Dat ligt ver onder het landelijke
minimum cijfer van 3,5. De denktank
vindt dat de gemeente dit cijfer ook
moet ambiëren. Paul Geurts: “Wordt er
gekozen voor een nieuw zwembad, dat
betekent dit een forse investering van

gemeenschapsgeld. Deelt de gemeente
deze ambitie niet, dan is zo’n investering niet verantwoord. In dat geval
kan er beter gekozen worden om het

zwembad niet aan te passen en het
met het huidige onderhoudsplan zo
lang als verantwoord open te houden.”
Lees verder op pagina 07
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Nieuw bloed

Vrijwilligers essentieel voor
organisatie Bokkenollen
De organisatie van het WK Bokkenollen dat op zaterdag 8 en zondag
9 oktober in Griendtsveen plaatsvindt heeft nieuw bloed gekregen. Maar liefst
vier nieuwe leden zijn toegetreden tot
het bestuur. Het is de negentiende
editie van het evenement.

Bijlagen

U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Schouwburg Venray
voor de gehele gemeente
Firma Richard van der Goot
allen in America, Melderslo,
Meterik, Grubbenvorst en Tienray

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

Het concept is ook dit jaar hetzelfde. Deelnemers aan het ‘WK’
Bokkenollen leggen met een dienblad
bockbier in hun hand zo snel mogelijk
een parcours van ongeveer 1 kilometer
af. Hun snelheid en de hoeveelheid
overgebleven bier vormen vervolgens
de score. Het evenement draait volledig
op vrijwilligers. Omdat het organiserende bestuur wel wat nieuw bloed kon
gebruiken, zijn er dit jaar vier nieuwe
bestuursleden aangetreden. Saskia
Gielens (27), Niels Daniëls (33), Rick
Rongen (23) en Wilfried Holtackers (48)
zijn de nieuwe aanwinsten.

Animo om mee te
helpen
Gielens gaat vanaf nu binnen het
bestuur over de vrijwilligers. “Het
is een bijzonder evenement dat het
saamhorigheidsgevoel in het dorp
vergroot. Het is mooi om zoiets in een
klein dorp als Griendtsveen neer te
zetten.” Ze ontfermt zich onder andere
over de werving van de helpende
krachten. “Ik vraag contactpersonen
van verenigingen die op hun beurt
over de vrijwilligers gaan of er binnen
hun vereniging animo is om mee te
helpen bij het Bokkenollen.” Rongen
en Daniëls gaan binnen het bestuur
over het parcours, dat elk jaar anders is.
“Het evenement dreigde te verdwijnen. Ik wil niet dat het verloren gaat”,

vertelt Rongen over zijn motief om
bestuurslid te worden. Daniëls sluit zich
hierbij aan. “Je ziet dat veel verenigingen binnen dit dorp verdwijnen door
een tekort aan vrijwilligers. Om het
Bokkenollen levend te houden gaan wij
nu de kar trekken.”

Verantwoordelijkheid
zelf nemen
Het bestuur heeft daarnaast in
de persoon van Wilfried Holtackers
een nieuwe penningmeester gevonden. Die zoektocht duurde twee jaar.

“Van de buitenkant zag ik allemaal
dingen waarvan ik dacht: ‘Gaat dat
wel goed?’. Toen vond ik dat ik zelf
verantwoordelijkheid moest nemen”,
aldus Holtackers. “Toen ik eenmaal
in mijn rol als penningmeester zat,
bleek het allemaal eigenlijk best goed
geregeld te zijn. Er hoefde dus niet zo
veel anders. Er ligt een strak draaiboek
waar we ons aan vast kunnen houden.
Dat zie je aan de buitenkant niet.”
Holtackers noemt het Bokkenollen
een uniek evenement. “De organisatie bestaat uit een mix van jong en
oud. Daarnaast heeft ieder zijn eigen

specialiteit. Er moet elk jaar in korte
tijd (vanwege de beperkte tijd voor het
opbouwen van het parcours, red.) veel
gebeuren. Dat dit lukt met dit team is
stoer.” Zonder de vrijwilligers kan dit
evenement niet bestaan, zeggen de
kersverse bestuursleden. “Minimaal
25 procent van de bevolking in
Griendtsveen draagt op een of andere
manier zijn steentje bij. Daar kun je op
bouwen”, zegt Gielens.
Zaterdag 8 oktober is het
Bokkenollen voor volwassenen. Op zondag is het met het Limonollen de beurt
aan de kleintjes.

Enquête van SP

America: overlast treinen neemt toe
Inwoners van America ervaren veel overlast van het treinverkeer door hun dorp. Dat concludeert de SP Horst aan de Maas na een onderzoek onder de
bewoners. Het woongenot neemt af en mensen zijn bang voor waardedaling van hun woning, aldus de SP.
Van de tachtig enquêtes die de SP
verspreidde onder de inwoners van
het dorp, werd ruim de helft ingevuld.
De politieke partij vroeg de bewoners
onder meer of ze hinder ervaren
van het treinverkeer (79 procent
zegt ja) en of ze overwegen te
verhuizen vanwege die overlast
(daarop zegt 17 procent ja). Door de
werkzaamheden aan de Betuweroute
worden goederentreinen omgeleid
over de Brabantroute en dus door
Horst aan de Maas. “Het lawaai waar
bewoners als jaren last van hebben,
zal dus alleen maar veel erger
worden”, zegt de SP in het rapport.

Zorgen over toename
goederenverkeer
Volgens haar geven mensen
aan zich zorgen te maken over de
toename van het goederenverkeer
en over het type stoffen dat wordt
vervoerd. Ook wordt er geklaagd over
verstoring van de nachtrust. Verder
zou er eerder toegezegd zijn dat
woningen zouden worden geïsoleerd

en vragen de ondervraagden zich af
waarom raildempers tot aan de grens
tussen Deurne en Griendtsveen zijn
gelegd en niet verder. Er zijn ook
inwoners die opmerken niet tegen de
treinen te zijn, maar zich wel zorgen
maken om de toename. “America is
groot geworden door de treinen.”

inwoners van Sevenum, Hegelsom
en Griendtsveen. ” Zijn vraag aan
het aanwezige publiek of zij bereid
is een actiegroep te vormen, als
er in haar ogen te weinig met de
onderzoeksresultaten wordt gedaan,
wordt met een volmondig “ja”
beantwoord.

Staatssecretaris Dijksma van
Infrastructuur en Milieu maakte
maandag 3 oktober bekend dat de
routes voor treinen die giftige stoffen
vervoeren, worden aangepast.
Wat de precieze gevolgen hiervan
voor Horst aan de Maas zijn, kan de
gemeente nog niet aangeven.

Resultaten
aangeboden
Het rapport werd maandag
3 oktober gepresenteerd aan de
inwoners van America. “We hadden
niet in de gaten hoe groot de overlast
is voor de mensen”, zegt fractielid
Mariet Roelofs. “Daar zijn we erg van
geschrokken.” De resultaten worden
tijdens de komende raadsvergadering
aangeboden aan de gemeenteraad
en het College van B&W. “Het is
belangrijk dat de wethouder in
gesprek gaat met ProRail”, zegt
Michael van Rengs die samen met
Roelofs het rapport opstelde. “Er moet
iets gebeuren. Overigens gaan we
dezelfde enquête ook uitvoeren onder

Aanbieding

Efkes Anders

€20,00

Vluggertje voor 2 personen

€10,-

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Lang gekoesterde droom

Truckgekte in America
Het centrum van America stond zondag 2 oktober helemaal vol met trucks. Veel geïnteresseerden bekeken de in
totaal 45 vrachtwagens. Het evenement is opgezet door Danny Rasing (22) en Jordie Bouwens (21), die hiermee
hun lang gekoesterde droom in vervulling brachten.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitspraak

Kalverhouderij
mag uitbreiden
Een kalverhouderij aan de Losbaan in Grubbenvorst mag uitbreiden
naar 2.500 kalveren. Dat heeft de Raad van State woensdag 28 september bekend gemaakt.
Tegen de geplande uitbreiding
hadden Vereniging Behoud de
Parel, Coöperatie Mobilisation for
the Environment en de Vereniging
Stedelijk Leefmilieu, Groen- en
Milieubeheer bezwaar gemaakt.
Provincie Limburg verleende in 2015
een vergunning voor de uitbreiding. De drie partijen zijn bang dat
als gevolg hiervan de natuur in de
omgeving van de kalverhouderij,
zogenoemde Natura 2000-gebieden,
aangetast wordt. De Raad oordeelde
dat voldoende rekening gehouden is
met de effecten op de natuur in de
regio.
Behoud de Parel laat weten
onthutst te zijn over deze uitkomst.
“De betreffende kalvermester heeft

Vanaf het plein voor de kerk in
America tot en met Café Boëms Jeu
staan de trucks opgesteld. Op de
parkeerplaats bij het café staan nog
een twintigtal trucks. Vele chauffeurs
laten merken dat ze aanwezig
zijn. Zo veel mogelijk trekken de
bestuurders aan de claxon. Bij het
café staat de truck van Danny Rasing
en Jordie Bouwens. Danny komt
uit America en Jordie uit Spaubeek.
“We zaten bij elkaar in de klas op de
chauffeursopleiding”, vertelt Danny.
“We werden al snel maten. We hadden
het op school en samen vaak over
trucks en zo kwamen we op het idee
om een truckshow te houden. Het is
voor ons een grote droom die uitkomt.
Dit is echt fantastisch.” Roel Gubbels
(26) uit Melderslo heeft ook een truck

op het evenement staan. “Ik zag deze
show voorbij komen als advertentie
op Facebook. Als fervente chauffeur
wil je natuurlijk naar zo’n show. Het
is fantastisch om je wagen te showen
aan andere mensen. Ik ben best
bescheiden, maar het showen geeft
toch wel een kick.”

Showen geeft toch
wel een kick
Roel heeft vanaf zijn twaalfde
interesse in trucks. “Ik ging met
vrienden met de fiets naar Venlo.
Daar gingen we dan naar trucks kijken.
In mijn familie zijn er meer die iets
met trucks hebben, mijn vrienden ook,
dus dan rol je vanzelf in deze wereld.
Vandaag ben ik met wat vrienden. Het

is gewoon heerlijk om hier te staan.
We hebben allemaal een biertje en dan
kunnen we genieten.”
Bij een groene Scania 144L 460
V8 staat Peter van Hoven te kijken.
“Dit vind ik nu een prachtig exemplaar.”
Het is de truck van Danny en Jordie.
“Het is moeilijk uit te leggen wat ik nu
zo mooi vind. De vorm van deze truck
heeft wat. Al helemaal dat groene.
Ik houd er wel van als een truck een
beetje een aparte kleur heeft. Een truck
moet opvallen.”
Danny en Jordie willen de truckshow
voortzetten. “Volgend jaar is er weer
een editie”, vertelt Jordie. “We denken
wel dat we het gaan uitbreiden, maar
we hebben nog niet uitgevogeld hoe we
dat gaan doen. We hebben er in ieder
geval veel zin in.”

Project Ooijen-Wanssum
eerder klaar
De gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum is twee jaar eerder afgerond dan eerst was gepland. Dat zegt
aannemerscombinatie Mooder Maas, die het project in opdracht van provincie Limburg gaat uitvoeren.
heeft een aantal slimme oplossingen
bedacht voor de gebiedsontwikkeling”, aldus de provincie. Om ruimteverlies voor landbouw en natuur
te beperken worden dijken ingepakt
in hoge grond. Landbouwafwatering
wordt gescheiden van het natuurlijke
watersysteem voor een optimale
natuurontwikkeling.
Bruggen worden niet kant-enklaar geleverd, maar ter plekke
gebouwd om een zo goed in het
landschap ingepast te worden.
Daarnaast worden lokale en regionale

!

Tuincentrum
Leurs is elke
zondag geopend
van 9.30 tot
18.00 uur!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Kiest u voor kwaliteit?

Gebiedsontwikkeling

Volgens de eerste planning
zouden de werkzaamheden in 2022
klaar zijn. Volgens de aannemer kan
hij het werk echter al in 2020 afronden. Woensdagmiddag 5 oktober
werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en aannemer ondertekend. Gedeputeerde
Patrick van der Broeck: “Naar dit
moment heb ik lang uitgekeken,
en met mij vele bewoners in het
gebied. Nu kunnen we zeggen:
de fase van uitvoering is begonnen.”
“Combinatie Mooder Maas

bij verplaatsing naar het zogenaamde
Landbouwontwikkelingsgebied
Witveldweg zijn bedrijf verdubbeld
en wil na enkele jaren alweer het
aantal dieren meer dan verdubbelen. Uitbreidingen van intensieve
veehouderijen zijn niet alleen
slecht voor natuur en biodiversiteit maar resulteren ook in meer
fijnstof, mest, stank, verkeer en
gezondheidsrisico’s. De mens is
echter vrijwel niet beschermd
door wetgeving die de gevolgen
reguleert. We grepen daarom de
Vogel – en Habitatrichtlijn aan om
deze door de provincie verleende
Natuurbeschermingswetvergunning
in de prullenbak te krijgen. Spijtig
genoeg is dat ons niet gelukt.”

bedrijven ingeschakeld bij ontwerp
en uitvoer van de plannen. Daarbij
worden bestaande wegen en fietsverbindingen gemeden door het
werkverkeer.
De aannemer en zijn plannen
worden op dinsdag 11 oktober
gepresenteerd tijdens een algemene
informatieavond vanaf 19.30 uur
in ‘t Brugeind in Meerlo. Tijdens de
informatieavond is tevens een documentaire van Marijn Poels te zien die
de aanbesteding van het project in
beeld heeft gebracht.

dealer van

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

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

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

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Ik heb de goede strijd gestreden.
Ik heb de loop tot een einde gebracht.
Ik heb het geloof behouden.

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens
die goed zaad op zijn akker uitzaaide.

2 Timotheüs 4:7

Met grote bewondering en respect hebben
wij je afstand zien nemen van alles wat je
dierbaar en lief was. In de zekerheid van je
geloof hebben wij je in liefde los moeten laten

Richard Korver
echtgenoot van Janine Korver-Schipper
trotse vader van Joyce en Niels

(Mattheus 13:24)

Richard Korver
Zijn vroegtijdig overlijden heeft ons geraakt.
Hij is 50 jaar geworden.

Lou

Sinds de oprichting in 1995 was Richard lid van het leiderschapsteam
van onze kerkelijke gemeente. Hij heeft zich al die tijd trouw
ingezet om de gemeente te dienen, zowel bestuurlijk als pastoraal.
Talloze malen heeft hij in onze en in andere
kerkgemeenschappen gepreekt.

Zoon en broertje van
Paul, Sanne &
Lieve Janssen
Stationsstraat 111
5963 AA Hegelsom

’s Gravenhage, 23 augustus 1966 † America, 29 september 2016
Janine, Joyce en Tom, Niels
Pa en ma, Dick Maurits , Edwin en Ellen, Tim, Lotte
Ma Schipper, Ronald en Ineke, Nick, Dennis, Tom, Lisette
29 september 2016
Pastoor Jansenstraat 5, 5966 LA America

Wij zullen hem missen en wensen Janine, Joyce, Niels en de familie
veel sterkte in het verdriet. Richards vertrouwen en geloof in God
bemoedigt en troost ons. We mogen weten dat hij nu bij onze
hemelse Vader is. “Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,
dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.
(Psalm 73 vers 26)

We hebben Richard herdacht tijdens een herinneringsdienst in
America en hem aansluitend in besloten kring naar zijn laatste
rustplaats op begraafplaats Boschhuizen in Venray begeleid.

Bijbelgemeente Venray.
www.bijbelgemeentevenray.nl
aangesloten bij ABC gemeenten Nederland

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van het Groene Kruis en het
Catharina ziekenhuis in Eindhoven voor de liefdevolle verzorging van Richard.

Het bericht dat onze secretaris

Richard Korver
is overleden heeft ons diep geraakt. Gedurende 15 jaar
was Richard bestuurslid. Wij zullen ons Richard herinneren als een
humoristische, technische en betrouwbare teamspeler.
Wij wensen Janine, Joyce en Tom, Niels en familie, heel veel sterkte
in deze moeilijke tijd.
Richard, we zullen je missen….
Bestuur Stichting Gemeenschapshuis America

Wij ontvingen het bijzonder droevige bericht dat

Richard Korver
Senior Adviseur Akkerbouw

is overleden. Hij was pas 50 jaar.
Richard was sinds 1990 bij ons werkzaam. Hij voelde zich
zeer thuis in de agrarische sector en had een baan
die bij hem paste. Richard was altijd bezig met het verzamelen
en toepassen van kennis op het gebied van mechanisatie
en akkerbouw. In het bijzonder op het gebied van
de landbouwmechanisatie liep Richard voorop
en was hij een erkend deskundige.
Wij herinneren Richard als een fijne, betrokken collega.
Tijdens zijn 25-jarig jubileum, dat we in november 2015
vierden, bleek dat Richard op veel waardering van zijn klanten
en collega’s kon rekenen.
Wij, als collega’s, gaan Richard enorm missen.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Janine,
hun kinderen Joyce en Niels en directe familie en vrienden.
Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Namens directie en medewerkers
Delphy
Jacco van der Wekken, directeur
Bert Aasman, team manager

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

Uw tuin? Mijn zorg! Voor alle
werkzaamheden in en rondom uw
tuin bent u hier aan het goede adres.
Vakkundig werk tegen een vriendelijk
betaalbaar tarief. Bel: 06 52 62 47 14.

Geboren op
29 september 2016

In Memoriam

Richard Korver

23 augustus 1966 – 29 september 2016
Na een strijd die hij zo bewonderenswaardig streed is onze
voorzitter Richard Korver op donderdag 29 september 2016,
in het bijzijn van zijn familie, rustig aan zijn laatste reis begonnen.
Richard was sinds 1991 lid van onze vereniging en heeft in al die jaren in
alle geledingen meegespeeld. Hij begon op bugel, stapte over op alto en
uiteindelijk kwam hij op de bes-bas terecht. Dat instrument paste echt
bij hem. Voor zijn 25-jarig lidmaatschap hebben we hem zondag
25 september jongstleden nog mogen huldigen. Het insigne wat hij zo
graag nog wilde dragen.
Vele concerten, serenades, reisjes en bijzondere momenten heeft hij met
onze fanfare meegemaakt. De foto’s met zijn stralende lach zijn er getuige
van dat hij ervan genoot.
In 2007 werd Richard gevraagd om voorzitter te worden van onze
vereniging. Deze taak heeft hij geweldig uitgevoerd. Dankzij hem staat
de vereniging waar het nu staat. Ook de samenwerking met andere
verenigingen wordt enorm gewaardeerd. Met zijn rust en karakter kreeg
hij meer voor elkaar dan menig ander. Op een fijne manier dwong hij
respect af. Respect dat hij verdiende.
In februari dit jaar werd hij geconfronteerd met de ziekte alvleesklierkanker. Vol hoop en geloof is hij dapper de strijd aangegaan en tot op het
laatst heeft hij gestreden. De vereniging bleef hem ondanks alles aan het
hart gaan en hij volgde nog alles op de voet.
Richard, we willen je bedanken voor je tomeloze inzet voor onze vereniging. Als voorzitter, als bestuurslid, als muzikant, maar zeker ook als mens.
We wensen Janine, Joyce en Tom, Niels en verdere familie en vrienden heel
veel sterkte en kracht bij het dragen van dit grote verlies.
Bestuur, dirigent en leden Muziekvereniging St Caecilia America

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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Rabo Clubkas Campagne. Als lid
van de Rabobank mag u stemmen.
Stem ook op Truckrun Horst.
www.rabo.nl/horstvenray/rcc
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Te koop Elstar en andere soorten.
Ook zelf plukken 0,50/kg.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.

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
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
www.yogacentrumlespoir.nl Op zoek
naar bewust bewegen, aandacht voor
ademhaling en ontspanning?
We hebben nog plekken vrij!Ma:19.00/
di:9.30/woe:19.00 077 851 50 08/
yogavooriedereen@ziggo.nl
Te pacht gevraagd: bouwland/
weiland Tel. 06 83 71 79 85.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Geboren

Ryan

17 september 2016
Zoon van
Patrick Baltussen &
Nathalie Wilmsen
Vossenheuvel 22
5966 RG America

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.
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.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Waar komen je klachten vandaan.
Lichamelijke en emotionele klachten
opsporen en integreren zodat je weer
vrij bent. www.mclife.nl
Computerhulp Horst aan de Maas.
Computerproblemen, vragen of advies
nodig. Bel mij op 06 31 52 45 17.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Franse les volwassenen.
Cursus Frans volwassenen op alle
niveaus. Veel persoonlijke aandacht,
onderwijs op maat, oog voor uw
persoonlijke doel. Voor meer info,
bel 077 811 00 24 of bekijk mijn
website www.francaissansfautes.nl
Cassandra Creatief Castenray.
Open dag op zondag 9 okt. van
11.00-16.00 uur. Meer info op
www.cassandra-creatief.nl
Onsterfelijke Gesprekken.
Heb je behoefte om over je overleden
naaste(n) en je proces hierin te
praten, juist als het een tijd geleden
is? Woensdag 19 okt ben je van harte
welkom! Meer info: www.weyoga.nl/
onsterfelijke-gesprekken/
Per 1 november vrij: geheel
ingerichte woonruimte.
Inlichtingen 0478 69 24 56.
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.
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Taalrijk

Schakelklas Hegelsom
officieel geopend
De Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) in Hegelsom werd op vrijdag 30 september geopend. Wethouder Ger van
Rensch van gemeente Horst aan de Maas maakte deze middag de nieuwe naam, Taalrijk, bekend.

Begroting 2017

Gemeente wil
nieuwe initiatieven
ondersteunen
Volgens gemeente Horst aan de Maas is er in 2017 weer ruimte
voor nieuw beleid. Zo gaat zij zich komend jaar onder andere richten op
het experimenteren met huisvesting en gaat ze een stimuleringsfonds
voor creatieve innovatieve ideeën instellen. Dat blijkt uit de begroting
voor 2017, die op dinsdag 4 oktober bekend werd gemaakt.
Vanaf 2017 staat er een aantal
grote dossiers op het programma
van gemeente Horst aan de Maas.
’t Gasthoês, de sportzone, het
nieuwe station in Grubbenvorst en
de omgeving van station HorstSevenum, de fusie van verschillende
basisscholen: allemaal projecten die
in de pijplijn zitten voor de komende
jaren. Wethouder Ger van Rensch:
“Dat is een flinke lijst met projecten die op ons afkomen. Het is niet
realistisch dat de gemeente al deze
projecten volledig gaat financieren,
maar zij gaat daar waarschijnlijk wel
aan meebetalen.” Er is nog niet door
de gemeenteraad of het College van
B&W besloten welk budget er voor
de projecten beschikbaar is.

Tijdelijke
huurwoningen

Bij de opening waren wethouder
Van Rensch van Horst aan de Maas,
wethouder Martijn van Putten uit
Venray en Jeffreye Vossen, lid van de
centrale directie van LVO-Noord, aanwezig. Samen met de leerlingen van de
internationale schakelklas onthulden zij
de nieuwe naam en het logo.
Samen met de gemeenten Venray

en Horst aan de Maas is gekozen om
de school in Hegelsom te vestigen. Hier
wordt EOA-onderwijs gegeven: eerste
opvang anderstaligen. Leerlingen van
12 tot 18 jaar volgen hier vakken als
Nederlands en maatschappijleer. Als ze
de taal voldoende beheersen, kunnen ze doorstromen naar het reguliere
voortgezet onderwijs of naar een MBO-

opleiding. Er is ook aandacht voor de
sociale en emotionele begeleiding van
de jongeren. Momenteel bezoeken 74
leerlingen de school. Dit zijn statushouders, maar ook jongeren kinderen die
wonen op het AZC in Blitterswijck. De
verwachting is dat uiteindelijk tussen
de 150 en 200 leerlingen les krijgen in
Hegelsom.

Komend jaar wil de gemeente
zich gaan richten op nieuwe initiatieven op het gebied van huisvesting
van jongeren, ouderen en nieuwkomers. Van Rensch: “We zijn al bezig
met experimenteren met tijdelijke
huurwoningen, bijvoorbeeld in
America, Meterik en mogelijk in de
toekomst ook in de Norbertuswijk
in Horst. Volgend jaar willen we dat
nog verder op gaan pakken. Ook
stelt de gemeente een stimuleringsfonds in van 100.000 euro, waarmee
zij goede innovatieve en creatieve
initiatieven van bijvoorbeeld onder-

nemers of verenigingen een duwtje
in de rug wil geven.” Burgemeester
Kees van Rooij: “Door de bezuinigingen van afgelopen tijd waren
er minder van dit soort fondsen
en subsidies. In 2017 hebben we
weer wat ruimte om goede ideeën
te faciliteren.” Ook de financiële
consequenties van het accommodatiebeleid en het tegengaan van
wateroverlast staan het komende
jaar op het programma.
Met het oog op al deze ontwikkelingen heeft de gemeente 1,6 miljoen euro uit de Algemene Reserve
nodig om de begroting voor volgend
jaar sluitend te krijgen. “Het was een
behoorlijke uitdaging”, aldus Van
Rensch. “In 2017 komt een aantal
projecten die we al een tijdje vooruit
aan het schuiven zijn toch op het
programma te staan.” Vanaf 2018
is de verwachting dat de begroting
weer een positief saldo heeft. In
totaal moet er volgend jaar 1,5 miljoen euro bezuinigd worden, daarom
wil de gemeente onder andere
400.000 euro op de ambtelijke
organisatie besparen. “Denk dan
niet meteen aan het schrappen van
banen, maar meer bezuinigingen op
de totale bedrijfsvoering. We willen
bijvoorbeeld meer gaan samenwerken met andere gemeentes op het
gebied van HRM (Human Resource
Management, ook wel personeelszaken, red.) en elektronische dossiers
en andere ICT-toepassingen.”

“JOSÉ HEEFT HAAR CHEMOKUREN
GELUKKIG ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is
de basis voor herstel van zelfvertrouwen, eigenwaarde
en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Vier generaties
Met de geboorte van Suze Thijssen bestaat haar familie nu uit vier generaties. Superoma Leen
Huijs-Cuijpers (82) uit Sevenum, oma Carin Keijsers-Huijs (50) uit Horst en moeder Kim Keijsers (24) uit
Sevenum laten weten onwijs trots en verliefd te zijn op de kleine Suze. (Foto: Matthew De Zeeuw)

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Veel te vroeg en onverwacht heeft God haar gehaald

Degenen die ik lief heb verlaat ik
om degene die ik lief had terug te vinden

Jo Hoeijmakers-Pouwels

Hai Versleijen

Johanna Gerardina Lamberdina

echtgenoot van

1 juni 1943 29 september 2016

Thea Versleijen-Nabben †

Lieve Jo, mam, oma we zullen je missen.

Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

Melderslo, Leo Hoeijmakers

Horst, Nieky en René
Horst, Luc

Heerhugowaard, Theresia en Frank Kamp-Hoeijmakers
Michiel, Edith, Rosa, Martijn

Familie Versleijen
Familie Nabben

Horst, Jos Hoeijmakers
Fleur, Giel

Horst, 4 oktober 2016
Van Sonsveldstraat 3, 5961 SJ

De uitvaartplechtigheid en crematie
hebben in besloten kring plaatsgevonden.
Fam. Hoeijmakers, St. Odastraat 54, 5962 AW Melderslo

T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
2.3.4.schaar ploeg/hooimachine/
hark/maaier/bloter/mesttank/
kipper/weisleep/maizaaimachine/
tractor enz. 06 19 07 69 59.
Fietsen aangeboden. Te koop
gebruikte dames- en herenfietsen voor
werk of kroeg, 40 tot 80 euro per stuk.
Tel. 06 13 41 01 51.
Loods te huur. Loods opp. 850 m2
met een goothoogte van 4.5m.
Deur 5 x 4.3m. Daniëls America
mts-daniels@hetnet.nl 06 38 64 67 49.
Caravanstalling. Stalling van
campers, caravans of iets anders.
Wasplaats aanwezig. Water, stroom en
perslucht gratis. Daniëls America
mts-daniels@hetnet.nl 06 38 64 67 49.
www.veld-tuinplanten.nl Hortensia’s
(veel srt.), vlinderstruik, rhodo, azalea
e.a. heesters (op stam). Grassen,
bomen, bodembedekkers. Div.
aanbiedingen. Open zaterdag van
9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. 06 40 32 71 08.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Woninginrichting aan huis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt.
Bel: 06 16 37 45 14.
T.k. Laurierstruiken voor haag
1-2 m, ook bezorgen en kerstbomen
omorika 1,2-1,5 m met kluit of pot,
ook kleine partijen voor handelaar.
Tel. 06 81 55 39 56.

Rabo Clubkas Campagne. Als lid
van de Rabobank mag u stemmen.
Stem ook op Truckrun Horst.
www.rabo.nl/horstvenray/rcc
Kantoorruimte in Horst-centrum
ideaal voor starters, vanaf € 250/
mnd, div. afm. Tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Licht (er) Leven cursus met tips en
werkboek. Info/opgave: tel. 0478 58
32 72 info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Hai is thuis waar u in overleg met de familie afscheid
van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor hospice D’n Doevenbos
op prijs gesteld. Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.
Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle verzorging die Hai
van huisarts Dr. Deckers, de longartsen van het VieCuri ziekenhuis
te Venlo en in Hospice D’n Doevenbos mocht ontvangen.

Te koop Gazelle en Batavus fiets.
Tel. 077 398 45 22.

Een Jong-Nederlander
is een goed kameraad……

Halloweenpompoenen te koop.
Dorssers, Maasbreeseweg 108,
Sevenum, tel. 077 467 19 67.

Onze vriend Hai is gestorven.

Te huur 2 pers. gemeubileerde
bovenwoning, 2 slk, Horst.
Tel. 06 11 52 80 53.
Gestolen herenfiets. Meegenomen
Schoolstraat Horst 24/9 een lichtbruine
stevige Batavus herenfiets type 24/7.
Terugbrengen kan
naar dezelfde plek. Fiets gezien?
Bel 06 53 10 86 62.
Te koop appartement Steenstraat 9A,
Horst. Ruime woonkamer,
2 slaapkamers, groot dakterras.
Vraagprijs € 159.000,= k.k. Voor meer
informatie 06 81 11 42 61.
Nieuwe uitdaging voor jezelf!
Welzijnspraktijk Vita Nova is op
zoek naar 5 enthousiaste Lifestyle/
Fitcoaches met goede sociale
vaardigheden. Voor info en jouw
motivatie sturen kijk op:
www.welzijnspraktijkvitanova.nl
Open huis gastouder 8 oktober.
Zaterdag 8 oktober van 10.00 - 14.00
uur, Speulhofsbaan 56 Meterik.
Kom vrijblijvend kijken.

HAN-MARK
ARENDSE

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 8 oktober 2016
om 14.00 uur in de aula van Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waarna de crematie zal plaatsvinden
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Bijeenkomst in de aula om 13.40 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.

Gezocht hulp in de bouw.
Wij zijn op zoek naar een opperman
(“uperman”), die ons op zaterdagen
wil hebben bij de bouw van ons
woonhuis. Bel 06 18 11 64 80.
Kinderopvang/gastouderopvang.
Gastouderbureau Roodkapje
Horst aan de Maas, 077 374 51 49
info@roodkapjehorstaandemaas.nl

We wensen Nieky, René en Luc veel sterkte toe.
Piet en Liesbeth, Theo en Lenie, Toon en Door,
Ger en Hennie, Ton en Mieke,
Sjaak en Mariet, Jac. en Annie

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.
Wij wensen Nieky en René, Luc en familie heel veel sterkte
met het verlies van

Hai
Nieky wij zullen er altijd voor je zijn.
‘De Megjes’
Jolanda en Paul - Eef en Heniek - Fieke en Peter - Marieke en Bart - Sharon en Sher
- Eva en Siebe - Moniek en Tom - Suzanne en Michiel - Loes en Luuk

Learn Dutch! Would you like to learn
Dutch? Teacher provides course Dutch
in small group in Melderslo on Monday
morning. Focus on conversation. Please
send mail to: info@mathein.com for
further information. Tot gauw!

www.yogacentrumlespoir.nl
Meditatieve yoga? Dat is onze mindful
yoga, nog aandachtiger bewegen
en momenten van meditatie.
Dinsdag 20.15 uur 077 851 50 08/
yogavooriederee@ziggo.nl

Dag en nacht bereikbaar
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

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

www.theoarts.com

Drugslab
gevonden
De politie van Horst heeft op
dinsdag 27 september een
MDMA-lab aangetroffen in een
loods aan de Gastendonkstraat in
Horst. Dat maakte de politie op
haar Facebook-pagina bekend.
Bij het MDMA-lab werd behalve
productiemateriaal ook 42 kilo
MDMA aangetroffen. De MDMA heeft
een straatwaarde van 300.000 tot
400.000 euro. MDMA is de werkzame
stof van de XTC-pil. De politie laat
weten dat het lab geruime tijd in
bedrijf is geweest. Ook bleken er duizenden liters synthetische drugsafval
aanwezig, afkomstig van het productieproces van de aangetroffen MDMA.
Er is een verdachte aangehouden.

Kunstwerk
verhuist
Het kunstwerk Champignons
krijgt een nieuwe plek bij De
Paddestoelerij in Horst. Het bedrijf
neemt het kunstwerk over van
gemeente Horst aan de Maas.
Het kunstwerk staat nu nog
aan de Venrayseweg bij sportschool
Anco. Kunstenares Paula Schaper
maakte het werk ‘Champignons’
in 1988 op verzoek vanwege de
bloeiende champignonindustrie
in Horst en omgeving. Het uit drie
verschillende champignons samengestelde werk van 3,5 meter hoog
werd destijds geplaatst aan de Jacob
Merlostraat naast het toenmalige
gemeentehuis. De Paddestoelerij
neemt het kunstwerk nu over van
de gemeente. Wethouder Ger van
Rensch: “De Paddestoelerij is een
toonaangevend bedrijf in de regio
als het gaat om werken met streekproducten. Het kunstwerk komt op
de nieuwe locatie dus eigenlijk beter
tot zijn recht dan op de huidige.”

Uitbreiding
molen
Meterik
Molen Eendracht maakt Macht
in Meterik wordt uitgebreid met
een bakhuuske. Gemeente Horst
aan de Maas wil daarvoor mogelijk
15.000 euro beschikbaar stellen.
De beheerdersstichting van de
molen is al twee jaar bezig met
plannen om een bakhuuske te bouwen bij de molen. Met dit bakhuuske
willen de molenaars meer bezoekers
trekken en hen laten zien hoe het
proces van korrel tot brood tot stand
komt. Gemeente Horst aan de Maas
wil voor dit project 15.000 euro
beschikbaar stellen in de vorm van
een investeringssubsidie. In totaal
gaat het project zo’n 200.000 euro
kosten. Bij provincie Limburg heeft
de stichting een subsidieaanvraag
van 55.000 euro aangevraagd.
Daarnaast draagt de gemeenschap
van Meterik bij door middel van
inzamelingen en eigen acties en
ontvangt de stichting bijdrages van
private donateurs.

06
10

nieuws 07

Informatieavond Norbertuswijk

Werkgroep voor inrichting
Meuleveldterrein
Een nieuw opgerichte werkgroep gaat nadenken over de inrichting van het terrein in de Norbertuswijk in Horst
waar eind oktober de voormalige Meuleveldschool deels gesloopt wordt. Het gebied zou eerst als park ingericht
worden, maar gemeente Horst aan de Maas onderzoekt nu de mogelijkheid voor tijdelijke woningen. Dit leidt tot
onbegrip van de buurtbewoners.
De werkgroep, bestaande uit
wijkcomité Norbertus, wijkbewoners,
basisschool de Twister, kinderopvang
’t Nest en gemeente Horst aan de
Maas, werd opgericht op maandagavond 3 oktober tijdens een informatieavond voor de wijk over de inrichting
van het terrein. Eerder werd al bekend
dat gemeente Horst aan de Maas de
voormalige Meuleveldschool, die niet
meer in gebruik is, in november wil
gaan slopen. In eerste instantie gaf de
gemeente aan dat er geen woningbouw op het vrijgekomen terrein
zou komen en dat dit een soort park
ging worden. Toch is zij nu aan het
onderzoeken of er mogelijk tijdelijke
woningen gebouwd kunnen worden,
om huurwoningen toe te voegen aan
de woningvoorraad.

Sonja van Giersbergen van het
wijkcomité: “Die verandering van
plannen heeft hier in de buurt tot
zorgen en wantrouwen geleid, die
tijdens de informatieavond niet allemaal weggenomen zijn.” De mensen uit de wijk zijn kritisch over de
plannen, zo geeft het wijkcomité aan.
“Waarom hier, vragen de mensen zich
af. Dat geeft wel aan dat de buurtbewoners betrokken zijn bij de mogelijke vooruitzichten.” Van Giersbergen
hoopt dat de buurtbewoners in de
toekomst toch met z’n allen de schouders onder het uiteindelijke voorstel
kunnen zetten. Zelf is het wijkcomité
blij dat er nieuwe huurwoningen
gebouwd gaan worden, maar wil zij
wel nauw betrokken blijven bij de
precieze invulling van de plannen.

“Mogelijk is er nog ergens een
andere plek in de buurt voor de huurwoningen en hoeft dat niet op het
Meuleveldterrein.”

Precieze invulling
Ideeën van het wijkcomité voor
het vrijgekomen gebied zijn speel- en
beweegmogelijkheden voor jeugd en
senioren, een moestuin en een goede
en veilige verbinding tussen de gymzaal en de school. In de werkgroep
gaat nu onderzocht worden wat de
precieze invulling van het terrein moet
worden. “Onze plannen zijn nog niet
van de baan”, aldus het wijkcomité.
“De eventuele realisatie van woningen wordt bekeken in combinatie met
onze voorstellen en met de plannen
van de wijkbewoners zelf.”

Vervolg voorpagina

Denktank zwembad:
voldoende kansen
voor nieuwbouw

HALLO op Corsica
en Sardinië
Familie Gorny uit Broekhuizen heeft in augustus een rondreis
gemaakt met hun camper op de eilanden Corsica en Sardinië.
“We vonden het prachtig. Er waren uitgestrekte zandstranden met
warm kristalhelder water. Het was fijn om zo dicht bij de natuur te
wonen. Onze kleindochter ging nog even met de HALLO op de
foto”, aldus de familie.

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

Problemen met
uw kunstgebit?
Om ervoor te zorgen dat het
zwembad meer bezoekers gaat trekken, stelt de denktank voor om onder
meer de openingstijden voor het
recreatief zwemmen te verruimen,
bijvoorbeeld van 07.00 tot 22.00 uur.
Door het 25 meter bassin aan te passen naar acht banen, kunnen zowel
wedstrijdzwemmers als recreanten
tegelijkertijd hun baantjes trekken.
Ook wordt er voorgesteld om de
mogelijkheid om het zwembad aan
andere verenigingen te verhuren te

bekijken. “Er zijn regelmatige verenigingen die trainen op het sportpark in
de Kasteelse Bossen en daar verblijven in het hotel. Ditzelfde zouden
we ook met het zwembad kunnen
aanbieden”, zegt Dennis Holthuijsen,
secretaris van Quintus.
De denktank heeft de voorkeur
dat de gemeente eigenaar blijft van
het zwembad. Han Geurts: “Zo zijn
we ervan verzekerd dat inkomsten
ook terugvloeien naar het zwembad.” De drie geven aan dat de prijs

voor een entreekaartje in elk geval
gelijk blijft. “Het uitgangspunt was
dat de tarieven voor verhuur en
entree hetzelfde blijven”, aldus Paul
Geurts.
De gemeente berekend de
precieze exploitatiekosten. Mochten
beide varianten in een exploitatie over
40 jaar nagenoeg gelijk zijn dan ligt
het voor de hand om voor nieuwbouw
te kiezen, zeggen de drie. Het voorstel
wordt in december in de gemeenteraad besproken.

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
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Voor hypotheekadvies

belden
Belden wij
Gerrie!

Hypotheekadvies
nodig? Oriënteren
kost niets.

Telefoonnummer
06 12 96 33 95

Check verhuisserie 3 van Dylan & Marit
op hun YouTube-kanaal.
Een
Een aandeel
aandeel in
in elkaar
elkaar
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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

Lynn Claessen
19
Horst
Sint Lucas Boxtel

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een roadtrip in Amerika maken lijkt me
supergaaf. Het liefst zou ik dan samen
met mijn vriend in zijn Chevrolet-busje
reizen door alle staten.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag naar Burning Man
willen gaan. Dat is een festival dat jaarlijks wordt gehouden in de Black Rock
Desert van Amerika. Er komen coole
artiesten en mensen, die allemaal zelf
materialen meenemen om kampen
mee te bouwen. Alles is gemaakt van
hout. Aan het einde van het festival
wordt alles gesloopt en in één groot
vuur gegooid.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Het dragen van Crocs. Op de basisschool

had bijna iedereen ze. Ik wilde ze ook
want ze zaten best wel comfortabel
en het was toen megacool. Ik was
dan ook helemaal in stijl, met mijn
donkerblauwe Crocs, compleet met van
die accessoires: knopjes in de vorm van
sterretjes, vlindertjes, smileys enzovoort.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn oude versleten Crocs. Nee, dat is
een grapje natuurlijk. Mijn tekenboeken, tekeningen en schilderijen zou ik
nooit kunnen weggooien. Ik vind het
belangrijk als ik mijn proces door de
jaren heen kan zien. Waar ik vooral
trots op ben, is het schilderij van
het gezicht van een wolf dat ik heb
gemaakt. Het heeft twee verschillende
kanten: kalm en mysterieus, maar ook
agressief. Voor de kalme kant heb ik
koude tinten gebruikt en voor de agressieve kant warme kleuren.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
De film IT van Stephen King. Zelf kan ik
eigenlijk helemaal niet tegen horrorfilms, maar ik zou graag willen zien hoe

L

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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Lynn Claessen

het er achter de schermen aan toegaat.
Die film heeft mij een week vol nachtmerries gegeven.
Wat is jouw stopwoordje?
Zeg maar, ja zeg maar dat is zeg maar
mijn stopwoordje. Als ik iets probeer
uit te leggen, dan gebruik ik onbewust
op het einde dit stopwoordje om een
conclusie te trekken uit mijn verhaal.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Tijd is slechts een illusie. Meestal ben ik
wel op tijd omdat ik mijn uiterste best
doe om alles op orde te hebben. Ik kan
een perfectionist zijn.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
We waren met een vriendengroep
met Nieuwjaar en toen zat er een hele
leuke meid bij. We hadden precies
dezelfde eigenschappen en hetzelfde
karakter. Het klikte meteen. Helaas is
het groepje in de loop van de tijd uit
elkaar gevallen omdat we uit elkaar
gegroeid zijn. In deze vriendengroep
voelde ik me wel echt thuis.
Waar ben je verslaafd aan?

Aan muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
De muziek van The Cure, The Human
League en Johnny Cash, vind ik
zeer plezant om naar te luisteren.
Dat maakt mijn dag weer goed, al dat
jeugdsentiment.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Bij het liedje Never Gonna Give You Up
van Rick Astley. Het nummer doet me
denken aan het moment dat ik aan
het dansen was met mijn vrienden in
OJC Niks. Dat vond ik een topfeestje
want ze draaiden al mijn favoriete
muziek.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Extravagant. Het liefst zou ik in de
haute couture van Jean Paul Gaultier
lopen. Deze stijl is nogal extreem
maar tegelijkertijd toch elegant.
Zijn kledingontwerpen inspireren mij.
Maar meestal draag ik kleren waar
ik me prettig bij voel. Dat zijn vooral
vintage kleren. Ik snuffel dan ook het
liefst in een lekker stoffige vintagekledingzaak.
Wat is je droombaan?
Mediavormgever zijn, dat lijkt me
geweldig. Het lijkt mij supertof om een
eigen kledinglijn te kunnen ontwerpen.
Vooral prints voor T-shirts en tassen.
Momenteel studeer ik ook mediaomgeving op Sint Lucas in Boxtel. De opleiding is erg gevarieerd, het bestaat
voornamelijk uit fotografie, videografie,
illustratie en DTP. Het is een creatieve
opleiding dus.
Wat is je favoriete sociale medium?
Tumblr. Iedereen die Tumblr heeft, kan
een eigen soort blog maken met een
eigen thema erin. Op dat blog kun je
van alles zetten wat jij maar wilt en
ook andere blogs volgen. Er is ook een
zoekmachine als je iets specifieks op
wilt zoeken. Zelf gebruik ik het om
inspiratie op te doen voor mijn werken
en natuurlijk om mijn portfolio op
zetten.
Wat ligt er onder jouw bed?
Houten pallets. Ja, mijn bed is
gemaakt van pallets die ik samen met
mijn ouders opgehaald, geverfd en
geschuurd heb. Het resultaat ziet er erg
mooi uit. Zo’n bed zal je dan ook niet in
de standaard meubelzaak tegenkomen.
Festival of discotheek?
Beide vind ik leuk, maar mijn voorkeur
gaat toch uit naar een festival. Bij de
meeste festivals kun je meerdere
dagen kamperen met je vrienden, dus
voor mij is het eigenlijk een soort van
korte vakantie. Een vakantie vol goeie
muziek, lekker eten en een fijne sfeer
waarin je de vrijheid hebt om te kunnen doen wat je maar wilt.

Cateringservice

Jolanda Pouwels

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

Gouden
lepel van
1,5 miljoen
Op 20 september was
het weer zover: Prinsjesdag.
Op deze dag werden de
plannen van de regering voor
het komende jaar gepresenteerd. Deze plannen zitten in
een mooi koffertje in de vorm
van de miljoenennota en de
rijksbegroting. Meestal
besteed ik niet zoveel aandacht aan deze nieuwe
plannen, maar dit jaar stond er
wel iets interessants in de
rijksbegroting.
Namelijk dat prinses Amalia
vanaf haar 18e verjaardag bijna
1,5 miljoen euro gaat krijgen per
jaar. Dit wordt bij wijze van
spreken haar startsalaris. Ik viel
bijna van mijn stoel af toen ik dit
hoorde.
Een prinses die letterlijk met
een gouden lepel in de mond is
geboren krijgt 1,5 miljoen per
jaar terwijl andere 18-jarigen
niet de studie kunnen gaan doen
die ze willen, omdat ze deze niet
kunnen betalen. Of je nu voor of
tegen de monarchie bent, dit is
een belachelijke situatie.
Zoveel jonge mensen is de
kans afgepakt om te gaan
studeren door het nieuwe
leenstelsel van de overheid,
maar prinses Amalia die zich
daar absoluut geen zorgen over
hoeft te maken, krijgt er nog
eens 1,5 miljoen bij.
Toen ik dit hoorde was ik
boos, maar ook teleurgesteld.
Het hele leenstelsel vond ik al
geen goed idee, maar dit slaat
alles. De gedachte dat zoveel
mensen hun droomopleiding
moeten laten gaan, omdat ze
het gewoon niet kunnen betalen
vind ik echt verschrikkelijk. En ik
weet dat die 1,5 miljoen niet
haar studiefinanciering is, maar
zij hoeft zich er tenminste niet
druk te maken over of ze haar
studie wel kan betalen.
In februari word ik 18, het
zou fijn zijn als ik dan ook
1,5 miljoen op mijn rekening
zou krijgen.
Liefs,
Puck
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Plus tegen
voedselverspilling

Turning Point neemt
Green Sound & Light over

Plus Lucassen in Horst gaat de app ‘Afgeprijsd’ van NoFoodWasted
gebruiken om voedselverspilling tegen te gaan.

Green Sound & Light uit Castenray wordt overgenomen door Matty Hermans van Turning Point Horst.
Daarmee komt het bedrijf van Ton van Pas na 35 jaar in andere handen.

De app laat de consumenten zien
welke producten in de buurt tegen
de houdbaarheidsdatum aanlopen en
daarom goedkoper zijn. Algemeen
Directeur Peter Lucassen: “Wij doen
mee met ‘Afgeprijsd’ omdat het in
het belang is van de klant, onze winkel en de wereld.”
Alleen al in Nederlandse supermarkten verdwijnt jaarlijks voor ruim
400 miljoen euro aan levensmiddelen
in de vuilcontainer. NoFoodWasted
heeft zich voorgenomen om van

voedselverspilling een keuze te
maken. Oprichter August de Vocht
creëert innovatieve toepassingen die
het onnodig weggooien van voedsel voorkomen en rendabel zijn voor
iedereen. In 2015 is de Afgeprijsd app
gelanceerd bij twintig supermarkten
van vijf verschillende ketens in vier
provincies. Op dit moment telt de
Afgeprijsd app al meer dan tachtig
deelnemers en is beschikbaar bij
tien verschillende ketens door heel
Nederland.

Gastouder Open Huis
Het landelijke Gastouder Open Huis vindt dit jaar plaats op zaterdag
8 oktober. In Horst aan de Maas kunnen bezoekers een kijkje nemen bij
Het Wolfskruid in Meterik en gastouder Lizet Kusters-Wijhoven in
Swolgen.
Op deze dag stellen gastouders
hun huis open voor belangstellenden.
Bij gastouderopvang worden kinderen
in een kleine groep in huiselijke sfeer
opgevangen door een professionele
gastouder. De kleinschaligheid van

de opvang zorgt ervoor dat ieder kind
veel persoonlijke aandacht krijgt,
terwijl er voldoende andere kinderen
zijn om mee te spelen. Beide gastouderadressen zijn tijdens de open dag
geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

“We werkten al meer samen
en de manier van professioneel
werken en het belang van de
klanten kwamen perfect overeen.

BEZOEK ONZE SHOWROOM
VOOR ONZE AANBIEDINGEN!

Ons motto is: als de klant
tevreden is zijn wij het ook”, zegt
Ton van de Pas. ”Door drukkere
werkzaamheden in mijn huidige

baan werd het tijd om een goede
overnamepartij te vinden, waar ik
met een gerust gevoel mijn klanten
aan kan overdragen.”

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Wij gaan weer open!
Vanaf zaterdag 8 oktober bent u welkom op ons nieuwe adres

Westsingel 54 Venray (v/h Franssen Keukens)
Naast onze scherpe aanbiedingen en prijzen ontvangt elke klant op 8 en 9 oktober bij
aankoop vanaf 300 euro

een Oral-B electrische tandenborstel
ter waarde van 29,95 euro

GRATIS

Westsingel 54 Venray

Openingstijden

Tel. 0478-562866 / 06-466718 78 / 06-31632527

Ma. van 13.00 tot 18.00 uur

www.partijdumper.nl
U kunt bij ons terecht voor nieuwe apparaten in
verpakking of nieuwe apparaten met lichte
transportschade tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Wij verkopen o.a, de merken
AEG, Siemens, Beko, Samsung, LG,
Etna, Atag, Pelgrim, Whirlpool, Indesit, Miele.

Di. t/m vrij. van 9.30 tot 18.00 uur
Za. van 10.00 tot 17.00 uur
Zo. van 12.00 tot 17.00 uur
Gratis bezorgen heel Nederland
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

Wist u
dat wij:
• Een eigen service en
reparatiedienst
hebben
• Gratis bezorgen in
heel Nederland
• Kosteloos uw
oude apparaten
afvoeren
• Alle artikelen op
vooraad hebben
• Binnen 24 uur
leveren
• Uw apparaat kosteloos op verdieping
zetten
• Scherpe inbouwtarieven hebben
• Wij alle merken
inbouwapparaten
kunnen leveren
tegen een zeer
scherp tarief. Loop
gerust binnen en laat
u vrijblijvend
informeren naar de
mogelijkheden.
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Workshop
wandelcoaching
Marieke Doensen geeft op zaterdag 29 oktober een workshop wandelcoaching in Broekhuizen. Deze workshop is van 10.00 tot 12.00 uur.
Tijdens wandelcoaching stappen deelnemers uit het hoofd en
in het lichaam, waardoor verstand
en gevoel meer in balans komen.
Er wordt gewerkt volgens de drie
stappen van de TriA-methode:

aandacht, acceptatie en actie.
Men legt verbinding met de onderliggende emoties die ervaart worden.
Marieke Doensen is aangesloten bij
Wandelcoachnederland en lid van
Beroepsvereniging Groene Zorg.

Koplopers

Viva400-nominatie
voor Irene Janssen
Irene Janssen uit Horst is genomineerd voor de VIVA400. De Horsterse is
ondernemer en noemt zichzelf gelukslobbyist.

Monopoly Horst aan de Maas
Wethouder Paul Driessen van Horst aan de Maas en vertegenwoordigers van de dorpsraden van
Horst, Sevenum en Hegelsom speelden donderdag 29 september een uniek spelletje Monopoly.
Bij supermarkt Jumbo in Sevenum werd die dag namelijk Monopoly Horst aan de Maas gepresenteerd.
Het spel bevat foto’s en straatnamen van Horst aan de Maas. Na het spelen van het spel kregen de
heren de eerste exemplaren overhandigd.

Oh, zit dat zo!

De VIVA400 is een lijst van
vierhonderd koplopers die dit jaar het
verschil hebben gemaakt door wie ze
zijn en wat ze doen. Janssen is
genomineerd voor de categorie Knappe
koppen. Met deze nominatie maakt zij
kans op de VIVA400-award. Daarmee
behoort Janssen volgens het vrouwentijdschrift tot een van Nederlands jonge
succesvolle vrouwen die inspireren door
wie ze zijn en wat ze doen. “Het is zo
gaaf om te zien dat mijn missie wordt
gezien en mijn ambitie wordt ondersteund met deze nominatie”, zegt ze
zelf over haar nominatie.

In het afgelopen jaar startte
Janssen haar onderneming waarin
zij vrouwen, met name in politiek,
bestuur en beleid, helpt hun feminiene leiderschapskwaliteiten te
ontdekken, te waarderen en in te
zetten in hun organisaties om zo te
komen tot een balans tussen masculiene waarden en feminiene waarden.
Ook als gelukslobbyist pleit Janssen
voor een grotere rol voor zachte of
feminiene waarden in de politiek en
het bedrijfsleven. Janssen gaat daarnaast campagne voeren voor Hillary
Clinton.

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

Tijd voor een nieuw begin!
Door: Henri Pelckmans
De vakantieperiode is weer voorbij. Veel mensen zijn uitgerust en hebben nieuwe energie opgedaan.
De tijd om keuzes nog eens tegen het licht te houden. Ook op het gebied van letselschade.

Wordt het niet eens tijd om met
m’n huisarts te overleggen over
een andere behandeling? Is
een second opinion misschien
verstandig? Moet ik nog wel
doorgaan met deze behandeling?
Vragen die vaak opkomen als je
de tijd hebt om eens rustig na te
denken. Het is heel verstandig af
en toe eens rustig te overdenken of
je nog wel op de goede weg bent.
Beter ten halve gekeerd dan ten
hele gedwaald, zoals het aloude
spreekwoord luidt.

Niet alleen over de medische
behandeling van je letsel moet je af
en toe eens goed nadenken.
Soms is je letsel een gevolg van een
ongeval of medische fout waarvoor
een ander aansprakelijk is. Het kan
geen kwaad om ook daar eens extra
aandacht aan te besteden. Wie weet
heb je nog geen actie ondernomen
om je schade vergoed te krijgen
omdat het allemaal erg mee leek
te vallen. Is dat echter wel zo, valt
het werkelijk mee? Loop je niet al
(te) lang met allerlei klachten te
sukkelen?
Maar ook als je al wel werk hebt
gemaakt van je letselschade zaak
is het goed om eens stil te staan
bij de afwikkeling daarvan. Loopt
het allemaal nog zoals ik wil? Wat
is eigenlijk de stand van zaken?
Is dit werkelijk de beste strategie
om te volgen? Wat zijn de andere
mogelijkheden en de voor- en
nadelen daarvan?

Het kan zeker geen kwaad om eens
vrijblijvend bij ons te informeren
naar de mogelijkheden. Ook
als je al bezig bent je schade te
verhalen! Loop eens binnen op
ons gratis spreekuur of maak een
vrijblijvende afspraak voor een
kosteloos adviesgesprek.
Baat het niet, dan schaadt het
zeker niet!

Overname
Theo Lommen
Tweewielerspecialist
Theo Lommen Tweewielerspecialist, met vestigingen in Sevenum en
Horst, wordt overgenomen door Dave Baltissen en Hugo Steeghs. Beiden zijn
al langer werkzaam in het bedrijf.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl

Theo en Ellen Lommen dragen
eind dit jaar de dagelijkse bedrijfsvoering over. Zo komt er na 60 jaar
een verandering in het door Lommen
Bér opgerichte tweewielerbedrijf.

“Wij verlaten het bedrijf maar de
vertrouwde naam, service en
kwaliteit zal ook in de toekomst
behouden blijven”, aldus Theo en
Ellen.
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Criminelen blijven criminelen’
In de Tweede Kamer gingen onlangs stemmen op om wiet voortaan gecontroleerd te laten telen. Dit zou onder meer de illegale wietkwekerijen tegengaan. Het merendeel van de inwoners van Horst aan de Maas, 64 procent, ziet een regulering wel zitten, maar plaatst ook kanttekeningen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

De voorstanders van gereguleerde wietteelt
denken dat de overheid zo beter het overzicht
kan houden. De tegenstanders zetten hier
duidelijk vraagtekens bij. “Criminelen zitten niet
in de wietteelt voor biologische of medische
redenen. Voor hen is wietteelt enkel een middel om inkomsten te vergaren. Als de wietteelt
gelegaliseerd wordt (en het dus voor criminelen
niet meer interessant is) zoeken ze weer een
andere tak van sport”, merkt deze inwoner
op. Een ander vraagt zich af waarom het roken
van sigaretten steeds meer aan banden wordt
gelegd, maar het telen van wiet gereguleerd
zou moeten worden.
Iets meer dan de helft heeft de hoop dat
door de regulering een oplossing wordt gevon-

Inwonerspanel

1.672 leden
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19%
Neutraal
17%
Oneens

in Nederland. Ik zie en verneem te veel
den voor illegale kwekerijen en de criminaliteitsproblemen. “Het zal wel een hele tijd duren problemen met jonge mensen in het dorp die
maar er zullen zeker
verslaafd zijn geraakt en
minder telers zijn. De
gekke dingen doen.”
prijs gaat in ieder geval
TipHorstaandeMaas
wel omlaag”, denkt
is een samenwerkings
‘Wiet is de springplank
deze persoon. Iets meer
verband tussen
tot andere drugs’
dan een kwart ziet
HALLO Horst aan de
‘Er blijft altijd een gedeelte
het echter somber in.
Maas en TopOnderzoek.
“Er zal altijd een deel
Voor meer resultaten
illegaal’
in het illegale circuit
of aanmelden voor
‘Eindelijk worden ze wakker’
blijven. Dat is met
de volgende
alles. Dus ook met dit.”
enquête, kijk op
Een bezorgde inwowww.tiphorstaandemaas.nl
ner zegt ten slotte: “De teelt van wiet en het
Reageren?
gebruik hiervan moet totaal verboden worden
www.hallohorstaandemaas.nl

64%
Eens

Wietteelt reguleren?

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

Vrolijke snuit(ers)…
…in frisse kleuren voor tuin en terras
7 dagen
per week
geopend!

OPENING

Aanstaande zaterdag 8 oktober
om 11.00 uur opent KUIF
in het centrum van Horst.
DAMES & HEREN, KLEDING, SNEAKERS,
SIERADEN, ACCESSOIRES, KAPSALON,
WEBSHOP en nog veel meer!
Iedereen is welkom om sfeer te komen
proeven bij KUIF. Wij zijn te vinden op de
Kloosterstraat 3 (vroeger Provac).

Viooltjes
Groot- en
kleinbloemig
in alle kleuren

Uit eigen
kwekerij!

12 stuks

3,99
Bekijk al onze aanbiedingen op:

Geldig t/m 11-10-2016

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl

Kloosterstraat 3, 5961 GE Horst
tel: 06 - 17 99 26 81 www.kuifconceptstore.nl
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Bespreking Poll week 38

Leraar kan pesten stoppen
Onlangs was het de Week tegen Pesten. De themaweek richtte zich
deze keer speciaal op leerkrachten. “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”, zegt Stichting School & Veiligheid. Dat een leraar grote invloed uit
kan oefenen op de klas, vindt ook 67 procent van de stemmers op onze poll.
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.
De overige 33 procent ziet dit anders. Zij vinden dat de rol van de ouders
niet vergeten moet worden. Zij hebben een grote verantwoordelijkheid 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.

Papieren administratie uiteindelijk overbodig
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft plannen om over een paar
jaar het rijbewijs via een app aan te bieden. Het papieren rijbewijs is sinds
deze week niet meer geldig, in plaats daarvan is het plastic kaartje gekomen.
Steeds meer instanties werken alleen nog maar digitaal. De Belastingdienst heeft
het liefste dat je alles via je pc regelt en ook de gemeente verwijst je liever door
naar de website als het gaat om bijvoorbeeld om de aangifte van bijvoorbeeld
geboorte en huwelijk. Je bankafschriften kun je nog via de post ontvangen, al
hebben de meeste banken liever dat je internetbankiert. Het merendeel stuurt

nog maandelijks gratis een overzicht, het is echter niet ondenkbaar dat daar in
de toekomst voor betaald moet worden. Logisch, al dat papier is alleen maar
belastend voor het milieu. En het is ook nog een ruimtebesparend in je bureau als
je al je administratie digitaal doet.
Aan de andere kant heeft nu eenmaal niet iedereen een computer en toegang tot internet. Daarnaast zijn er mensen die veel liever hun facturen, bankafschriften en abonnementsgegevens op papier ontvangen.
Papieren administratie uiteindelijk overbodig. Wat vindt u?

Fer van Lin
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Autobedrijf

• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

HORST AAN DE MAAS

EXCLUSIEF VERKRĲGBAAR
BĲ JUMBO PHICOOP!

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

MULDERS BV
aannemingsbedrijf wellerlooi

Voor al uw
bouwwerkzaamheden!
T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com
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De ultieme
ontspanning,
of niet?
Iedereen gaat weleens uit
de kleren. Thuis, tijdens een
vrijpartij of zelfs buiten de
deur, in de douche met je
voetbal- of hockeymaatjes.

Uitslag vorige week (week 39) > Eenzaamheid houd je zelf in de hand > eens 47% oneens 53%
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Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Je kunt het ook opzoeken.
Bij veel wellnessoorden is het
gebruikelijk dat je in je blote
pielemuis of ongeschoren mutsje
rondloopt. Zwemmen of een
sauna pakken, je doet het
poedelnaakt. Heb je van al het
relaxen honger gekregen, dan
prik je een vorkje in het restaurant. Dat doe je in je badjas. Je
let dan op dat je benen zich niet
te ver van elkaar bevinden,
anders bederf je mogelijk de
eetlust van je buren.
Mijn eerste bezoek aan een
spa was een jaar of vier geleden.
In het begin was het even
ongemakkelijk om te midden
van volstrekt onbekenden met
mijn onbedekte edele delen het
Turks stoombad in te stappen.
Gelukkig maakte die ongemakkelijkheid snel plaats voor het
besef dat ik met de normale
gang van zaken van een spa te
maken had. Iedereen was er
immers naakt. Huisregels.
Wat opviel was de gemiddelde
leeftijd van de bezoekers, die
een stuk hoger lag dan die van
mezelf. Hierdoor leek ik vaker
dan anderen de aandacht te
trekken, alsof de ogen van mijn
oudere naakte medemensen
prikten in delen van mijn
lichaam waar ik dat niet wilde.
Overweeg je een bezoek aan
een wellnesscentrum? Tenzij je
het leuk vindt om er bekenden
tegen te komen, is het raadzaam er een uit te kiezen die
niet in de buurt ligt. Wat zou je
immers doen als de man naast
je in het dompelbad je oom,
buurman of slager op de hoek
blijkt te zijn?
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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.

Steun voor Nationaal Zorgfonds groeit
Het is een groot succes, het Nationaal Zorgfonds – tenminste, gemeten
naar de aanhang en aandacht die het krijgt. Meer dan 157.000 mensen
steunen inmiddels het plan van de SP voor een stelsel zonder zorgverzekeraars en eigen risico.
“Elke seconde komt er een handtekening bij,” zei Roemer tijdens de
Algemene Beschouwingen. Kan het
plan ook in de praktijk een succes
worden? Daarvoor is politieke steun
nodig. Behalve van de SP komt die
nu alleen van 50Plus en de Partij voor

de Dieren. Premier Mark Rutte was
duidelijk: hij is tegen. PvdA-voorman
Diederik Samsom viel Roemer zelfs
keihard aan op de financiële onderbouwing van het plan, ondanks de toetsing
hiervan door het Centraal Plan Bureau.
Sinds 2006 kopen zorgverzekeraars

namens hun klanten zorg in bij ziekenhuizen, verpleeginstellingen, fysiotherapeuten en andere hulpverleners.
Het is de bedoeling dat zorgverzekeraars ziekenhuizen en artsen dwingen
hun diensten tegen een scherp tarief te
bieden. Zo wordt de zorg minder duur,
is het idee. De verzekeraars concurreren
met elkaar; ze bieden uiteenlopende
zorgpakketten en proberen ieder jaar zo
veel mogelijk mensen met hun polissen
te verleiden. Die concurrentie noemt de

SP ongezond. Het zou ervoor zorgen dat
niet iedere Nederlander altijd de zorg
krijgt die hij nodig heeft. Het Nationaal
Zorgfonds is de oplossing, volgens de
SP. Dit systeem kent één inkoper van
zorg, die de huidige negen zorgverzekeraars vervangt. Er komt één polis,
in plaats van de ruim zestig die nu
‘op maat gesneden’ worden aangeboden. De voorstanders van het fonds willen ook van het verplichte eigen risico
af, de 385 euro die mensen moeten

meebetalen aan de zorgkosten die ze
maken. Te veel, vinden de partijen.
Het eigen risico is een boete op ziek
zijn, maar dat ziek zijn daar kan geen
mens iets aan doen. Het zorgt er zelfs
voor dat mensen zorg gaan mijden,
totdat mijden geen optie meer is.
Als je dan alleen al naar de kosten
kijkt zijn deze significant hoger, laat
staan als je naar de mens zelf kijkt.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

sportverenigingen en zorgaanbieders.
Het aantal gemeentes dat meedoet
groeit langzaam. In 2014 deden 38
gemeentes dat, in 2015 al meer dan
80. Horst aan de Maas hoorde daar in
2015 nog niet bij.
Als Partij van de Arbeid vinden
wij het van het grootste belang
dat iedereen in Horst aan de Maas
zichzelf durft te zijn en zouden wij
het als een sterk en belangrijk gebaar
zien om dit jaar de regenboogvlag te

hijsen. Wij staan voor een gemeente
waar iedereen uit moet durven
komen voor wie hij of zij is. En als
wij dat kunnen laten zien door
het hijsen van de regenboogvlag
op 11 oktober, en op 17 mei, de
internationale dag tegen homofobie,
dan moeten we daar meteen mee
beginnen.

Hijs de regenboogvlag
Op 11 oktober is het wereldwijd Coming-outdag. Ik zeg wereldwijd,
maar dat is natuurlijk nog lang niet het geval. Wereldwijd worden in
ongeveer tien landen activiteiten gehouden rondom Coming-outdag.
Maar in veel meer landen is het helemaal niet zo vanzelfsprekend om uit
de kast te komen. In Nederland riep minister Ronald Plasterk pas in 2009
pas de eerste Coming-Outdag uit.
Verschillende afdelingen van
de Nederlandse Vereniging tot
Integratie van Homoseksualiteit, het
COC roepen Nederlandse gemeenten
op om deze beweging te steunen.

Bijvoorbeeld door het symbolisch
hijsen van een regenboogvlag op bij
het gemeentehuis om te laten zien
dat het binnen onze gemeente geen
probleem mag zijn om ‘uit de kast’ te

komen. De van oorsprong acht kleuren
van de vlag symboliseren seks, leven,
geneeskracht, zonlicht, natuur, magie,
sereenheid en karakter. Daarmee
is het een krachtig symbool voor
een groep die op vele plekken in de
wereld nog dagelijks wordt onderdrukt
en zelfs vervolgd.
Het COC stelt in haar oproep dat
de betrokkenheid van gemeenten
hierbij veel verschil kan maken, met
name richting onderwijsinstellingen,

Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

‘De inspirerende raad’
Periodiek wordt de gemeenteraad geïnformeerd door de ambtelijke
organisatie over de taken die ze uitvoert. Onder de noemer ‘inspiratiesessie’ wordt uitgelegd hoe processen lopen en op welke wijze activiteiten
worden opgepakt.
De eerste ‘inspiratiesessie’ stond
in het teken van contactpersonen
inwonersinitiatieven en bedrijven.
De tweede in de reeks was getiteld:
‘ervaar het sociaal domein zoals een
inwoner’. Aanleiding was de vraag
van raadsleden om bij een vraagverhelderingsgesprek aanwezig te
zijn om meer inzicht te krijgen in het

proces en de uitvoering. Vanwege de
privacy van cliënten was dit geen optie.
Daarom is ervoor gekozen om een
vraagverhelderingsgesprek, ook wel
keukentafelgesprek genoemd, mee te
beleven door hier zelf onderdeel van
te zijn. Een gefingeerde casus werd toegelicht en vervolgens door middel van
een vraagverhelderingsgesprek, waar-

bij een raadslid als ‘cliënt’ fungeerde,
verbeeld. Op die wijze werd duidelijkheid verstrekt over hoe een en ander
in zijn werk gaat, wie erbij betrokken
wordt als een vraag of casus complexer
wordt en hoe het proces wordt ge- en
vervolgd.
Indrukwekkend. Dat was over het
algemeen de afdronk van deze sessie.
Binnen het sociale domein spelen veel
zaken. Een aanvraag om ondersteuning
staat vaak niet op zichzelf. Er spelen
vaak meer zaken, waarbij ondersteuning of begeleiding door meerdere

instanties noodzakelijk is. Goede
coördinatie en afstemming is dan
noodzakelijk.
Een kijkje achter de schermen hoe
zaken worden opgepakt, geeft wel
vertrouwen in de aanpak. Op die wijze
kunnen we politieke voorstellen die
worden gedaan ook realistisch benaderen en kunnen we de context waarin
ze worden gedaan beter duiden voor
onszelf en voor de samenleving.
Annemie Craenmehr-Hesen,
CDA Horst aan de Maas
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IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

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
HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
06 oktober 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Inzet bestelwagen vergroot
alertheid in buitengebied
‘Gereedschap en metaal, wij jatten het allemaal.’ Onder deze slogan controleerde de politie
in de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas met een zogenaamde caddy-actie de
afgelopen maanden in het buitengebied. Om alertheid te vergroten en tips te ontvangen over
verdachte personen of voertuigen in het buitengebied, bootste de politie de werkwijze van
criminelen na. Gemeenten en politie kijken tevreden terug op deze actie.
Het komt steeds vaker voor dat spullen die
onbeheerd op erven staan, worden gestolen.
Criminelen rijden met een bestelwagen brutaal
een erf op. Vaak kunnen ze onopgemerkt
werktuigen, gereedschap en metalen stelen.
Daarom reed de politie ook rond in een bestelwagen en reden de erven op. In tegenstelling
tot de criminelen gingen zij wel het gesprek aan
met de bewoners en gaven tips.
Als er niemand thuis was, lieten ze een flyer
achter, waarop stond dat de politie het erf heeft
gecontroleerd en dat er zo mogelijk verbeteringen kunnen worden aangebracht om diefstal te
voorkomen.
Onbewust van risico’s
Politievrijwilliger Piet Wijnen was één van de
mensen die in de bestelwagen verschillende

Van 10 t/m 14 oktober a.s. vindt er een militaire oefening plaats in onze gemeente.
Aan de oefening nemen 45 personen en 10 militaire voertuigen deel. Er wordt geen gebruik
gemaakt van (oefen)munitie. De oefening houdt in dat er opstellingen ingenomen worden
t.b.v. de luchtverdediging en het verplaatsen van militaire voertuigen op bestaande wegen en
paden. Het normale verkeer zal niet gehinderd worden.

adressen bezocht. Het viel hem op dat veel
mensen zich niet bewust zijn van de risico’s.
“We kwamen op erven waar we de deuren van
de huizen en schuren wagenwijd open stonden,
auto’s waren niet afgesloten, sterker nog: de
sleutels zaten vaak nog in het contact. We hadden onze bestelwagen op sommige adressen
met gemak drie keer kunnen volladen met spullen die voor het grijpen lagen”.

Problemen met doorgegeven
verhuizingen via website

Vervolg
De komende tijd bezoekt de politie de locaties
opnieuw, om te bekijken of de adviezen zijn
opgevolgd. Ze doen dit niet meer in een bestelauto, maar met eigen voertuigen. De politie
roept op om verdachte situaties te melden via
het telefoonnummer 0900 - 8844. Dit kan ook
via een e-mail naar de wijkagent.

Om uw verhuizing te kunnen verwerken,
verzoeken wij u vriendelijk om de verhuizing

Bent u trots op uw duurzame huis?

Meld uw huis aan voor de
Duurzame Huizen Route!

Tijdens de duurzame huizenroute op 5 en 12 november 2016 stellen huiseigenaren van duurzame woningen hun huis open. Zij delen hun kennis en ervaringen; mooie voorbeelden voor
mensen die zelf ook aan de slag willen gaan met het duurzamer maken van hun woning.
Ervaringen delen
Veel mensen willen hun huis energiezuiniger
maken maar weten niet waar ze moeten beginnen. Een verhaal van iemand uit de buurt kan
daarbij helpen. Of het nu gaat over de pas
aangebrachte spouwmuurisolatie, vloerisolatie,
HR+-glas, zonnepanelen of het verhoogde
comfort; elke ervaring is welkom. De gemeente
Horst aan de Maas ondersteunt dit initiatief.

Militaire Oefening

Wilt u anderen inspireren?
Heeft uw huis interessante duurzame toepassingen en vindt u het leuk anderen te helpen op
weg naar een energiezuinigere woning?
Meld uw huis dan aan voor de Duurzame
Huizen Route op www.duurzamehuizenroute.nl
Op die site leest u wat u kunt verwachten en
hoe de Nationale Duurzame Huizenroute u kan
ondersteunen.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Vossenheuvel tussen 5 en 9

Meterik
Speulhofsbaan 33

Meterik
Schadijkerweg 36

Horst
Venrayseweg 67
Pr. Irenestraat 11
Stationsstraat 90
Het Veldje 121
Loevestraat 8
Westerholtstraat 24a

Sevenum
Maasbreeseweg 35
Kerkstraat
Staarterstraat 27
Broek 11
Most 7

Swolgen
Mgr. Aertsstraat 49
Tienray
Swolgenseweg 22
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Heeft u tussen dinsdagmorgen 27 september 08.30 uur en vrijdagmiddag 30 september
12.00 uur via de website een verhuizing doorgegeven en geen ontvangstbevestiging in uw
mailbox gehad? Dan is uw verhuizing wegens een storing niet aan ons doorgegeven.
nogmaals via de website of aan de balie door te
geven. Excuses voor het ongemak.

Huis van Morgen

Langer zelfstandig en veilig
thuis blijven wonen
Zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde huis blijven wonen; dat wil bijna iedereen.
En het mooie is, vaak is dat al met een paar eenvoudige aanpassingen mogelijk. Een ingrijpende verbouwing is niet altijd nodig. Wilt u weten hoe? Kom dan naar het Huis van Morgen
gelegen aan de Bernhardstraat 4 in Panningen. Hier kunt u zelf zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn om langer in uw eigen huis te kunnen blijven wonen.
Het Huis van Morgen is een demonstratiewoning
waar bezoekers in een gewoon en bestaand
woonhuis (gebouwd in de jaren ‘60) kunnen zien
wat er bouwkundig en technologisch mogelijk is
om langer en veiliger te kunnen blijven wonen
in hun eigen vertrouwde omgeving. U krijgt er
een realistisch en praktisch beeld van de huidige
mogelijkheden op het gebied van informatieen communicatietechnologieën, hulpmiddelen
(domotica) en fysieke woningaanpassingen.
Ontwikkelingen gaan razendsnel, daarom wordt
het huis steeds aangepast met innovaties. Het
project is een samenwerking van de gemeenten
Peel en Maas, Horst aan de Maas, De Zorggroep, Vorkmeer, Wonen Limburg, EIZT en
Proteion Thuis en de Rabobank.

Zelf een kijkje nemen?
Het Huis van Morgen is geopend op donderdagmiddag, tijdens de zgn. Open inloop, van
14.00 tot 16.00 uur.
U kunt dan zonder afspraak terecht. Hou er
rekening mee dat een volledige rondleiding ruim
anderhalf uur kan duren.
Groepen tot max 8 personen.
Groepen van maximaal acht personen per keer
kunnen ook een rondleiding op afspraak aanvragen. Voor grotere groepen kunnen in overleg
meerdere dagdelen worden afgesproken.
Dit is mogelijk via www.huisvanmorgen.nu of via
Vorkmeer, dhr. P. Selen, tel 077 - 307 73 50.

85 Chemotherapieën
aan taxus ingezameld
Van juni tot en met eind augustus heeft de stichting Taxus Taxi taxussnoeisel ingezameld.
In taxus zit Taxol. Die stof wordt gebruikt in chemotherapieën.
De stichting heeft dit jaar landelijk voor 3.700
chemotherapieën aan taxus ingezameld. In
Horst aan de Maas hebben 156 huishoudens
11.104 kilo taxussnoeisel opgeleverd. Dat is
goed voor 85 chemokuren. De gemeente heeft
daarvoor van de stichting Taxus Taxi een bedrag
gekregen van € 959 om te doneren aan een
goed doel: KWF Kankerbestrijding.

Taxus Taxi bedankt u voor uw medewerking!
Stichting Taxus Taxi en samenwerkingspartner
Den Ouden Groep bedankt iedereen voor de
inzet. Doet u volgend jaar ook (weer) mee?
Samen in strijd tegen kanker!
Meer weten over de stichting Taxus Taxi en het
inleveren van taxussnoeisel? Kijk op taxustaxi.nl

Rooien bomen om veiligheidsredenen
Uit een door de beheerder (TenneT) uitgevoerd onderzoek is gebleken dat er sprake is van
achterstallig onderhoud m.b.t. het hoogspanningsnetwerk.
Een aantal bomen staan te dicht bij de hoogspanning en moeten daarom op korte termijn
gerooid worden.

Daarnaast zal de gemeente gedurende de winterperiode op een aantal plaatsen de begroeiing snoeien.

Nieuws
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VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Stem uitbrengen kan tot en met 17 oktober

Stemperiode Clubkas
Campagne is begonnen!

#raboclubkasHV
#raboclubkasHV

facebook.com/
facebook.com/
raboclubkasHV
raboclubkasHV

Deze week is gestart met de bezorging van de stemkaarten aan de leden van de Rabobank.
Omdat het om erg grote aantallen gaat, worden de kaarten verspreid over de week bezorgd.
Leden kunnen t/m maandag 17 oktober met een persoonlijke code hun stem uitbrengen
op de 320 clubs die zich hebben aangemeld. Stemmen kan via rabo.nl/horstvenray/rcc (zonder www).

Grote Finale-avond op
donderdag 3 november
De bekendmaking van de grote winnaars van de
Rabobank Clubkas Campagne vindt plaats bij de
Schatberg in Sevenum. Tijdens deze avond horen de
clubs hoe het bedrag van € 100.000,- verdeeld wordt
over alle deelnemende verenigingen en stichtingen.
Alle ingeschreven clubs ontvangen na 17 oktober
een uitnodiging!

Zoek jij
jouw
droomhuis?

Rabobank
Clubkas
Campagne

Stem op
uw club

25-JARIG JUBILEUM
MIEKE VERHAGEN-JANSSEN

De stemperiode gaat beginnen!

Als lid van Rabobank Horst Venray mag u tijdens de Clubkas Campagne
stemmen op de clubs die u een warm hart toedraagt. Breng uw stem uit van
4 oktober t/m 17 oktober en kijk wat de clubs met uw steun gaan realiseren.

Op 1mee
oktober
1991
Mieke
Beslis
en kom in
actietrad
via rabo.nl/horstvenray/rcc
in aandeel
dienst bij
onze bank.
Een
in elkaar

Mieke: ‘Van al die jaren heb ik het
langst bij de afdeling Hypotheekadvies gewerkt. Het persoonlijke
contact met klanten heb ik altijd
erg leuk gevonden. Het is prachtig
om iets te kunnen betekenen.
In 2010 heb ik een switch gemaakt
en sindsdien is Marketing & Communicatie mijn vak. Ook dat bevalt
me erg goed.
Ik wil mijn collega’s maar zeker ook de klanten bedanken
voor 25 mooie jaren!’

SPAAR NU TIJDENS DE
DIGITALE SPAARWEKEN

Met de
HomeCatcher
app

vind je
gemakkelijk
je droomhuis.

Download de HomeCatcher app nú
in de App Store of Play Store.
rabobank.nl/homecatcher

Een aandeel in elkaar

Het is tijd voor de digitale spaarweken! Is uw kind tussen de
4 en 11 jaar? Spaar in de maand oktober minimaal € 10 op zijn
of haar rekening en uw kind ontvangt twee bioscoopkaartjes of
een tijdelijk tijdschriftabonnement naar keuze. Zo wordt sparen bij
de Rabobank nog leuker.
Voor meer informatie, kijk op www.rabobank.nl/digitalespaarweken
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en zo 17

GEPLUKT Jan van Rens

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.

De 83-jarige Jan van Rens uit Sevenum liep dit jaar nog mee met de wandeldriedaagse in Horst. Hij liep al
vijfentwintig keer de vierdaagse in Nijmegen uit en een aantal keer de Kennedymars. Deze week wordt hij
geplukt.
Jan werd geboren in Meterik.
“We hadden een kei leuk gezin, echt
waar. Onze familie was enorm. In
totaal bestond ons gezin uitvijftien

kinderen. We hielpen thuis allemaal
mee op het land. Ik moest vaak achter
de paarden aanlopen met de ploeg.
Natuurlijk haalde ik samen met mijn

broers en zussen kattenkwaad uit.
Zo hadden we een keer van papier
een bal gemaakt. Die hadden we
dan helemaal nat gemaakt, zo bleef

het papier aan elkaar zitten. Die bal
belandde soms door de ruiten. Daar
waren onze ouders natuurlijk niet blij
mee. De bal wil je al helemaal niet
in je gezicht krijgen. Want als je zo’n
natte prop papier in je gezicht krijgt,
dan doet dat ontzettend veel pijn. We
takelden soms ook de kruiwagen, door
middel van een touw, de boom in. We
hebben echt veel gelachen.”

bedrijf in België hun productie niet
aankon. We hadden daar zoveel verkocht dat ze te veel te doen hadden.”
Jans bedrijf kreeg last van concurrentie. “Ik kon het wel overleven, maar
toen een concurrent een mooi bedrag
aanbood, kon ik dat niet afslaan en
verkocht mijn bedrijf.”

Passie voor tekenen

Voor een man van 83, is Jan nog
heel fit. Hij heeft zijn hele leven
gewandeld. Het wandelvirus kreeg
hij van zijn vrouw. “Zij wandelde
al heel veel en zo kreeg ik dat ook
mee. Ik vind het heerlijk om door de
natuur te lopen. Zo ben ik één met
de bomen.” Samen met een groepje
vrienden ging Jan elke zondag wandelen. “We liepen soms naar steden
als Kevelaer. Dat waren echt grote
tochten. Ik heb ook meegedaan met
zeven internationale wandelevenementen. Daar deden mensen aan
mee uit Taiwan, Zuid-Korea en Japan.
Dat was echt heel leuk om te doen.
Zo kom je in contact met heel veel
mensen.”

Jan ging naar school in een
klooster. Na een tijdje wilde hij verder
studeren, maar daar werd bijna een
stokje voor gestoken. “Op een dag
kwam de pastoor bij ons binnen.
Ik heb het nooit zeker geweten, maar
volgens mij wilde hij een pater van
me maken. Dat wilde ik zeker niet,
dus het is uiteindelijk niet gelukt.
Wat ik wel heel graag wilde worden,
was smid.” Jan zocht in de buurt
werk als smid en kwam uiteindelijk terecht bij gebroeders Janssen
in America. “Daar zochten ze nog
iemand. Voor één gulden per week
mocht ik beginnen. Dat heb ik een
tijdje gedaan, maar ik kwam er toch
achter dat mijn passie bij tekenen en
ontwerpen lag. Daarom ging ik naar
de tekenschool.
Toen Jan begon met het tekenen en ontwerpen van kozijnen en
trappen, was hij ongeveer 18 jaar.
“Ik tekende de meubels en timmerde
ze daarna ook in elkaar. Dus ik was
ook timmerman. Zo werkte ik
bijvoorbeeld voor mijn buren. Voor
hen heb ik een trap getekend en
gemaakt. Na een tijdje moest ik in
militaire dienst, waardoor ik mijn
beroep niet meer uit kon oefenen.”
Na zijn militaire dienst startte Jan zijn
eigen bedrijf: Van Rens kassenbouw.
“Ik maakte bijvoorbeeld kwekerijen
en kassen. Het ging echt heel goed
met mijn bedrijf. Zo goed zelfs dat een

Eén met de bomen

Met de rollator
Helaas is het lastiger geworden
voor Jan om te lopen. “Twee jaar
geleden kreeg ik een hersenbloeding.
Ik moest heel lang revalideren tot
ik weer kon lopen. Ik kan het wel,
maar geen lange tochten. Ik kan nu
ongeveer 8 kilometer lopen, maar wel
met mijn rollator. Dit jaar heb ik nog
de wandeldriedaagse gelopen. Ik was
de oudste deelnemer. De toch was wel
erg lastig omdat er gebieden bij zaten
waar veel wortels boven de grond
uitkwamen, dat is lastig met een rollator.” Jan heeft ook nog een droom.
“Ik wil een keer de zevenheuvelenloop
uitlopen. Dat doe ik dan voor een goed
doel. Maar eerst moet ik nog goed
trainen.”

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.

4

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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DÉ PASFOTOGRAAF
VAN HORST
St. Lambertusplein 2a
5961 EW HORST
t. 077 398 16 45

www.fotoid.nl

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

TE KOOP
instapklare
woning
€ 185.000 k.k.
Beurskensweide 7, 5866 BB SWOLGEN
Bouwjaar: 2010
Tel.: 06 - 13 30 13 47
E-mail: john@eurogreenbv.com
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Opbrengst duomarathon
voor Jong Nederland
De eerste editie van de Kiwanis Duo Marathon vindt plaats op zondag 9 oktober. Op het plein voor de kasteelruine in Horst, omgedoopt tot Mont Martre plein, vinden diverse activiteiten plaats.
De marathon wordt georganiseerd
door Kiwanis Horst aan de Maas.
De opbrengsten zijn bestemd voor Jong
Nederland Horst. De start vindt plaats
om 11.00 uur. Het startsein wordt
gegeven door burgemeester Kees van

Rooij en muzikaal ondersteund door
het Slaagveld. Vanaf 14.00 uur zijn er
op het plein tal van activiteiten zoals
karikaturen tekenen, schminken, een
levend standbeeld, schilders, een
goochelaar, een luchtkussen, lekker

eten en drinken, een joekskapel en
optredens van diverse lokale muzikanten. Tevens is er de gelegenheid om
de kasteeltoren onder begeleiding te
bezichtigen. Het programma duurt tot
18.00 uur.

Clubmatch voor honden
KC Venray organiseert op zondag 30 oktober de 39e editie van de jaarlijkse Clubmatch voor honden in Meerlo.
Bezoekers kunnen op de Clubmatch hun rashond laten keuren.
Tijdens de show moeten de deelnemende honden netjes meelopen
aan een korte lijn, ‘staan’, zich laten
betasten en toestaan dat de keur-

meester naar het gebit kijkt. Naast
de show is er voor bezoekers tevens
gelegenheid om informatie te winnen
over bepaalde rassen. De Clubmatch

2016 vindt plaats in zaal ’t Brugeind
te Meerlo en gaat vanaf 09.30 uur van
start. Kijk voor meer informatie over
de Clubmatch op www.kcvenray.nl

IVN De Maasdorpen

Paddenstoelen
wandeling
IVN De Maasdorpen organiseert op zaterdag 8 oktober om 10.00 uur een
excursie in het paddenstoelrijke natuurgebied Het Schuitwater, gelegen aan
de Horsterweg in Broekhuizen.

Reünie Jong Nederland-groep
In Lottum vond woensdag 28 september een reünie plaats van de Jong Nederland-groep De Herten.
De oud-leden en leiding stonden onder meer stil bij het feit dat ze vijftig jaar geleden het landskampioenschap behaalden. Ze maakten deze middag onder andere een trektocht naar de molen in het dorp
en een rondvaart over de Maas.

Door langdurige begrazing,
akkerbouw, introductie van de bever
en de aanwezigheid van dood hout is
Het Schuitwater een paradijs geworden
voor paddenstoelen: honderden soorten, waaronder zeer zeldzame, komen
er voor. IVN De Maasdorpen zorgt voor
deskundige begeleiding en uitleg.
Om daarvan nog meer profijt te hebben

is het raadzaam een loep, een spiegeltje en eventueel een paddenstoelenboekje mee te brengen. Ook wordt
aanbevolen om stevige en hoge
wandelschoenen te dragen. De excursie
start om 10.00 uur en het vertrekpunt
is bij het parkeerterrein van Theetuin de
Roode Vennen in Broekhuizen. De leiding is in handen van Bart Reintjes.

Wij zoeken een

-

Bedrijfsleider (m/v)
Assistent Bedrijfsleider kas (m/v)
Onderhoudsmonteur (m/v)

Ben jij diegene die wij zoeken?
Wij bieden een prettige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden.
Kijk voor informatie op onze website: www.dekemp.nl
of mail naar e.keijsers@dekemp.nl
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Onderscheiding voor
Jo Wijnands
Jo Wijnands uit Tienray (72) ontving dinsdag 4 oktober een scheidsrechtersonderscheiding uit handen van de
oud-voorzitter van de KNVB Zuid II en lid van het bestuur amateurvoetbal, Jan Terburg uit Horst.

Open Horster
Kampioenschap
Met de onderscheiding is
Jo Wijnands benoemd tot scheidsrechter van verdienste van de KNVB.
In 1958 begon hij bij VV Grashoek en
vanaf 1964 is Wijnands lid van COVS
Horst-Venray e.o., Top ’27 en Sporting
ST. Ook is hij regulier scheidsrechter
bij de KNVB. Jarenlang was Wijnands
ook nog scheidsrechter in de zaal.

Hij was de eerste scheidsrechter in
Limburg die gediplomeerd was om
scheidsrechters specifieke training
te geven. Wijnands is jarenlang
bestuurslid geweest van eerdergenoemde scheidsrechtersvereniging.
Hij was onder andere zeer actief bij
de bouw van het clublokaal aan de
Wittebrugweg Trefhove. Samen met

zijn vrouw Tiny bestierde hij ook
jarenlang de kantine. “Jo was nooit te
beroerd om zijn handen uit de mouwen te steken en allerlei klusjes op te
knappen in het belang van de vereniging. Een vrijwilliger in hart en nieren
die deze onderscheiding ten zeerste
verdiend”, aldus Jan Terburg. In totaal
floot hij ruim 3.000 wedstrijden.

Op de banen van de Jeu de Boules Club Horst werd zondag
3 oktober het Open Horster Kampioenschap gespeeld. In totaal
38 spelers namen deel aan de wedstrijd. Er werd gespeeld om de
Jan van der Aa-wisselbokaal. Uiteindelijk kwam Jan Hovens uit
Grubbenvorst als winnaar uit de bus. Op de tweede plek volgde
Frans Pouwels en derde werd Loek den Otter.

Set Up pakt punten
De eerste set begon Set Up met
een goede servicedruk en kwam op
een voorsprong van 5-9, maar wist
deze niet lang vast te houden en
Somas Activia kwam op gelijke stand,
10-10. Hierna kwam Set Up op een
achterstand en door veel onnodige
fouten verloor Set Up deze set met een
stand van 25-21. De tweede set begon
Set Up sterk en kwam meteen op een

voorsprong, 6-9, 8-12. Dit wisten ze de
hele set vol te houden en via een spannende slotfase (19-22) wist Set Up deze
set te winnen met een stand van 22-25.
Set drie was een zeer slechte set
voor de dames van Set Up. Er werden
veel persoonlijke fouten gemaakt en
deze set werd ook verdiend verloren.
5-4, 13-7, 21-11, 25-20. De vierde set
was erop of eronder en dat wisten de

meiden van Set Up maar al te goed.
Set Up had continu een voorsprong
(5-9, 10-12, 13-17, 17-22). Deze set
werd verdiend gewonnen door de
dames van Set Up met een stand van
22-25. De vijfde set begon Set Up weer
slecht en kwam op een achterstand van
6-2, maar wist zich weer op te pakken
en via standen van 7-8 en 7-12 won
Set Up DS 1 deze set met 8-15.

* Gedurende de maand oktober.
Vraag naar de voorwaard en in de winkel.

Door: volleybalvereniging Set Up
De dames van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelden zaterdag 1 oktober hun tweede wedstrijd van het
seizoen tegen Somas Activia uit Sint Anthonis. Na de verloren wedstrijd van de week ervoor vond Set Up DS 1 dat ze
even wat meer van zichzelf mocht laten zien dan ze in de voorgaande wedstrijd had gedaan.

VRAAGNZE
NAARTOEERMON ICE
SERV

Nieuwe tenues mini F
De mini F-jes van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst zijn in het nieuw gestoken. Supermarkt Albert
Heijn uit Horst heeft hun de nieuwe outfits geschonken.
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Oxalis pakt degelijke
overwinning
Door: korfbalvereniging Oxalis
Korfbalvereniging Oxalis mocht het zondag 2 oktober thuis opnemen tegen SVO uit Ooij. Het was niet de meest
sterke wedstrijd van Oxalis, maar als de dames voor het kampioenschap willen gaan, moeten ook bij dit soort
wedstrijden de punten gepakt worden.

Mart Thijssen Erelid
RKsv Wittenhorst
Mart Thijssen is benoemd tot Erelid van voetbalvereniging RKsv
Wittenhorst uit Horst. Tijdens de algemene ledenvergadering vorige
week kreeg hij deze titel. Daarnaast werd Mart tijdens de vergadering
gehuldigd voor het 60-jarig lidmaatschap.
Mart heeft in zijn jeugd zelf bij
RKsv Wittenhorst gekeept en stond
gedurende enkele seizoenen als
doelman in het eerste elftal, waar hij
later ook leider van werd. Daarvan
heeft hij in 2012 na 13 jaar afscheid
genomen. Daarnaast diende hij RKsv
Wittenhorst als TC-lid, grensrechter

en scheidsrechter. Nog steeds is Mart
geregeld te vinden op het sportpark
van RKsv Wittenhorst, waar hij onder
andere zorgt voor de belijning van
de velden. Verder is hij actief als
wedstrijdsecretaris en organiseert
hij recreatieavonden voor de RKsv
Wittenhorst-leden.

Dames- en herenteam

Hovoc start
wisselvallig in de
derde divisie
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam en het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst, uitkomend in de derde divisie, speelden zaterdag
1 oktober hun eerste competitiewedstrijd. De volleybaldames troffen
Saturnus uit Uden en de heren moesten naar Veldhoven om het tegen
Nuvoc op te nemen.
Saturnus DS1 uit Uden was zaterdag 1 oktober naar Horst afgereisd
om het op te nemen tegen Hovoc
DS1. De weken van voorbereiding
wierpen voor Hovoc meteen haar
vruchten af. De eerste twee sets werden door mooi spel en goede service
druk gewonnen (25-18, 25-19). Ook in
de derde set werd deze lijn tot de
eindfase van de set doorgezet. Een
grote voorsprong en enkele setpoints
werden uit handen gegeven en
met 26-28 ging het winstpunt naar
Saturnus. Helaas was het vuur bij de
Hovoc-dames verdwenen en lukte het
niet om in de vierde set het verschil
te maken (15-25). Ook in de vijfde set
lukte het niet het spelletje op gang te
brengen. Het werd 7-15 voor Saturnus
met een uiteindelijk 2-3 verlies voor
de Horster dames.
Hovoc HS1 startte zaterdag
1 oktober in de derde divisie zijn
eerste wedstrijd tegen Nuvoc HS1 in
Veldhoven. Bij aanvang van de eerste
set werd al snel tegen een achter-

stand aangekeken. Hard werken
maakte het gat weer dicht, maar
zonder servicedruk te leveren liep
Nuvoc toch weer uit. Pas tegen het
einde werd bakzeil gehaald en zelfs
een voorsprong genomen. Met 20-25
ging de eerste set van de competitie
naar Horst. Door veel servicedruk en
goed blok nam Hovoc in de tweede
set de leiding. Zonder veel moeite
werd de tweede set (21-25) gewonnen. Horst begon ook de derde set
sterk. Helaas was het verslappende
aandacht en frustratie door ongelukkige beslissingen van de arbitrage die
deze set onnodig uit handen gaf
(25-22). Nuvoc rook een mogelijkheid
om nog wat punten thuis te verdienen en begon fel, maar Hovoc had
wat recht te zetten en bracht alles
wat het had. Hovoc sloot de set af
met 22-25. Met een 1-3 winst zijn vier
punten verdiend. Komende zaterdag
treffen de heren de oude bekende
ADC, die ook mee zijn gepromoveerd
naar de derde divisie.

Nadat de scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd een presentje
had gekregen in verband met de Week
van de Scheidsrechter, ging de
wedstrijd van start. De thuisploeg
begon moeizaam aan de wedstrijd.
Het lukte niet om het sterke spel van
vorige week tegen Lottum door te
zetten waardoor na een kwartier een
magere 2-2 op het scorebord stond.
Na ruim 20 minuten gespeeld te
hebben wist Oxalis eindelijk een gat te
slaan. SVO had hier meteen weer een

antwoord op, maar het lukte haar niet
om bij te komen. Oxalis scoorde nog
twee maal voor rust, wat de ruststand
op 6-3 zette. Het spel was echter
mager. Er zat meer in en het was van
belang dat iedereen na rust een tandje
bij zou zetten.
Direct na een tegendoelpunt in de
eerste minuut van de tweede helft was
Oxalis weer aan het woord. Er zat meer
overtuiging in het spel van de dames
en drie doelpunten in het voordeel van
de thuisploeg zorgde voor een

voorsprong van 9-4. Ondanks dat wist
Oxalis SVO niet uit de wedstrijd te
spelen en vielen er af en toe toch nog
doelpunten aan de kant van de
tegenstander. Het lukte Oxalis wel de
voorsprong te behouden en na 20
minuten stond er een aardige 11-7 op
het scorebord. Maar er zat meer in.
Beetje bij beetje werd de voorsprong
door Oxalis uitgebouwd en wisten de
dames de wedstrijd in hun voordeel uit
te spelen. Het was een degelijke
overwinning, eindstand 16-10.

Zandhazentocht in Horst
TWC Oranje Horst organiseert zondag 9 oktober de Zandhazentocht in Horst. Dit is een mountainbiketocht met
routes van 31, 41 en 55 kilometer in de omgeving van Horst.
De start en finish zijn bij café de
Beurs. Iedereen met een mountainbike
of crossfiets én een helm kan meedoen
aan de tocht. Hier kunnen deelnemers
zich ook tussen 08.30 en 10.00 uur

inschrijven. Na inschrijving kan ieder in
zijn eigen tempo de uitgepijlde route
fietsen. De routes gaan veelal over
onverharde wegen en paden. Er zijn
veel single-tracks, korte klimmetjes

in de Swolgense bossen en in de
Reulsberg. Het dragen van een valhelm
is verplicht. Halverwege de tocht is er
een pauzeplaats Kijk voor meer informatie op www.twcoranje.nl

Drie keer op rij vette pech
voor HCH
Door: hockeyvereniging HCH Horst
Het eerste team van hockeyvereniging HCH uit Horst speelde op zondag 2 oktober om 14.45 uur in en tegen
Boxmeer, een ploeg die de laatste jaren bovenin de derde klasse meegedraaid heeft en vaak de nodige moeite met
Horst had. Het beloofde dan ook een spannende wedstrijd te worden.
Horst begon sterk aan de wedstrijd
en rond de 10e minuut resulteerde dat
in een voorsprong na een mooie aanval: 0-1. Boxmeer liet zich echter niet
van de wijs brengen en was vastberaden de punten thuis te houden: al snel
werd het 1-1. Horst liet op zijn beurt
weer wat van zich horen, maar de
gecreëerde mogelijkheden in de eerste helft werden niet benut. Boxmeer
verzilverde nog een strafcorner, via
een harde sleep in de bovenhoek: 2-1.
Vastberaden om punten te halen

in Boxmeer kwam Horst in de tweede
helft met een aantal fraaie aanvallen;
de thuisploeg kreeg echter nog een
strafcorner, wederom feilloos benut.
In een tijdsbestek van 5 minuten kreeg
Horst het op haar heupen, via aanvallen over links en rechts werd de
verdediging van Boxmeer vakkundig
uitgespeeld en was de stand weer
in evenwicht. De kansen van Horst
kwamen vervolgens steeds moeizamer
tot stand, terwijl Boxmeer strafcorners
bleef halen, dit tot ontevredenheid

van de Horster mannen. De kracht
van de Brabantse corner bleef zich
laten zien, want de bal eindigde nog
tweemaal in het net. Vijf minuten
voor tijd gooide Boxmeer de wedstrijd
definitief in het slot via een strafbal na
een overtreding van de Horster keeper.
Mooie wedstrijd, veel doelpunten,
maar helaas voor Horst geen punten
in Boxmeer na een 6-3 nederlaag.
Aanstaande zondag speelt het team
om 14.30 uur in Horst tegen het ZuidLimburgse Meerssen.
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Kevin van Leuven

Geen podium door
technisch defect
Door: Van Leuven Racing
De voorlaatste ronde van het British Superbike op het TT circuit van Assen werd op vrijdag 30 september,
zaterdag 1 oktober en zondag 2 oktober gehouden. Voor motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen, die voor alle
andere wedstrijden de oversteek naar Engeland moet maken, dus een thuiswedstrijd.

Hardlooptraining

Inschrijving
Kasteelloop geopend
De 24e editie van de Kasteelloop in Horst vindt plaats op tweede
kerstdag, maandag 26 december. Deelnemers kunnen zich vanaf nu
inschrijven.
Voor geïnteresseerden geeft
de organisatie de mogelijkheid om
hardlooptrainingen te volgen met
hardlooptrainer Chris Beurskens.
De trainingen starten op maandag
10 oktober.

Tijdens de trainingen wordt veel
aandacht geschonken aan de juiste
houding en looptechniek.
Kijk voor meer informatie
over de Kasteelloop op
www.kasteelloop.nl

De Zorggroep zoekt leden
voor de Centrale Cliëntenraad
Wilt u bijdragen en meepraten over de zorg?
Geef dan uw talent de ruimte.
Voor meer informatie:

www.dezorggroep.nl/ccr
Alle fans en sponsors waren dit
weekend uitgenodigd om een paar
mooie racedagen mee te maken.
Kevin kwam uit in de Dutch Superbike/
Supersport en had zich op een prima
zesde plek gekwalificeerd. De start was
goed en Kevin wist twee concurrenten
te passeren. Na wat dreiging van achte-

ren uit wist hij zijn plek stevig te consolideren. Helaas vier rondes voor het einde
sloeg het noodlot toe en liep het blok
kapot. Kevin moest zijn wedstrijd staken
en zijn Kawasaki ZX10 de pitstraat in
sturen. Kevin: “Wat een teleurstelling .
Ik had de wedstrijd gemakkelijk kunnen
uitrijden en dan had ik tweede gestaan

op het podium. Ik baal dat dit net nú
moet gebeuren als ik zoveel gasten op
bezoek heb. Gelukkig was alles erom
heen goed geregeld en was het toch
een superleuk weekend voor iedereen.”
De laatste ronde dit seizoen voor het
BSB is op Brands Hatch op 16 oktober.
(Foto: Jon Jessop)

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Sporting ST verliest
van Hegelsom

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

www.hadecollection.nl

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Zou het Sporting ST lukken de lijn van vorige week voort te zetten?  Het was zondag 2 oktober en de klok stond
op 14.30 uur, toen de thuiswedstrijd Sporting ST tegen VV Hegelsom begon.
Het was vak 9, de supporters van
Hegelsom, die voor de sfeer zorgden voor de aftrap. Vak 9 kwam op
Kerkebos aan op een bierfiets. Het leek
wel of Hegelsom kampioen kon worden. Ze hadden vuurwerk, spandoeken, muziekinstrumenten en nog meer
bij zich. De zwarthemden begonnen
goed aan de wedstrijd.

Maar het was Hegelsom dat
0-1 binnenschoot. De zwarthemden hadden het betere van het
spel en dit leverde de 1-1 op. Deze
treffer kwam op naam van Nick van
Well. De harde kern was muisstil
na deze treffer. Helaas kon Sporting
deze lijn niet doorzetten. Pal voor
rust nam Hegelsom opnieuw een

voorsprong: 1-2. Toen direct na de
pauze de 1-3 viel, brak het verzet
van Sporting ST. Hegelsom liep uit
naar 1-5. In de slotminuut scoorde
Marco Pennings nog de 2-5. Zondag
9 oktober moet Sporting ST op bezoek
bij Grashoek. Hopelijk kunnen de drie
punten dan wel mee naar huis genomen worden.

Meterik wint van Olympia’18
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Na een nederlaag bij Ysselsteyn afgelopen week, was het voor de groen-witten, het eerste team van voetbalvereniging RKSV Meterik, wenselijk om op zondag 2 oktober een overwinning te behalen op Olympia’18 uit
Boxmeer om aansluiting bij de top te behouden.
De eerste 20 minuten werd ‘os
Mieterik’ echter behoorlijk onder druk
gezet door een sterk spelend Olympia
’18, dat diverse kansen kreeg, maar
niet benutte. Het spel speelde zich
enkel op de helft van Meterik af. Enkele
goede reddingen van Luuk voorkwamen een doelpunt. Een geplaatste vrije
trap van speler Hassan Turan op randje
van het zestienmetergebied belandde
op de lat en Meterik kwamen met de
schrik vrij. In de 24e minuut speelde
Tom Verbong zich vrij en met een

afstandsschot van ruim 20 meter krulde
hij de bal prachtig in de linkerbovenhoek. Deze goal werkte bevrijdend
voor de jongens. Het werd een gelijk
opgaande strijd met kansen aan beide
zijden. In de 40e minuut zag Gijs van
Rengs de keeper uitkomen en met een
mooie lob werd de 2-0 gescoord.
Na de rust kwam Olympia goed
uit de startblokken en al na enkele
minuten werd de 2-1 aangetekend door
Mustafa Yilmaz. Even later was er een
licht vergrijp binnen het zestienme-

tergebied en een strafschop werd aan
Meterik toegekend door scheidsrechter
Coopmans. Helaas werd deze door
Dirk van Rengs niet verzilverd en ging
de bal via buitenkant paal langs het
doel. Er ontspon zich een spannende
tweedee helft waarbij de Meterikse
verdediging het af en toe zwaar te
verduren had maar kranig stand hield.
Alle spelers knokten als een collectief
en na 90 minuten mochten ze het welverdiende applaus van de overwinning
in ontvangst nemen.

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

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE
geldig t/m
zaterdag
08 oktober 2016

Hacheepakket 500 gram
vlees, uien en kruiden €6,95

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram achterham
100 gram selleriesalade GRATIS

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Wie gaat er een nieuwe start aan
op commercieel HELE goede locatie

Meldersloseweg 123
Melderslo

✓ 1 Minuut van A73
✓ Kwekerij met ruim bouwblok
✓ Woonhuis met veel leefruimte
✓ Loods en opslagruimte
✓ Op 1.3 hectare gelegen
✓ Gewoon klaar om te ondernemen
én heel goed wonen!
vraagprijs

€ 425.000.- kk
Zin om te ondernemen?
Bel 0612399624
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Sparta’18 wint
uitwedstrijd
tegen HBSV

SVEB verliest van DEV
Door: John van Helden, voetbalvereniging SVEB
Na vier wedstrijden bivakkeert het eerste team van voetbalvereniging SVEB met drie punten in de onderste
regionen van de 4e Klasse F. Tegenstander DEV-Arcen, dat met 7 punten in de top van de ranglijst staat, kwam
zondag 2 oktober op bezoek.

Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum heeft
zondag 2 oktober in de uitwedstrijd tegen HBSV de drie punten mee naar
huis genomen.
Al na acht minuten kwam
Sparta’18 op voorsprong door een
rake kopbal van Bart van de Riet
uit een voorzet van Bart Schouten.
Sparta’18 was gedurende de eerste
helft de betere ploeg en verdubbelde in de 35e minuut de voorsprong door weer een treffer van
Bart van de Riet. Zijn schot werd
dusdanig van richting veranderd dat
de keeper van HBSV kansloos was.
Helaas kon Sparta’18 niet lang van
deze ruime voorsprong genieten.

Koud kunstje
Eén minuut later scoorde HBSV
de aansluitingstreffer. Sparta’18 keeper Yannick Vullings onderschepte
een diepe bal die daarna precies
voor een middenvelder van HBSV
viel. Het was voor hem een koud
kunstje om de bal vanaf 25 meter in
het lege doel te plaatsen. Vlak voor
rust was het weer raak voor HSBV.

Een steekbal door de verdediging
betekende de gelijke ruststand, 2-2.
De tweede helft waren er
beduidend minder kansen dan in
de eerste helft. Al ging Bart
Schouten vlak na rust alleen op
de doelman af maar liet hij na
Sparta’18 weer op voorsprong te
zetten. In de 65e minuut kwam
deze voorsprong er wel. Bart van
de Riet maakte zijn derde treffer
van de middag en dus zijn hattrick compleet. Hij zette goed door
en faalde niet oog en oog met de
doelman. Dit bleek uiteindelijk ook
de winnende treffer te zijn.
Na 90 minuten stapte Sparta’18
bij een 2-3 stand als winnaar van het
veld. Volgende week komt Liessel
op bezoek op sportpark ’t Spansel.
Liessel verraste door met 2-1 te winnen bij hoogvlieger Stormvogels’28
en pakte zo de eerste punten van
het seizoen.

Maik Vermazeren scoort de 1-0 (Foto: Thijs Janssen)
SVEB begon veelbelovend aan
de wedstrijd. Met goed voetbal en
veel inzet wist SVEB de gasten uit
Arcen onder druk te zetten. Uit een

Hortus Regius BV, gelegen in glastuinbouwgebied
Siberië te Maasbree, is gedreven in het telen van
komkommers en herfst-tomaten. Om verdere groei en
optimalisatie van de organisatie te kunnen bereiken
hebben we uitbreiding nodig van ons team.

Wij zijn op zoek naar een:

Productieleider
(fulltime)

Functie:
Als productieleider geef je leiding aan de medewerkers en houd je toezicht op de
uitvoering van de werkzaamheden. Je beoordeelt de kwaliteit van het gewas, verzorgt
diverse registraties en analyseert de kengetallen. Je initieert onderbouwde
procesverbeteringen en organiseert het werk zodanig dat de werkuitvoering efficiënt
en effectief verloopt en voldoet aan de kwaliteitsnormen, wet- en regelgeving.
Daarnaast verzorg je de klimaatbeheersing en voer je regelmatig overleg met
ondernemer en medewerkers.
Profiel:
Met jouw pro-activiteit, leiderschapsvaardigheden en vakdeskundigheid weet je de
productie op een hoog niveau te organiseren. Je hebt enige jaren relevante
werkervaring. Je kunt procesmatig denken en beschikt over een goede dosis analytisch
vermogen.
Ben jij de productieleider die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatie naar ons toe
via: admin@hortus-regius.nl.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
Hortus Regius B.V. Zonneveld 2, 5993 SG Maasbree tel. 077-3967506 www.hortus-regius.nl

voorzet van Sjors Schatorje was Maik
Vermazeren de DEV verdediging te vlug
af en kopte de bal in de 18e minuut
binnen: 1-0. Sporadisch wist DEV onder
de druk van SVEB uit te komen en
probeerde met lange ballen de sterke
en snelle aanvallers te bereiken. Uit één
van de counters wist Dieuwe Geurts
tegen alle verwachting in de gelijkmaker te scoren: 1-1. Na deze gelijkmaker
waren er voldoende kansen voor SVEB
op een mogelijke voorsprong. In de 35e
minuut kwam Joris de Mulder via een
individuele actie in scoringspositie maar
wist niet af te ronden. Dat het SVEB ook
niet mee zat bleek uit een actie van
Giel Seuren die één op één kwam te
staan met de laatste man van DEV. Bij
de passeerbeweging van Giel ging de
tegenstander spontaan naar de grond.
De scheidsrechter zag dit als een over-

treding van Giel zodat ook deze goede
kans onbenut bleef. Vlak voor de rust
werd DEV nog gevaarlijk maar beide
ploegen gingen met een gelijkspel
de rust in. Kort na de pauze werd een
onnodige overtreding van SVEB op de
rand van het strafschopgebied bestraft.
De toegekende vrije trap werd door
Sergio van Well hard in de rechter benedenhoek binnengeschoten: 1-2. Na deze
mokerslag ging SVEB met veel inzet op
zoek naar de gelijkmaker. De gelijkmaker bleef echter uit. Omdat SVEB in
deze fase de verdediging verwaarloosde
ontstonden er meer kansen voor DEV
om de wedstrijd definitief te beslissen.
Uit een counter in de 81e minuut strafte
Ricky Hermkes dit af: 1-3. In de resterende tien minuten probeerde SVEB de
schade te beperken maar slaagde er
niet in om de marge te verkleinen.

SV Melderlso

Derde zege op rij
voor korfbalsters
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De SV Melderslo-korfbalsters speelden zondag 2 oktober tegen
koploper DAKOS 1 uit Someren. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark
De Plagge in Someren-Heide.
SV Melderslo begon niet scherp
aan de wedstrijd. Er werd verdedigend
te weinig druk gegeven, waardoor
DAKOS al binnen enkele minuten uit
twee afstandsschoten kon scoren.
Daarna kwam SV Melderslo echter
sterk terug. Er werden enkele goede
kansen gecreëerd en hoewel de ploeg
het verdedigend nog steeds zwaar
had, lukte het de korfbalsters uit
Melderslo om het redelijk dicht te houden en zelf ook enkele doelpunten te
maken. Bij een stand van 3-5 gingen
de teams de kleedlokalen in. Na rust
begon de ploeg sterk. SV Melderslo
wist dat het moest blijven gaan wilde
het de wedstrijd winnen en de voorsprong werd uitgebreid. Na de 5-10

zakte het spel bij SV Melderslo een
beetje in. Er werd minder gecreëerd
en slordiger gespeeld, waardoor
SV Melderslo het zichzelf onnodig
moeilijk maakte. DAKOS kwam tot
8-10. Tot in de slotfase lukte het
SV Melderslo om het gat van twee
doelpunten te behouden. In de laatste
speelminuten stond het 10-12. DAKOS
kwam toch nog even heel dichtbij door
een halve minuut voor tijd de 11-12
te scoren. SV Melderslo hield echter
gecontroleerd balbezit in de laatste
seconden, waardoor de twee punten
verdiend mee terug naar Limburg
gingen. SV Melderslo staat door deze
winst op een gedeelde eerste plaats in
de overgangsklasse.
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Gelijkspel voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De vele toeschouwers konden soms hun ogen niet geloven wat er zoal op het veld aan het afspelen was op
zondag 2 oktober tijdens de wedstrijd van RKsv Wittenhorst tegen SV Someren. Het gevolg: een spectaculaire
eindstand van 3-3.
Wittenhorst moest wel diep
gaan om de oorzaken aan te wijzen
hoe een 3-0 voorsprong binnen 16
minuten werd weggegeven. De start
van Wittenhorst was formidabel.
Mogelijk te gemakkelijk. Alles verliep
positief. In de 2e minuut werd een
prima pass door Frank Peeters op
maat verzonden naar Rob Zanders.
Hij haalde verwoestend uit: 1-0.
Nog nagenietend kwam wederom
door een steekbal van Frank spits
Willem Heijnen in stelling en dit betekende de 2-0. De secondewijzer was
amper een minuut verder toen Willem
Heijnen Rob Zanders kansrijk voor het
doel bracht. Dit betekende de 3-0.
Een niet te geloven tussenstand.
Wat hierna gebeurde was met

geen pen te beschrijven. In de
36e minuut kon Freek van Bussel
namens Someren de bal bemachtigen. Het schot dat volgde was voor
John Tissen te machtig en dit was
dan tevens de eerste tegengoal.
Wittenhorst had ineens alle vertrouwen verloren en waarom eigenlijk?
Er lukte totaal niks meer. Wat in het
eerste kwartier gunstig uitviel was
vanaf nu juist het tegenovergestelde.
Vlak voor de pauze illustreerde dit des
temeer. Een ongelukkige handsbal
van Tom Zanders leverde een penalty
op voor de bezoekers. Goaltjesdief
Freek van Bussel knalde de 3-2 binnen.
Wittenhorst kon de wonden in de
pauze gaan likken. Na de pauze kon
de thuisclub niet de puntjes op de i

zetten. Het was juist weer Someren
dat veel meer in te brengen had.
De gelijkmaker was er een om niet
te vergeten. Een ongevaarlijke hoge
bal werd op miraculeuze wijze gemist
inclusief door de doelman. Met dankbaarheid werd deze treffer gejubeld:
3-3. De doelpuntenmaker was Mike
Verdonschot. Een totaal onnodige
treffer die de onrust en nonchalance
uitdrukten. De eindfase werd nog boeiend, het bleef tenslotte bij dit gekke
gelijkspel. Een grote mogelijkheid was
er tenslotte nog voor Rob Zanders
die vrij voor de doelman opdook.
Wittenhorst moet zich afvragen hoe dit
kon gebeuren. Een doltrieste wedstrijd
was voor de neutrale bezoeker om van
te smullen.

HZPC in top 15
Door: zwemvereniging HZPC Horst
De wedstrijdafdeling van zwemvereniging HZPC Horst zwom op zondag 2 oktober de eerste ronde van de
Nationale Zwemcompetitie. De wedstrijd werd gezwommen in zwembad D’r Pool in Kerkrade. HZPC heeft na de
eerste wedstrijd een plaats bemachtigd in de top 15.
De Nationale Zwemcompetitie
bestaat uit vier nationale wedstrijden.
Alle verenigingen in Nederland zwemmen in hetzelfde weekend dezelfde
wedstrijden. De prestaties van de
teams worden omgezet in punten
en aan de hand hiervan wordt een
klassement samengesteld. De beste
vijftien teams in Nederland komen uit
in de Hoofdklasse. De dertig daarop
volgende clubs komen uit in de
A-klasse. HZPC zwemt de wedstrijden
dit seizoen tegen de andere A-klasseverenigingen in Limburg: NIMO uit
Landgraaf, Hellas-Glana uit Sittard/
Geleen en Zwemclub Eijsden.
HZPC wist dit jaar een vergelijkbaar resultaat met vorige seizoen
neer te zetten. Er is over het alge-

meen goed gepresteerd door alle
zwemmers, met name de minioren
en junioren zetten al enkele persoonlijke records neer. Een knappe
prestatie zo vroeg in het seizoen.
De beste prestatie kwam op naam
van Isa Curvers. Zij verbeterde haar
oude tijd op de 200 meter vrijeslag
met 19 seconden. De overige (dikke)
pr’s werden gezwommen door Lynn
van den Beuken (100 meter schoolslag), Lisa Christiaens (100 meter
vrijeslag en 200 meter rugslag),
Loeki Knops (200 meter rugslag en
100 meter vlinderslag), Koen Koster
(200 meter schoolslag), Anna van
Kuijk (200 meter rugslag, 100 meter
vlinderslag), Isis van Kuijk (50 meter
rugslag, 100 meter schoolslag),

Lieke Meulenkamp (200 meter vrijeslag), Zerina Muratovic en Anne Roefs
(200 meter rugslag), Lotte Roefs
(200 meter schoolslag), Lynn Vallen
(200 meter vrijeslag), Serafina Vlijt
(50 meter rugslag, 100 meter wisselslag), Maud Weijmans (100 meter
rugslag, 200 meter schoolslag),
Manon van der Wielen (200 meter
vrijeslag) en Marlijn Zwart (100
meter vlinderslag). In het algemene,
landelijk klassement zien we HZPC
terug in de top 15. De definitieve
ranglijst is nog niet bekend, maar we
kunnen concluderen dat HZPC uitkomt
tussen plek 12 en plek 15. Daarmee
is HZPC tevens de derde vereniging
in Limburg. Een prima begin van het
wedstrijdseizoen.

Mart Arts
clubkampioen Jeu
de Boules Club Horst
Mart Arts is clubkampioen van de Jeu de Boules Club Horst.
De vierde en laatste ronde voor het Clubkampioenschap van Jeu
de Boules Club Horst werd op dinsdag 27 september gespeeld.
Er namen 26 leden deel aan de wedstrijden op 27 september.
Iedere deelnemer speelde drie rondes en daaruit werd uiteindelijk
een top drie gevormd. Theo Heldens (9+50) eindigde op een derde
plaats, Jacqueline Hofmans (10+49) won de tweede plaats.
Mart Arts (10+54) ging met de eerste plaats en de titel van
Clubkampioen 2016 naar huis.

Melderslo speelt gelijk
tegen Oostrum
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging SV Melderslo speelde op zondag 2 oktober op sportpark De Spar tegen
SV Oostrum.
Het verschil op de ranglijst
bedraagt 1 punt (7 om 6) en beide
ploegen hadden er alle belang bij
om vandaag 3 punten te pakken om
zo aansluiting te houden met de kop
van de ranglijst. In minuut 4 behoede
Bas van Westerveld zijn ploeg voor
een vroege achterstand. In minuut
6 plaatste Peter Spreeuwenberg de bal
op de lat en zo waren beide ploegen dus alweer snel in evenwicht, al
bleef het 0-0. Daarna was het echter
wachten tot minuut 22 voordat er
weer iets te genieten viel. Het balletje
dat door Gijs Coenders netjes werd
afgelegd werd echter helaas door Peter
Spreeuwenberg voorlangs geschoten.
In de 29e minuut was SV Melderslo

getuige van een staaltje blufpoker
van keeper Bas. Eerst speelde hij de
bal recht in de voeten van de spits
van Oostrum, waarna hij de inzet van
diezelfde spits op mooie wijze wist te
keren. Met de brilstand gingen beide
ploegen naar de thee.
Oostrum begon direct na rust
aan een sterk offensief, daar waar
de ploeg van trainer Vievermans
in deze eerste minuten juist een
suffige indruk maakte. Drie kansen in 2 minuten tijd en in de 48e
minuut werd kans vier door Oostrum
verzilverd: 1-0. Gelukkig herpakte
de ploeg uit Melderslo zich weer en
kwam het langzaam weer beter in
haar spel. Met twee spelerswisse-

lingen en iets opportunistischer spel
werd er gezocht naar de gelijkmaker. Het bleef daarbij wel opletten
geblazen voor de snelle counters van
SV Oostrum. Zo ook in de 76e minuut
toen Bas een ‘alleen op de keeper’situatie wist te verwerken tot corner.
SV Melderslo was al blij met 1 punt.
Er dat gebeurde in de 86e minuut toen
beide invallers Jeroen Gubbels en Stijn
Vullings hun visitekaartje afgaven aan
hun trainer. Paul Vullings ging door op
links en speelde de bal in op Jeroen.
Jeroen wist vervolgens met een mooie
steekpas de inlopende Stijn te vinden
en die tikte netjes binnen. Gezien het
vertoonde spel over 90 minuten was
deze 1-1 een terechte uitslag.

Jeugd VV Hegelsom
in het nieuw
Het voetbalteam JO11-2G uit Hegelsom is het voetbalseizoen
gestart in een nieuw trainingstenue. De club vond in het kader van
maatschappelijk ondernemen ACB Transportbanden & Onderdelen,
gevestigd in Hegelsom bereid om de trainingspakken te sponsoren.
Het komende seizoen zijn spelers en trainers van het jeugdteam uit
Hegelsom in de nieuwe trainingspakken te zien op de Limburgse
sportvelden.
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Knuffelzegening Meerlo
In Meerlo werd zondag 2 oktober een knuffelzegening gehouden in het kader van Dierendag. Pastoor Ruud
Verheggen zegende aan het einde van de gezinsmis de knuffels van kinderen.

Appels rijgen in
De Locht
Jeugdige bezoekers mogen zondag 9 oktober in Museum De Locht in
Melderslo appels rijgen. Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot
17.00 uur, de demonstratie begint om 11.00 uur.
Vroeger was het moeilijk om
fruit te bewaren voor de komende
wintermaanden. Koelcellen waren
er niet en dus moesten er andere
manieren gezocht worden om
bederf tegen te gaan. Een bekende
methode was het drogen van appels
bijvoorbeeld op zolder of hangend
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aan een lange draad buiten in de
zon. Kinderen mogen in De Locht zelf
appels rijgen en mee naar huis nemen
om verder te laten drogen. Tevens is
de smid actief en worden biologische
groenten geveild via de traditionele
veilingklok. De groep 4You geeft een
optreden.

“Knuffels zijn belangrijk voor kinderen. Het is je vriendje, je praat er tegen
en je slaapt erbij”, aldus Verheggen.
Hij nodigde alle kinderen uit om met
hun knuffels naar voren te komen.
19de knuffels
Op het altaar werden

winkel&bedrijf
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gezegend door de pastoor. Het waren
kleine knuffels zoals konijntjes en
muizen tot en met een Bengaalse
tijger. De gezinsmis stond verder in
het teken van ‘Samen zijn we sterk’.
In de mis werd bijvoorbeeld aandacht

gevraagd voor onder andere de kinderen van het AZC Roekenbosch die sinds
kort op de basisschool in Meerlo zitten.
“Ook deze kinderen zijn welkom in
onze wereld”, luidde de boodschap van
pastoor Verheggen.

Advertorial

Our food: How it’s made
Onder het motto ‘Our food: How it’s made’ vertellen Elly en Edwin Michiels-Fleuren tijdens de Dutch Agri Food Week uit eerste hand over hoe
Nederlandse boeren en tuinders al het lekkere, gezonde en vooral veilige voedsel produceren, met respect voor natuur en omgeving. Samen met
de Gezondste Regio 2025 vragen zij aandacht voor voedseleducatie op de boerderij.

afkomstig van agrarische ondernemers.
Het gemengde bedrijf AandenHerenbosweg
in Melderslo bestaat uit bloembollen,
akkerbouw en een vleesvarkenshouderij,
maar ook andere sectoren zijn op de open dag
vertegenwoordigd. Vanuit de voerindustrie
wordt uitgelegd waar het voer voor de varkens
vandaan komt, de dierenartsenpraktijk vertelt
over diergezondheid. De HAS en Citaverde laten
je kennismaken met onderwijs en leden van
BoerderijEducatie Limburg hebben een leuke
activiteit voor de kinderen. Het Zoemhukske uit
Horst vertelt over hoe belangrijk bijen zijn voor
onze natuur en voedselvoorziening. Atelier
Zonder Gum onder leiding van Helmie vd Riet
laat je kennismaken met artistieke vormen
en zo zijn er nog tal van dingen te zien en te
beleven en vergeet vooral niet ook de varkens
een aai te geven.
Omdat de zichtstal ook haar 5-jarig bestaan
viert, is er voor elke bezoeker een leuke
attentie. Tevens kunnen bezoekers kans maken
op een ochtend of middag boerderijeducatie
aangeboden door Boerderij Educatie Limburg.
De open dag is zaterdag 15 oktober van
11.00 uur tot 16.00 uur op het bedrijf van
Edwin en Elly, Herenbosweg 38 in Melderslo en
iedereen is van harte welkom om een kijkje te
komen nemen.

De educatieboerderij
Een praktijkles op de boerderij voegt veel toe
aan de theorie. Jongeren weten vaak niet waar
hun voedsel vandaan komt. Een boerderijles
helpt ze bij wereldoriëntatie en het besef van
hun eigen wereld.
Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen
over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting,
voeding en gezondheid dagelijkse kost.

Daarnaast helpt een boerderijles bij de
ontwikkeling van praktische vaardigheden.
Gezondste regio 2025
Gezondheid is een verbindende factor en een
breed toepasbaar begrip; niet alleen mensen
kunnen gezond of ongezond zijn, ook voedsel,
bedrijven en maatschappijen kunnen gezond zijn.
Gemeente Horst aan de Maas heeft de ambitie
uitgesproken om de gezondste regio van Europa

te worden. Boerderij- en voedseleducatie kan
hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Leon Weijs zal namens De Gezondste Regio 2025
de opening van de open dag Our food: How it’s
made verrichten.
Open dag
Bezoekers worden uitgenodigd een eigen
broodje te maken met agrarische producten om
zo kennis te nemen van vers en gezond voedsel
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Oranje Fonds steunt ’t Laefhoês
America
Het bestuur van gezondheidscentrum ’t Laefhoês in America heeft vorige week een toekenning gekregen voor
een bijdrage van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds draagt 40.000 euro bij aan de inrichtingskosten van de nieuwe
accommodatie van ’t Laefhoês.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en
’t Laefhoês is er daar sinds afgelopen
week één van.

Volgens voorzitter Ben van Essen
is met deze toekenning van 40.000
euro de realisatie van de inrichting
van ‘t Laefhoês weer een flinke stap

verder: “Naast de grote inzet van alle
vrijwilligers, zal er ook ‘klinkende
munt’ nodig zijn om alles te realiseren,” aldus Van Essen.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Portugese fado in Horst
De band Luzazul staat zondag 9 oktober op het podium van Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om
16.00 uur.
Luzazul speelt een mix van
Portugese fado, Braziliaanse melodieën, flamenco en Kaapverdische

tinten. Zangeres Magda Mendes uit
Lissabon wordt begeleidt door flamencogitarist Alain Labrie, pianist en

Würlitzerspeler Emiel van Rijthoven,
percussionist Udo Demandt en Martijn
Morselt.

Aan den Herenbosweg
deelnemer Dutch Agri Food Week
Het agrarisch bedrijf Aan den Herenbosweg in Melderslo zet zijn deuren open voor publiek tijdens de Dutch Agri
Food Week (DAFW). De open dag vindt plaats op 15 oktober van 11.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de DAFW staan voedsel,
voedselinnovatie en voedselproductie
centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie,
retail, overheid en wetenschappers

laten zien hoe zij werken aan veilig en
gezond voedsel voor onszelf en voor
straks 9 miljard mensen wereldwijd.
Aan den Herenbosweg
(Herenbosweg 38) is een agrarisch

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Dealer van Gritzner naaimachines.
Met het befaamde boventransport, draadinrijger etc.
Tevens ruime keuze uit
gebruikte naaimachines

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

bedrijf dat zich richt op varkens, bloembollen en akkerbouw. Naast Aan den
Herenbosweg uit Melderslo, doen er
nog twee andere Limburgse educatieboeren mee aan de DAFW.

Geënte konijnentijdens
Peelhorstshow
De Peelhorstshow wordt dit jaar gehouden op vrijdag 7 oktober, zaterdag 8 oktober en zondag 9 oktober.
Deze vindt plaats in Manege Wieneshof in Hegelsom. Voor het eerst zijn dit jaar de konijnen op de Peelhorstshow
geënt tegen RHD-type 2.
Op de Peelhorstshow is een groot
aanbod aan rassen en kleurslagen te
bewonderen. Naast konijnen zijn er op
de Peelhorstshow ook onder andere
kippen, eenden, kwartels, fazanten,
kalkoenen, duiven en cavia’s te zien.
In totaal zijn er meer dan 1.100 dieren
op de show te aanschouwen. Al deze
dieren worden gekeurd op uiterlijk en
voorzien van punten. Zo wordt uiteindelijk de beste van de show uitgemaakt.
Naast deze volwassen dieren, is er ook

een broedmachine aanwezig waar je
zelf de kuikentjes uit het ei kunt zien
kruipen. Als ze eenmaal opgedroogd en
aangesterkt zijn kun je ze vastpakken
en aaien. Daarnaast is er een tombola.
Het inenten van de konijnen is een
maatregel die door de landelijke bond
aan de organiserende tentoonstellingsorganisaties opgelegd is. RHD is een
konijnenziekte die al enkele jaren onder
de konijnen heerst en besmettelijk is
voor andere konijnen, waarvan het

aantal dodelijke gevallen blijft groeien.
Zodra de dieren gebracht zijn, worden
de konijnen aan de hand van een entformulier gecontroleerd. Voor bezoekers
aan de Peelhorstshow die zelf ook
konijnen hebben, is er dus geen risico
dat ze dit virus mee naar huis nemen.
De Peelhorstshow is geopend op vrijdag
7 oktober van 18.00 tot 22.00 uur,
op zaterdag 8 oktober van 10.00 tot
22.00 uur en op zondag 9 oktober van
10.00 tot 16.00 uur.

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

www.haardstede.nl

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

Korenfestival in Grubbenvorst
Het Horster Mannenkoor organiseerde samen met Hotel Herberg de Lindehoeve in Grubbenvorst op
zondag 2 oktober een concert. Deze middag traden diverse koren uit de regio op. Naast het Horster
Mannenkoor gaven onder meer Gospelkoor Spirit of Love uit Tegelen, het Shantykoor de Maashave
Grubbenvorst en Meriko Vocaal uit Meterik een optreden.

D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN
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Agenda t/m 13 oktober 2016
Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden

vr
07
10

Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Kantkloscafé

Bruce Brothers

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Ummenthun Kronenberg

Opening beweegstraat en demonstraties

Optreden Fogertys Revival Band

Locatie: Hof te Berkel Horst

Tijd: 22.00-01.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Peelhorstshow 2016

We Are Elecniks

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Stammineke 2.0 Clubnight

Pollylop

Tijd: 20.00-04.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Vinylavond
Tijd: 21.30-00.30 uur
Locatie: Proeflokaal van Horst

za
08
BEKRO B.V. 10
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

in samenwerking met

zo
09
10

Peelhorstshow 2016
Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Deftig

Inloop outdoortraining 50-plussers

Tijd: 23.00-02.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 10.00-11.00 uur
Organisatie: Samen in Beweging en Natuurlijk Nancy
Locatie: Boscafé Horst

Peelhorstshow 2016

Chinese pelgrimage op bezoek tijdens mis

Tijd: 10.00-22.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Tijd: 10.30 uur
Locatie: kerk Broekhuizenvorst

Paddenstoelenwandeling

Appels rijgen

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Open dag Magma Minerals

Kiwanis Duo Marathon

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Magma Minerals, Venloseweg 11C Sevenum

Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst

WK Bokkenollen & Limonollen

Promsconcert Grubbenvorst

Tijd: 11.00-21.00 uur
Locatie: Griendtsveen

Tijd: 12.15 uur
Locatie: O.L. Vrouwenkerk, Grubbenvorst

3D-handboogevenement

Peelmuseum geopend

Tijd: 13.30-18.00 uur
Locatie: Handboogsportvereniging De Schutroe Horst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Griendtsveenseweg 69 America

Opening vernieuwde huiskamer

Tapzingen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Naesenhof Broekhuizenvorst

Tijd: 14.30 uur
Locatie: café De Sevewaeg Sevenum

Inside The Cage Festival

Optreden Luzalul

Tijd: 15.00 uur
Locatie: OJC Knor Meterik

Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Check

www.thatshappening.com

Rocktober – Tributenight
Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Informatieavond Ooijen-Wanssum
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Zaal ’t Brugeind Meerlo

Liedjesavond

Dorpsplatform

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Discobal Jaren ‘70
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

Pubquiz
Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!
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Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Boëms Jeu America

kinder-EHBO
wo Workshop
Tijd: 19.00-22.00 uur
12 Organisatie: Spring Kinderopvang
10 Locatie: kinderdagverblijf Ark Horst
De Verbeelding
do Café
Tijd: 20.00 uur
13 Locatie: café Cambrinus Horst
10

service 27
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Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

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

America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
7 t/m 13 oktober 2016
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Heilige mis

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray
Beej Mooren

Hostellerie De Maasduinen

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant
Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje
Een kop koffie of thee voor € 1

09.30

Blauwebessenland

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

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

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

HUIS van de STREEK
5% korting op het hele
assortiment

Staatsie 1866

Korting op een wekelijks aangeboden
product

€ 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

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

Lunchroom Lekker Gewoën

Duet Kappers

Museum de Kantfabriek

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino of thee

My-LifeSlim

Eclicker

Driegangenmenu voor € 17,50

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

De Fabriek

€ 12,50 korting op de intake

Pakje!

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Parkhotel Horst

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een zonnebril

The Zen Co
m

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

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

Taurus World of Adventure

50% korting op de bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

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

Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand

Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

10% korting op het hele assortiment

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor € 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor € 5

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

The Zen Company

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

pany

Zoek je onts
panning en
beauty? Dan
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De Schuilplaats

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

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Thermaalbad Arcen

Logeerhuis Kapstok

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Swolgen

kerkdienst
kerkdienst

Ontbijt voor € 3,95

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

Eén kop koffie of thee voor € 1

Sevenum

Ruitersport Equidrôme

Bootcamp Power

5% korting op alle aankopen

10% korting op een fotosessie

zaterdag
		

Eén kop koffie of thee voor € 1

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

FotoID

Meterik

De Ringoven

Boerderijwinkel Lenders

Eetcafé Ald Vors
17.30
17.30

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Eén kop koffie of thee voor € 1

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Melderslo

10% korting op een diner
voor 2 personen

10% korting op een
schoonheidsbehandeling

IJssalon De Zeuten Inval

€ 1 korting op jam

Horst (Lambertus)

10% korting op een behandeling
naar keuze
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

De Bekkerie

Hegelsom
zondag

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

voor meer inf

ormatie: ww

w.thezencom

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

Voordeelpas
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keuken

metamorfose

Rodez/Luanda
beton / leisteengrijs

€ 5.699,direct de beste prijs

Keuken 395 x 187 cm
compleet met:
koelkast

vaatwasser

combi-magnetron
inductiekookplaat

spoelbakken
werkblad

afzuigkap wand

5 jaar apparatuurgarantie

Etna Inductiekookplaat 60 cm

Pelgrim Combimagnetron 45 cm

Etna Gaskookplaat 75 cm

T305ZT

MAC696RVS

A151VWRVSA

4 kookzones, 10 kookstanden
Centrale aan/uit bediening
Nismaten (hxbxd): 50x560x490 mm

€395,-

€599,-

€429,-

XL binnenruimte: 50 liter inhoud
20 automatische programma’s
Emaille binnenruimte – voorkomt vuilaanhechting

HORST

Geïntegreerde vonkontsteking
Vangschaal RVS, gietijzeren pandragers
Tweedelige branders met matzwarte deksels

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

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