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ISK beschildert poort
Leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in Hegelsom beschilderen samen met kunstenares Helmie van de Riet de poort van het terrein waar de school is
gevestigd. “Via Ad de Ponti van PETC+ kwam de vraag of ik de poort zou kunnen ‘omtoveren’ tot een kleurig geheel”, geeft Van de Riet aan. “En wel zo, dat het de lading van
alle organisaties die op het PETC+ terrein gevestigd zijn, ‘samenvoegt’.” Samen met de leerlingen is er gebrainstormd over het ontwerp. De komende weken wordt het
aangebracht op de poort.

Wachten op Payqueste

Servicecorners Melderslo
en Swolgen op dood spoor
Het pilotproject waarin servicecorners geplaatst zouden worden in Melderslo en Swolgen komt waarschijnlijk
niet meer van de grond. Dat geven gemeente Horst aan de Maas en de dorpsraden van beide dorpen aan.
Het duurt te lang voordat het bedrijf Payqueste de corners kan leveren.
Payqueste moest de financiering
van de servicecorners zelf regelen,
omdat gemeente Horst aan de Maas
en de dorpsraden geen extra geld in
het initiatief willen steken. Daarom
gaf het bedrijf uit Zeewolde begin
dit jaar aan Europese subsidie aan te
vragen voor het project. Die subsidie
is nog steeds niet rond.

De dorpsraad van Swolgen geeft
aan “klaar te zijn met het project”.
Voorzitter Eduard Maas: “Als dorpsraad hebben we er alles aan gedaan.
Payqueste is nu aan zet, maar blijkbaar
krijgen ze de financiële middelen
niet rond. Dan houdt het voor ons op.
Jammer, want we hebben er samen
met ondernemers uit het dorp en

de gemeente veel tijd in gestopt.”
De dorpsraad van Melderslo deelt
deze mening. Voorzitter They Hagens:
“Het duurt allemaal veel te lang.
De mensen hier zijn inmiddels
gewend dat er geen pinautomaat
meer is.”
Lees verder op pagina 05
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The DriveXperience

Jongeren krijgen opfriscursus autorijden
Jonge bestuurders kregen op zondag 16 oktober op het terrein van de
brandweer in Horst les over verschillende aspecten van verkeersveiligheid
en rijvaardigheid. Via deze praktijkdag wil organisator The DriveXperience
jeugdige autorijders laten ervaren hoe goed ze zijn als jonge verkeersdeelnemer en welke verbeterpunten zij kunnen bereiken.

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

lang is”, zegt Jaap van Steenbergen
van The DriveXperience. “Dat is voor
velen die hier aan meedoen een grote
verrassing.”
Van Steenbergen, gehuld in een
oranje hesje, is vandaag een van
de begeleiders bij de slipbaan. The
DriveXperience organiseert sinds 2005
dit soort praktijkdagen om jonge
bestuurders inzichten mee te geven
die ze kunnen gebruiken op de weg.
“Het is de bedoeling dat jongeren die
hier aan meedoen zelf nadenken. Door
ze op elkaar feedback te laten geven
komt het bij ze binnen. Dus ze horen
het niet van een oude man in een
hesje, maar van hun leeftijdsgenoten”,
vertelt Van Steenbergen. Jongeren
krijgen behalve de sliptest ook een
anderhalf uur durende praktijkles en
voorlichting over zaken als telefoongebruik en alcohol en drugs in het
verkeer.
Ze hoeven hier vandaag niet de
perfecte noodstop te maken, zegt
Van Steenbergen. “Met wat ze hier
opsteken proberen we te voorkomen
dat ze in dit soort gevaarlijke situaties
belanden. Je moet zorgen dat je niet
eens in de problemen komt.” Volgens
hem zijn er onder de doelgroep van
vandaag, jongeren van 18 tot en met
24 jaar, relatief veel verkeersongelukken. “En dan met name onder de
jongens. Die hebben toch het idee dat

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Vaker open

Een paar auto’s die geleend zijn
van een lokale dealer, een gladde
baan en water. Op het brandweerterrein in Horst is deze zondag een heuse
slipbaan aangelegd. Hier kruipen
de dertig jonge deelnemers aan de
praktijkdag achter het stuur om hun
remvaardigheid te testen. “10 kilometer per uur harder rijden, betekent
een extra remafstand die drie keer zo
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ze zichzelf moeten bewijzen. Tegenover
hun meisje, vrienden of ouders bijvoorbeeld.”
Yvet Verbeek (21) en Kelly Buster
(22) uit Maasbree hebben net hun
praktijkles gehad. Ze zijn met zijn
tweeën en een coach anderhalf uur
de weg op geweest. Het was een
leerzame ervaring. “Je wordt gewezen
op dingen die je zelf over het hoofd
ziet. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat
ik nog weleens vergeet om over mijn
schouder te kijken. Dan mis je dus de

dode hoek”, vertelt Verbeek.
Buster: “Je merkt dat je totaal anders
rijdt dan toen je nog aan het lessen
was.” Rijden onder invloed doen de
twee dames niet. “Het is vanaf dag één
duidelijk voor mij: ik ga niet drinken als
ik moet rijden”, zegt Verbeek. Buster
drinkt zelden. “Alleen afgelopen vrijdag
heb ik toevallig een keer gedronken.
Toen was ik jarig.”
Van Steenbergen denkt dat de kans
dat jongeren met alcohol op achter het
stuur stukken kleiner wordt door een

dag als deze te organiseren. “Het is
belangrijk dat jongeren stelling durven
te nemen. Als je vader de gewoonte
heeft om in het weekend met een paar
glaasjes Jägermeister op achter het
stuur te stappen is het verleidelijk om
dat te accepteren omdat het je vader
is. Je bent misschien bang dat als je er
iets van zegt dat het ten koste van je
onderlinge band gaat. Wij denken hier
dat je band er op den duur op vooruit
gaat als je assertief bent en er wel iets
van zegt.”

Mogelijk dagkapel in kerk Swolgen
Er zijn plannen om in de kerk van Swolgen een afsluitbare dagkapel onder de kerktoren in te richten. Op deze manier kan de kerk vaker open zijn voor
bezoekers en kunnen er ook andere evenementen georganiseerd worden, stellen de initiatiefnemers.
Erik Elbers, parochievrijwilliger
en bestuurslid van parochiefederatie
Maasdorpen, presenteerde het plan
tijdens de dorpsraadvergadering van
Swolgen op woensdagavond 12 oktober. “Het is algemeen bekend dat
op lange termijn er mogelijk kerken
moeten gaan sluiten. De financiële
situatie van de kerk in Swolgen is op dit
moment goed, maar we merken wel
dat het ieder jaar een beetje minder
wordt. Toch willen wij dat de kerk het
bruisend middelpunt van het dorp
blijft, door de kerk vaker te openen en
bijvoorbeeld door er ook andere activiteiten te organiseren.”
Met een hekwerk of glazen wand
zou er binnenin de kerk, tussen de
toren en de kerk zelf, een doorzichtige
tussenwand geplaatst kunnen worden.
Zo ontstaat er een dagkapel die afgescheiden kan worden van de rest van
de kerk en dus ook afzonderlijk kan
worden geopend. De kerk kan op deze
manier zo levendig mogelijk gehouden
worden, zeggen de initiatiefnemers.
De plannen zouden ongeveer
18.000 euro bij een hekwerk en 26.000
euro bij een glazen wand gaan kosten.
Elbers: “Maar door vaker het kleine
gedeelte te gaan gebruiken in plaats
van de hele kerk, kunnen we veel

geld besparen op energiekosten.”
Het Bisdom Roermond heeft al positief
gereageerd op de plannen, maar adviseerde voor de glazen wand te kiezen

in verband met de verwarming van de
ruimte. Ook gemeente Horst aan de
Maas ziet de dagkapel als een goede
toevoeging aan de kerk.

De initiatiefnemers gaan de
komende tijd de meningen van de
bewoners van Swolgen over de plannen peilen.
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Jubileumvoorstelling

35 jaar Um&Um
Het cabaret- en zangduo Um&Um uit Horst bestaat 35 jaar. Op zondag 20 november houden de twee een
jubileumvoorstelling met verschillende gastartiesten. HALLO Horst aan de Maas blikt samen met Um&Um terug op
35 jaar podiumplezier.

Gemeente koopt
woningen
voor statushouders
Gemeente Horst aan de Maas wil 1,8 miljoen euro vrijmaken voor de
aankoop van tien tot vijftien huurwoningen. Deze worden vervolgens
door Wonen Limburg, in het kader van het ontzorgarrangement, verhuurd
aan statushouders.

Um&Um in 1982
Math Craenmehr en Wim Hendrix,
die het duo vormen, staan los van
Um&Um 45 jaar samen op het podium.
Ze begonnen als De Mangelmeulen.
“We pakten het toen losser aan”, vertelt Wim. “Het was allemaal wat ongedwongener, maar Math wilde dat alle
tonen die we speelden en zongen als
De Mangelmeulen precies aan elkaar
gelijk liepen. Uiteindelijk stopten we
met de groep en richtten we Um&Um
op. Als we optraden met deze groep
moest het een goed en verzorgde
show worden met sterke teksten.”
Math en Wim werden bekender.
“We traden vaak tijdens carnaval op”,
vertelt Math. “We hadden voornamelijk
humoristische nummers. Maar er zit
altijd wel een aantal serieuzere nummers in ons repertoire. We zorgen dat
we ons aanpassen aan het publiek.
Het is leuk om nummers te spelen
die wat met het dorp of actualiteit te
maken hebben. Sommige nummers
zijn dan maar één keer gespeeld. Een
aantal is heel sterk, maar weinig mensen heeft deze gehoord. Daarom willen
we een paar van deze platen tijdens
ons jubileumfeest spelen.”

Um&Um houdt op zondag
20 november zijn 35-jarig jubileum.
Op het Wilhelminaplein bij café
De Lange Horst komt een tent te
staan waar het optreden plaatsvindt.
“Er komt een aantal gastartiesten”,
vertelt Math. “Deze muzikanten
hebben wij door de jaren heen leren
kennen. Namen als De Toddezèk,
Ben Verdellen, Crist Coppens, Joep van
Wegberg en nog een aantal komen
optreden. Het zal geen normaal
optreden zijn. Alle artiesten moeten
een Um&Um nummer voorbereiden.
De uitvoering mag wel in hun eigen
stijl.” De opbrengst van het jubileumconcert gaat naar Stichting Erato
Muzikaal Contact. Erato is opgericht
door Math Craenmehr. Wim: “Stichting
Erato Muzikaal Contact brengt vrolijkheid en momenten van herkenning bij
zorgafhankelijke ouderen. We hebben
zoveel mooie momenten gekregen van
ons publiek. Dit willen we graag teruggeven aan Stichting Erato.”
Door de jaren heen, heeft het
zangduo heel wat meegemaakt.
Zo hebben ze meerdere prijzen mogen
ontvangen. “Dat doet ons heel goed”,

vertelt Wim. “Een prijs geeft echt een
gevoel van waardering. Zo hebben we
de oeuvreprijs van dialectvereniging
Veldeke-Venlo mogen ontvangen.
Dat geeft echt een mooie erkenning voor wat wij doen: het zingen in
Limburgs dialect. Prijzen zijn hoogtepunten in de afgelopen jaren, maar
grote optredens zijn nog specialer.
We mochten met alle concerten van
het Limurgs Symfonie Orkest meespelen. We gingen dan een groep alle
schouwburgen van Limburg af. Dat vergeten we nooit meer. Ik denk dat we
deze optredens als mooiste momenten
in de carrière van Um&Um kunnen
beschouwen.”
Math en Wim vertellen dat ze
ooit een hilarisch dieptepunt hebben
gehad. “We werden aangekondigd in
een zaal. Die man zei: ‘Dan wil ik nu
het duo Um&Um aan jullie voorstellen.
Tevens is helemaal achter in de zaal
het buffet geopend.’ Wat resulteerde
in dat iedereen naar het buffet liep,
wij amper door de menigte naar het
podium konden lopen en voor een
bijna leeg publiek konden spelen.
We hebben wel gelachen.”

Koninklijke onderscheiding
voor Zus Arts-Wagemans

De gemeente heeft de taak om
statushouders, vluchtelingen die
een verblijfstatus hebben, permanent te huisvesten. Om hiervoor te
zorgen heeft zij onder meer het plan
om woningen, die langer dan zes
maanden te koop staan en maximaal
200.000 euro kosten, aan te kopen en
te verhuren. “Hiermee zorgen we op
de eerste plaats voor huisvesting voor
de statushouders”, zegt wethouder
Bob Vostermans. “Daarnaast verlaagt
dit de druk op de reguliere huurmarkt en ontstaat er beweging op de
woonmarkt.”
De gemeente wil verspreid over
alle dorpen huurwoningen aankopen
die vervolgens door Wonen Limburg
worden verhuurd. Dit gebeurt in het
kader van het zogenoemde ontzorgarrangement. Hiermee kunnen
woningen die te koop staan verhuurd
worden aan statushouders. “We zoeken woningen of panden die op een
voor de toekomst strategische plek
liggen. Denk dan aan een ruimte
waar de gemeente ooit misschien een
parkeerplaats wil aanleggen. Het is
niet de bedoeling dat we kantoorpanden of zoiets dergelijks gaan aankopen om daar vijftien appartementen

in te realiseren. We willen juist de
statushouders spreiden. We zorgen
daarbij wel dat ze komen te wonen
op plekken waar ook voorzieningen
zijn.”
In oktober vorig jaar werd al
bekend dat de gemeente particulieren waarvan de woning te koop staat,
mogelijkheid biedt om hun woning
door de woningcorporatie laten beheren en verhuren aan statushouders.
Daar zijn tot nog toe ongeveer vijf
belangstellenden voor.
Gemeente Horst aan de Maas
heeft vanuit de overheid de taak
gekregen om dit jaar in totaal
100 statushouders te huisvesten,
dit is al met 65 personen gebeurd.
Voor de eerste helft van 2017 staat
de taakstelling op 32. Vostermans:
“Als de raad akkoord gaat willen we
gefaseerd woningen gaan aankopen.”
De gemeenteraad beslist in november over het plan van het college.
De gemeente maakte maandag
17 oktober bekend dat de woningen
in het Mikado-complex aan de Van
Bornestraat in Horst langer beschikbaar blijven voor vluchtelingen met
een verblijfsstatus. Het huurcontract
wordt tot 1 mei 2017 verlengd.

Halloween voor kids
Vrijdag 21 oktober
van 17.00 - 21.00 uur
Meer info:
www.leurs.nl

Griezelspellen
Schminken
Pompoen snijden
en nog veel meer!
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

Zus Arts-Wagemans (60) uit Swolgen heeft op woensdag 19 oktober een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar vele activiteiten als vrijwilliger bij de Zonnebloem en Eetpunt Swolgen. Zij ontving het lintje uit
handen van burgemeester Kees van Rooij tijdens het jaarlijkse evenement Samen Eten van de Zonnebloemafdeling De Driehoek.
Zus Arts-Wagemans is
gepensioneerd, maar was voorheen
eigenaar van een naaiatelier.
Vanaf 1998 is zij vrijwilliger bij de
Zonnebloem, afdeling De Driehoek.
Sinds 2008 is zij voorzitter van
deze afdeling. Ze organiseert
uitstapjes, is begeleider tijdens
boottochten, bezoekt zieken en
hulpbehoevenden, is lid van de
Regionale Cultuur Commissie en zet

zich in voor de jaarlijks terugkerende
activiteit Samen Eten. Daar kookt
zij samen met andere vrijwilligers
een diner voor zo’n tachtig gasten
van de Zonnebloem. Daarnaast
is Zus Arts-Wagemans sinds 2011
mede-initiatiefnemer, coördinator en
vrijwilliger bij het Eetpunt Swolgen,
waar ouderen en alleenstaanden
maandelijks een maaltijd kunnen
nuttigen.

“Mevrouw Arts-Wagemans
wordt omschreven als iemand die
altijd en voor iedereen paraat staat,
met name voor ouderen, zieken
en alleenstaanden. Haar streven,
zowel bij de Zonnebloem als bij het
Eetpunt, is en blijft altijd om het
voor iedereen leuk en toegankelijk
te houden, voor zowel gasten als
voor vrijwilligers die meehelpen”,
aldus burgemeester Kees van Rooij.

Strippenkaarten zijn
nu al verkrijgbaar bij
de informatiebalie
voor € 3,50 p.p.

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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Nick reist heel spoornetwerk Nederland af
Binnen zestien jaar en precies een maand wist Nick Ernst (21) uit America het hele spoornetwerk van Nederland
af te reizen. Een droom die eindelijk uitkwam. “Mijn hart ging als een bezetene tekeer tijdens het ritje naar het
laatste station”, aldus Nick.

Autobedrijf

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

Praktijk voor
Homeopathie
C. Revet-Roth,
arts voor homeopathie

De treinhobby van Nick begon al
vroeg. “Toen ik drie jaar was, was ik al
fan van treinen. Mijn opa nam mij altijd
mee in de auto naar het spoor. Wanneer
er een trein langskwam, stopte hij even
zodat ik de trein goed kon zien.” Nick
durfde toen nog niet met een trein
te reizen. “Toen ik vijf jaar was, ging
ik voor de eerste keer met de trein.
Samen met mijn moeder reisde ik van
station Horst-Sevenum naar Venlo. Dat
was echt heel spannend, maar wel
super leuk.” Nick had daarna de smaak
te pakken. Zo wilde hij na een tijdje wel
alleen reizen. Door treinkaartjesacties
van winkels kon hij goedkoop gaan reizen. “Samen met mijn moeder en vader
had ik al heel wat trajecten gehad.
Maar nog lang niet alles. Dus ik ging
alleen verder. Onderweg moest ik soms
wel eens lachen. Dan had er iemand
zwartgereden en moest diegene een
boete betalen.”
Begin oktober begon Nick in
Groningen aan het laatste gedeelte van
het Nederlandse spoornetwerk. “Station
Harlingen in Friesland was mijn laatste
station. De nacht ervoor kon ik amper
slapen, zo spannend vond ik het. Toen
ik nog een uur moest rijden, was ik

heel zenuwachtig. Wat als de trein pech
heeft? Ik dacht dat het elk moment
verkeerd kon gaan. Gelukkig ging de
reis prima en kon ik vinkje achter mijn
droom zetten. Yes, wat een schitterend
gevoel was dat.”
De meeste mensen lezen een boek
in de trein, slapen of luisteren muziek.
Maar Nick kijkt tijdens zijn reis het
liefst naar buiten. “Ik vind het leuk om
naar huizen te kijken, spoorwegovergangen te zien en treinen te spotten
die voorbij rijden. Ik kan zelfs aan de
meeste spoorpalen zien of de trein het
station bijna bereikt. De palen worden
dan dikker. Als ik even geen zin heb om
naar buiten te kijken, dan luister ik naar
muziek.” In de vele reizen heeft Nick
heel wat meegemaakt. “Zo mocht ik
een keer kaartjes knippen met de conducteur. Ik kreeg zelfs een conducteursjas aan. Weinig mensen hebben ooit in
de machinistencabine gezeten. Ik mocht
een keer naar binnen. Ik reed samen
met de machinist een station binnen.
Ik heb toen ook mogen omroepen, dat
was heel leuk.” Nick weet nog niet of
hij deze reis opnieuw wil gaan beleven.
“Een ding weet ik wel zeker. Er zullen
nog vele reisjes komen.”

Zinnige Zaken:
drie onderwerpen voor raad
De insteek van Zinnige Zaken, de opvolger van de Wegwijsdag van gemeente Horst aan de Maas, was om één
door de jongeren aangedragen onderwerp op de raadsagenda te zetten. Na tussenkomst van de gemeenteraad
werden dit er uiteindelijk drie.

Lid van VHAN/AVIG

Boerenweg 38, 5944 EL Arcen
Telefoon: 077-4739212
06-46612437
E-mail: christine.revet@kpnmail.nl
www.homeopathie-arcen.nl

Van de Lisdonk is een erkend en gerenommeerd installatiebedrijf uit Melderslo. Als totaal installateur zijn wij voorzien
van de benodigde erkenningen en certificeringen, VCA- en
aangesloten bij de branchevereniging UNETO-VNI.

Wegens toenemende drukte zijn wij op zoek naar een

zelfstandige installatiemonteur
Je hebt ervaring in de particuliere
sector en zelfstandig kunnen
werken is een must.
Wij bieden:
• Een goede werksfeer
• Een klein betrokken collegiaal
team met hart voor de zaak
• Een goed salaris
Solliciteren? Stuur je cv naar info@vdlisdonk.nl
Heb je nog vragen neem gerust contact met ons op.
St. Odastraat 11, 5962 AV Melderslo
T. 077 - 398 12 66 | www.vdlisdonk.nl

De eerste editie van Zinnige Zaken
vond plaats op dinsdag 18 oktober.
Leerlingen van havo 4, 5 en vwo 5
van het Dendron College kregen een
dag lang de tijd om te bedenken
welk onderwerp er op de agenda van
de gemeenteraad hoort. Zij werden
daarbij geholpen door (oud-) raadsleden. Aan het einde van de middag
vond een vergadering plaats waarbij de leerlingen, verdeeld over zes
groepjes, hun idee presenteerden
aan hun klasgenoten. Die voorstellen
varieerden van een multifunctioneel
jongerencentrum voor 16-minners
tot de oprichting van een jongerengemeenteraad en een maatjespro-

ject voor statushouders. Net zoals
voorheen bij de Wegwijsdag kregen
de leerlingen de kans om elkaar te
ondervragen over de haalbaarheid van
de plannen. Vervolgens was het zaak
om zoveel mogelijk stemmen te behalen. Uiteindelijk bleven drie ideeën
over: het maatjesproject schouder aan
schouder, de jongerengemeenteraad
en veiligere fietsroutes in Horst aan de
Maas. Tijdens de vergadering bleek al
snel dat de voorzitter, burgemeester
Kees van Rooij, een voorkeur leek
te hebben voor het maatjesproject.
“We hebben zo’n dergelijk project
al voor volwassenen,” hield hij de
leerlingen voor. “Dus we kunnen pro-

fiteren van de kennis die er is als we
zoiets voor jongeren willen opzetten.”
Uiteindelijk won ‘schouder aan schouder’ met tien stemmen, de andere
twee voorstellen kregen er elk zeven.
Tijdens de reguliere gemeenteraadsvergadering werd al snel duidelijk dat PvdA, SP, D66 en CDA vonden
dat alle drie de voorstellen behandeld
dienen te worden in de gemeenteraad. Zowel de PvdA als de andere drie
partijen gezamenlijk, diende hiervoor
een motie in. Essentie was in eerste
instantie van mening dat vast gehouden moest worden aan het oorspronkelijke plan. Uiteindelijk stemde zij ook
in met beide moties.
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Informatiebeurs voor Poolse arbeids
migranten in Horst
Voor Poolse arbeidsmigranten werd er op zaterdag 15 oktober in The Shuffle in Horst een informatiebeurs
georganiseerd. Arbeidsmigranten konden hier vragen stellen en contacten leggen met bedrijven, om zich op die
manier beter te ontwikkelen in onze samenleving.

de belastingdienst en het UWV. Ook de
Anti Discriminatie Voorziening Limburg
is vertegenwoordigd. “Discriminatie
komt in Nederland het meest voor
op de arbeidsmarkt en veel Poolse
mensen weten niet wat hun rechten
zijn hier en hoe de wetten zijn. Ze
kunnen vandaag met vragen bij ons
terecht”, vertelt vertegenwoordigster
Nicolle Schröder. “Er is al best een
aantal vragen gekomen, zoals ‘mijn
kind wordt gepest op school, wat
moet ik doen?’ en ‘ik mag op mijn
werk geen Pools praten van mijn baas,
kan dit?’ Dat zijn vragen die de Anti
Discriminatie Voorziening Limburg kan
beantwoorden.”

“Het is absoluut weer een succes
vandaag,” vertelt initiatiefneemster
Monika. “We hebben al zo’n 180 bezoekers gehad en het is pas 16.00 uur, dus
er kunnen er nog meer komen. Ik zie
natuurlijk mensen die ik nog ken van
voorgaande jaren, maar er zijn ook veel
nieuwe gezichten. De meeste bezoekers komen uit Horst aan de Maas,
Peel en Maas en Venray, maar er is ook
al een aantal Polen uit Eindhoven en
Den Bosch geweest.” Naast het hoge
bezoekersaantal zijn ook de reacties
die Monika krijgt erg goed: “De meeste
mensen vinden het een heel fijn initiatief. De beurs brengt mensen samen en
daar heeft iedereen iets aan.”

Vervolg voorpagina

Servicecorners
Melderslo en Swolgen
op dood spoor
Het is de vierde editie van de infobeurs. Om 12.00 uur gaan de deuren
van The Shuffle open en de beurs duurt
tot 17.00 uur. “Het voornaamste doel
van de infobeurs is dat Poolse arbeiders
in Nederland zelfstandiger worden en
dat ze weten waar ze heen kunnen met
hun vragen,” vertelt initiatiefneemster Monika Brząkała (30). Monika
is zelf Poolse, maar woont al sinds
2002 in Nederland. Ze is eigenaresse
van het adviesbureau VivaPolonia in
Meijel. “Ik kwam op het idee voor een
informatiebeurs door de vele vragen
die ik op kantoor krijg,” zegt Monika.

“Door middel van deze beurs weten
arbeidsmigranten nu voortaan zelf
waar ze heen moeten met hun vragen.
Daarnaast kunnen ze elkaar door de
beurs ook beter helpen.”
De beurs bestaat uit stands van
verschillende bedrijven en organisaties en bij iedere stand is een tolk
aanwezig. Behalve dat de beurs voor
de bezoekende Polen ontzettend nuttig is, hebben ook de standhouders
volgens Monika veel aan het evenement. “Die kunnen op deze manier
handige contacten opdoen.” Op de
beurs staat bijvoorbeeld een stand

het bedrijf Wiertz Personeelsdiensten,
een Limburgs uitzendbureau dat veel
vacatures heeft. “Deze infobeurs is
een handige manier om goede Poolse
krachten te werven,” vertelt Wiertzmedewerkster Justyna Janoschek.
“We hebben vandaag al rond de dertig
goede kandidaten gevonden, en we
hebben nog ruim een uur de tijd.
Wij hebben dus zeker een succesvolle
dag gehad.”
Naast uitzendbureaus staan er ook
stands van onder andere woon- en
onderwijsorganisaties, advocatenkantoren, Noord-Limburgse gemeentes,

Voorzitter They Hagens: ”Er is
veel werk verzet door onder andere
raadsleden Marcel Beelen en Henk
Weijs van het CDA en wethouder
Ger van Rensch, maar dat heeft niet
tot het gewenste resultaat geleid.
Het is niet anders.” Ook wethouder
Ger van Rensch van gemeente Horst
aan de Maas geeft aan weinig vertrouwen meer te hebben in de komst

van de servicecorners. “We hebben
er veel tijd en energie in gestopt.
Steeds werd ons weer beloofd dat
ze snel geplaatst zouden worden.
Voor de carnaval, toen voor de kermis
en nu nog steeds niet. Als ze nu nog
met een voorstel willen komen dan
moet dat wel heel erg goed zijn.”
Payqueste was niet bereikbaar
voor commentaar.

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

Voortgang bouw ’t Laefhoês
Belangstellenden konden maandagmiddag 17 oktober met eigen ogen zien hoe de bouw van
gezondheidscentrum ’t Laefhoês in America vordert. De uitvoerder gaf een rondleiding aan vrijwilligers
en vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen. In ’t Laefhoês zijn straks onder meer de huisarts,
fysiotherapeut, diëtiste en pedicure werkzaam. Donderdag 20 oktober is de eerste oplevering van de
nieuwbouw. Daarna wordt gestart met de verbouwing van het bestaande pand.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Afscheid nemen, dat wil je niet.
Het doet pijn en geeft veel verdriet.
Maar afscheid nemen was deze keer:
“het is goed, vecht maar niet meer”.

Nellie Voesten-Vanvelzen

Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma. Wij hebben bewondering en respect
voor de wijze waarop jij met je ziekte bent omgegaan.
We zullen je vrolijkheid en positieve instelling nooit vergeten.

echtgenote van

Thea van Rens-Reijnders

Wiel Voesten

echtgenote van

en eerder van

Ger van Rens

Piet Proenings †

Zij mocht 72 jaar worden.

Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Hegelsom, Ger

Horst, Wiel
Liessel, Ans en Peter Marcellis-Proenings
Loes en Berrie

Sevenum, Luc en Mascha
Sem, Isa

Horst, 12 oktober 2016
Pr. Irenestraat 56, 5961 CS

Horst, Mieke en Ron
Stan

De crematieplechtigheid werd gehouden
op dinsdag 18 oktober 2016 in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die Nellie van zorggroep Het Groene Kruis
en van alle vrijwilligers mocht ontvangen.

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, al het bezoek en de fijne kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man
en onze vader en opa

Harry van Helden
“Hay”

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.
Riky van Helden-Arts, kinderen en kleinkinderen

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.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance
van huiskamercafé Cambrinus?
Informeer naar de mogelijkheden bij
Jan en Henny. Catering mogelijk.
Tel. 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl

Thuiskapster gezocht? Ik kom graag
bij u aan huis om te knippen, kleuren,
harsen en de verzorging van uw
make-up! Bel 06 28 12 07 79 voor het
maken van een afspraak of kijk op
www.saskiahaarhemvisagie.nl voor
meer info en prijzen!
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

Gerrie

Hegelsom, 16 oktober 2016
Hombergstraat 5, 5963 AJ Hegelsom
We zullen ôs mam voor het laatst in ons midden hebben
op zaterdag 22 oktober a.s. om 12.00 uur tijdens de uitvaartdienst
in de aula van het crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, te Venray.
Tijdens de avondwake van vrijdag 21 oktober om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Hubertus te Hegelsom
zullen wij haar bijzonder gedenken.
Mam is thuis waar u donderdag 20 oktober a.s. van 19.00 uur
tot 20.00 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
In plaats van bloemen zouden wij een gift voor het KWF
kankerbestrijding op prijs stellen. Hiervoor staan in de kerk
en het crematorium collectebussen bij het condoleanceregister.
Een speciaal woord van dank aan oncoloog Dokter Vestjens
en aan huisarts Dokter Robbins voor de fijne begeleiding
en hun betrokkenheid tijdens de ziekte van ôs mam.

Op 20 augustus jl. hebben we in besloten kring
afscheid genomen van mijn rots in de branding,
onze allerliefste en trotse pap

Jos Hendrix
De klap van het plotseling overlijden kwam hard aan.
Maar in de afgelopen weken hebben we mogen ervaren
dat Jos bij velen geliefd was. De lieve kaarten, de mooie bloemen,
de troostende woorden, de vele telefoontjes, berichtjes,
bezoekjes en knuffels hebben ons goed gedaan.
We voelen dat we niet alleen staan in ons gemis.
En daarvoor bedanken we jullie uit de grond van ons hart.
Erica Verstegen
Gea Pim Luuk Mieke Hendrix
Grubbenvorst

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

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

Kinderopvang/gastouderopvang.
Gastouderbureau Roodkapje
Horst aan de Maas, 077 374 51 49
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Lezing: De invloed van gedachten en
emoties op gezondheid. Di 25 okt. om
19 uur. Info: 06 53 36 41 64.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Licht (er) Leven cursus met tips en
werkboek. Info/opgave: tel. 0478 58
32 72 info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
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.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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/
yogavooriedereen@ziggo.nl
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.
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.
Vrijwilligers gezocht. Gevraagd
vrijwilligers die het leuk vinden om
het vervoer van de ouderen mee
vorm te geven. Het gaat om de
functie van chauffeur op 9 p bus.
Vrijwilligersvergoeding www.gasterij@
bergerbaan.nl/06 29 18 46 31.
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.hetrotven.nl Bent u op zoek
naar een kleinschalige dagbesteding
voor kinderen met autisme en
aanverwante stoornissen? Kijk voor
meer informatie op onze website of
bel 06 45 66 19 93.
Kantoorruimte in Horst-centrum
ideaal voor starters, vanaf € 250/
mnd, div. afm. Tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Allerheiligen. 30 oktober Allerheiligen
in Horst. Voor een mooi en betaalbaar
grafstuk kunt u terecht bij Minatuur. Ook
voor alle verdere bloemdecoraties. 077
398 51 08.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
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.
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.

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

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600
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Uitbreiding Toverland
goedgekeurd
Attractiepark Toverland in Sevenum mag definitief uitbreiden. Dat werd besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van gemeente Horst aan de Maas op dinsdagavond 18 oktober.
Toverland hoopt in 2020 de grens
van 1 miljoen bezoekers per jaar over
te gaan. Daarvoor wil zij onder andere
voor de komende 10 jaar het park
in noordelijke en westelijke richting
uitbreiden, een grotere parkeerplaats
realiseren, de entree verplaatsen en
vergroten en een kantoorgebouw en
hotel bouwen. Eerder maakten twee
omwonenden van het attractiepark

bezwaar bij de gemeente tegen het
bestemmingsplan dat de uitbreiding
mogelijk maakt. Zij stelden dat er
onvoldoende rekening gehouden werd
met het woongenot en bedrijfsbelang
van de omwonenden. Gemeente Horst
aan de Maas verklaarde deze bezwaren
in september ongegrond.
De gemeenteraad ging dinsdagavond unaniem akkoord met het

bestemmingsplan voor de uitbreiding
van het attractiepark. Raadslid Jannie
Hermans van Essentie: “Toverland
is de laatste jaren al flink gegroeid.
De uitbreiding versterkt de positie
van Horst aan de Maas als toeristische
gemeente.”
In 2017 start het park met de eerste
werkzaamheden, het verplaatsen van
de parkeerplaats en de entree.

Woninginbraak in Horst
De politie in Horst is op zoek naar getuigen van een woninginbraak op vrijdag 14 oktober aan de Dr. van de
Meerendonkstraat in Horst.
Volgens de politie werd er tussen 10.00 en 22.15 uur ingebroken
in de woning. De daders zijn via de
achtertuin het huis binnengekomen.
Eventuele getuigen kunnen zich
melden bij de politie via 0900 88 44

(vragen naar politie Horst) of via Meld
Misdaad Anoniem 0800 70 00.
De politie attendeert mensen erop
dat de dagen korter worden, waardoor
inbrekers ook vroeger op de avond op
pad gaan.

“Wij richten onze surveillances
daarop in maar hebben ook hulp
van de mensen nodig”, aldus de
politie. “Houd elkaars woning in de
gaten en bel bij onraad onmiddellijk
de politie.”

Nieuwe NS-dienstregeling
NS heeft haar dienstregeling voor het eerst sinds 2007 ingrijpend veranderd. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf
zondag 11 december. Ook voor reizigers via station Horst-Sevenum gaan vertrektijden en treinbestemmingen
veranderen.
Voorheen reed de intercity vanuit
Venlo naar Den Haag, maar vanaf
11 december moeten reizigers richting Den Haag in Eindhoven overstappen. De intercity rijdt in plaats daarvan rechtstreeks richting Eindhoven,

Den Bosch, Utrecht, Amsterdam Zuid
en Schiphol. In de avonduren rijdt
deze trein niet rechtstreeks door naar
Den Bosch, maar kunnen reizigers in
Eindhoven overstappen.
De trein richting Venlo vertrekt

voortaan 15 minuten na het hele en
halve uur, in plaats van precies op het
hele en halve uur.
De trein richting Eindhoven vertrekt 1 minuut eerder dan die richting
Venlo.

Nieuwe fractievoorzitter SP
Thijs Lenssen is de nieuwe fractievoorzitter van SP Horst aan de Maas. Hij volgt Anthony van Baal op die onlangs
aangaf deze functie niet meer kon combineren met zijn andere werkzaamheden.
De 57-jarige Lenssen is afkomstig
uit Hegelsom. In 2014 werd hij in
de gemeenteraad van Horst aan de
Maas gekozen. In het dagelijks leven
is hij werkzaam bij Océ-Technologies
BV in Venlo. “Er is voor de SP een
belangrijke taak in Horst aan de Maas
weggelegd in allerlei belangrijke dos-

siers”, aldus Lenssen. “ Samen met
ongeruste burgers knokken we voor
alternatieven voor grootschalige veebedrijven, er moet veel meer worden
gebouwd voor starters op de woningmarkt en daarnaast blijft de komst van
de CVI, NGB en andere grootschalige
projecten een heikel punt.

Waarbij de leefbaarheid in de kernen
zeker niet mag lijden onder de grootschalige plannen van de grote kernen.
Dit zijn de belangrijke punten van de
SP voor de komende jaren. Het is een
pittige uitdaging om het beste voor
onze inwoners, milieu en bedrijven te
realiseren”.

Raad: winkels mogen op
zondag eerder open

www.haardstede.nl

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

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Winkeliers in Horst aan de Maas mogen op zondag voortaan op 10.00 uur in plaats van 11.00 uur opengaan. Dat
werd besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van gemeente Horst aan de Maas op dinsdagavond 18
oktober.
Op verzoek van supermarkten in het
centrum van Horst stelde het College
van B&W voor om de openingstijden op
zondag te vervroegen.

SP stemt tegen
Volgens de supermarkteigenaren kunnen zij zo inspelen op
de behoeftes van de consument.
Winkeliersverenigingen en centrummanagement Horst gaven eerder
al aan zich te kunnen vinden in de

verruiming van openingstijden. Enkel
de SP gaf tijdens de raadsvergadering
aan niet in te kunnen stemmen met
het voorstel. Frank Spreeuwenberg:
“Wij hebben al eerder aangegeven
tegen de hele zondagsopenstelling
te zijn. Daarbij is de vraag om eerder
open te mogen maar gesteld door
één ondernemer, maar de consequenties zijn voor iedere winkelier.”
Verantwoordelijk wethouder Paul
Driessen gaf daarop aan dat de winke-

liers niet verplicht zijn om hun winkel
op zondag te openen of door de
verruiming een uur eerder te openen.
“Dat is aan de ondernemers zelf.”
D66 en Essentie gaven daarnaast
aan het liefst een volledige openstelling van de openingstijden voor winkeliers te zien. Bianca van de Berg van
Essentie: “Ondernemers kunnen dit
prima zelf regelen. Laat het gewoon
aan hen over wanneer ze open willen
gaan.”

BROEKENWEKEN

2E BROEK

HALVE PRIJS
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl
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Zevende raadslid
stopt
Luc van den Beuken stopt als gemeenteraadslid voor Essentie. Hij is
daarmee het zevende raadslid dat zijn taken voor het einde van de
raadsperiode neerlegt.

HALLO in Luxemburg
Judith Raedts en Peter Keijsers uit Sevenum waren in augustus een weekje op vakantie naar
camping Nommerlayen in Luxemburg. “In de omgeving van de camping ligt het prachtige Müllertal met
de Schiessentümpel waterval met het meest gefotografeerde bruggetje van Luxemburg. Natuurlijk
moesten we hier even de HALLO lezen”, vertelt Judith.

We willen iedereen hartelijk bedanken
voor de belangstelling, de kaarten en de lieve woorden
tijdens het ziekbed en bij het afscheid van

Fien van den Munckhof-Kersten

De Kronenberger geeft aan dat
hij de werkzaamheden niet langer
kan combineren met privé en werk.
Luc van den Beuken was sinds maart
2014 gemeenteraadslid. Hij was tevens
lid van de commissie ruimte en zat in
de regionale werkgroepen voor het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg.
“Helaas heb ik, in overleg met de
fractie van Essentie, moeten besluiten
om afstand te doen van mijn functie
als raadslid. Ik kan er nu onvoldoende
tijd en energie in steken om deze taak
goed te volbrengen. Ik realiseer me
dat dit besluit mensen die juist op mij
hebben gestemd kan teleurstellen.

23 oktober 1916 – 23 oktober 2016

Jac Sijbers

hoopt op 23 oktober zijn 100e verjaardag te vieren.

Kinderen en kleinkinderen Van den Munckhof en Janssen.

Deze bijzondere verjaardag wordt in besloten kring gevierd
met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, vrienden,
kennissen en met het personeel en de vrijwilligers
van het verzorgingstehuis Sevenheym in Sevenum.

Dankbetuiging

Felicitaties kunnen worden gestuurd naar:
Verzorgingstehuis Sevenheym, t.a.v. de heer J.W. Sijbers
Maasbreeseweg 8, 5975 BN Sevenum

Het heeft ons goed gedaan.

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat we hebben ondervonden
na het overlijden van

John van de Wetering

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor alle felicitaties,
bloemen, cadeaus en kaarten.

Daarom willen wij op deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid en de vele lieve woorden en kaarten
ons erg goed hebben gedaan.

Ons 60-jarig huwelijksfeest
was een onvergetelijke dag.

pap van Troy, Ryan en Kelly.

Hartelijk dank.

Martien en Cisca
van Issum-Kelders

Fam. Van de Wetering

kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 23 oktober
om 11.00 uur in de H. Jozefkerk te America.



Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te koop Elstar en andere soorten.
Ook zelf plukken 0,50/kg.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
Huis verkopen? Voor € 500 excl.
is dit nu mogelijk. Voor meer
informatie, tel. 06 55 12 69 96 of
kijk op www.heikevastgoed.nl
Vrijwilligers gezocht die het leuk
vinden om voor onze gasten (ouderen)
een warme maaltijd te verzorgen.
Werkzaamheden liggen tussen 11 en
13 uur. Mail gasterij@bergerbaan.
nl/06 29 18 46 31/077 374 69 12.
www.hetrotven.nl We zijn op
zoek naar vrijwilligers om te helpen
tijdens de dagbesteding voor kinderen
met autisme, en het onderhoud van
onze tuin voor deze kinderen.
Voor meer info kijk op de website of
bel 06 45 66 19 93.
DMC garen. Te koop grote partij
(1637 strengen) DMC garen.
Alle kleuren. € 0,60 per streng.
Ook los te koop. Tel. 077 467 31 23.
Verloren sleutelbos zondagochtend op
rondweg Westsingel of Zwaluwstraat.
Tegen beloning terug
te bezorgen. Tel. 06 22 03 89 19.

Vermist sinds 15 oktober
wit/rode poes, omgeving Risselt
Horst. Heb je haar gezien of weet je
waar ze is, neem dan contact op met
06 28 70 89 00.
Kerstshow. Antieke beelden, ballen
en kerstverlichting. fraaie Kerstshow
25% korting op alle brocante. Kringloop
Twedde Kans en Brocante Hal Limburg.
Speulhofsbaan 7A Meterik. Di t/m do
12-17 vrij 12-19 za 10-16.
Verloren damesportemonnee
van Bakhuuske Hegelsom via
Vrouwboom-weg naar Melderslo.
Tel. 06 15 52 74 03.
Valise Atelier & Natuur. Workshops
en cursussen schilderen en vegetatief
vormgeven. Hét adres om een
creatieve middag in een sfeervol atelier
te hebben. Voor groepen
vanaf 5 personen van alle leeftijden.
Meer info www.valise.nl
Te koop mooie bonte
Jack Russel pups, gechipt en geënt.
Tel. 077 467 18 34.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen, vragen
of advies. Bel 06 31 52 45 17.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Maar juist zij verdienen een raadslid
die zich voor 100 procent kan inzetten. Omdat dat nu niet lukt, heb ik
dit besluit genomen”, aldus Van den
Beuken. Na afloop van de raadsvergadering op 18 oktober werd er afscheid
genomen van Van den Beuken als
raadslid. Hij wordt opgevolgd door Bart
Bertrams. Bertrams, die ook al van
2011 tot 2014 raadslid was, wordt in de
vergadering van 8 november benoemd.
Naast Van den Beuken hebben al
eerder Thijs Coppus, Rudy Tegels, Elbert
Joosten, Henk Kemperman, Hay Emonts
en onlangs Anthony van Baal hun
raadsfunctie neergelegd.

Welkom lief ventje

Moos

geboren op
11 oktober 2016
Zoon van
Joep en Ellen Hoebers
Venloseweg 58
5961 JD Horst

Geboren

Aaf

Bor
Lucassen
geboren op 14 oktober 2016
zoon van Joop Lucassen & Aukje van Dijk
broer van Storm & Lieve
Schoolstraat 41 5961 EG Horst


Geboren

Hannah

PEPIJN

Zoon van
Lars en Els van ‘t Hof
Raadhuisstraat 14
5975 BJ Sevenum

10-10-2016
Welkom lief meisje!

Anna

Dochter van Denise Bexkens
en Denny Buijssen
Stuyvesantstraat 270,
2593 GV Den Haag
Kleindochter van Nelly, Karel en Gerd

Welkom lief ventje!

Fedde
17 oktober 2016

11 oktober 2016
Dochter van
Johan en Sophie
Niessen-Ewalts
Denenweg 41
5962 NC Melderslo

Zoontje van
Ruud van Leendert
en Hanneke Janssen
Broertje van Romee

Check

Kleinschalig en flexibel

www.thatshappening.com

Dochter van
Johan van Gestel & Loes Peters
Zusje van Maartje
Spoorstraat 37
5865 AE Tienray
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg
40, Wanssum.
Tel. 0478 53 17 48.

Welkom lief ventje!
Geboren op
17 oktober 2016

Stuksbeemden 163
5961 LL Horst

Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

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

Celina Smits
18 jaar
Gilde Opleidingen Venray
Sevenum

Wat deed je als kind het liefst?
Kleuren en tekenen. Wanneer ik een
potlood en papier had ging ik altijd aan
de slag. Verder speelde ik altijd heel
erg graag met poppen. Dit is natuurlijk
heel ouderwets, maar ik wilde mijn
poppen meenemen en ermee spelen
wanneer en waar het maar kon.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik heb best veel stopwoordjes, maar
het stopwoordje dat ik het meest
gebruik is ‘duchtig’. Ik gebruik dat
woord in bijna al mijn zinnen. Duchtig
is een dialectwoord en ik gebruik het
meestal in een zin zoals: “Het is echt
duchtig hard aan het regenen.”
Wat zou de beste uitvinding zijn?
McDonalds-thuisbezorging in
Nederland. In Amerika is dat al een
ding dus ik zou het erg tof vinden als
dat ook in Nederland zou kunnen.

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik denk niet dat ik echt een ‘stijl’ heb.
Dit komt omdat ik veel verschillende
stijlen erg leuk vind. Ik kan de ene keer
best alternatieve kleding dragen, maar
de andere dag ook heel vrolijk. Ik heb
ook een tattoo op mijn arm. Dat kan
voor sommige mensen alternatief
overkomen, terwijl dat niet zo is
bedoeld.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn ouders vertellen altijd hoe trots ze
zijn op mij. Ze hebben het er altijd over
dat ik zo goed kan tekenen. Daar vertellen ze dan graag meer over.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van mijn zussen en ik op mijn
zus haar babyshower. Ze is zwanger en
ze moet nog drie weken en we hadden
samen een foto gemaakt als herinnering.
Heb je een verborgen talent?
Ik teken graag in mijn vrije tijd en
mensen zeggen dat ik het goed kan

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

jongeren 09

aan
Celina Smits

dus ik denk dat tekenen mijn verborgen talent is. Ik vind zelf ook dat ik
flink ben verbeterd door de jaren heen.
Wat is je favoriete hobby?
Tekenen dus. Ik teken echt altijd wanneer ik maar kan tekenen. Tekenen
werkt voor mij relaxend. Ik heb ook al
vijf jaar schilderles van een kennis.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, ik ben ooit naar een concert
geweest met vriendinnen van Pierce
The Veil en ze zongen hun zelfgeschreven nummer genaamd Hold On
‘Till May. Dat nummer heeft speciale
herinneringen voor mij omdat het een
nummer is dat ik heel vaak heb geluisterd heb wanneer ik mij slecht voelde
en omdat ik het live heb gehoord
toen. Wat heel erg vet was om mee te
maken.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is een baan die te
maken heeft met kinderen. Ik ben
altijd geïnteresseerd geweest in
kinderen en vind het superleuk om

met kinderen te werken. Ik doe nu
ook de opleiding Gespecialiseerd
Pedagogisch Medewerker op niveau
4 en ik vind het helemaal prachtig
om te doen. Ik zou met geen andere
doelgroep willen werken dan met
kinderen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen en op
elkaar kunt bouwen. Je moet elkaar
alles kunnen vertellen zonder dat je
bang bent dat er over je geoordeeld
wordt. het is belangrijk om jezelf te
kunnen zijn bij je vrienden en als je
dat niet kunt ben je waarschijnlijk niet
bij de goede personen. Mijn moeder
zei altijd: “Surround yourself with good
people.”
Wat is je beste eigenschap?
Ik denk dat mijn beste eigenschap
is dat ik erg geduldig en vrolijk ben.
Mijn vrolijkheid steekt vaak andere
mensen aan. Iedereen verdient het om
gelukkig te zijn. Wanneer mensen dat
niet zijn, wil ik graag de persoon zijn
die hen even opvrolijkt.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met het supermodel Cara Delevingne.
Naast het feit dat ze supermooi is vind
ik haar supertof. Ze is ondanks haar
beroemd zijn erg nuchter. Ze haalt
graag streken uit en heeft een attitude,
maar ze is ook erg grounded naar haar
fans en familie toe. Verder is ze een
echte grappenmaker maar toch waardeert ze alles wat ze heeft. Dat vind ik
mooi om te zien.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Dat het eerste is wat bij hen opkomt:
“Hey, dat is een leuke meid.” Ik vind
het heel vervelend om een slechte
indruk te maken. Iedereen wil graag
leuk gevonden te worden. Ik hoop dat
mensen mij zien als een leuke, lieve
meid. Zo probeer ik ook altijd over te
komen.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
In mijn leven heb ik niet zo heel veel
enge dingen meegemaakt, gelukkig.
Wat ik wel heftig vond was dat een
dierbare een aantal keren is opgenomen in het ziekenhuis. Vooral de eerste
keer was echt eng om mee te maken
en om mee te krijgen hoe dat allemaal
werkt.

Amsterdam
aan de Maas
Het is blijkbaar te druk in
Amsterdam en om dit op te
lossen kwamen Amsterdam
Marketing en de VVV in
Zandvoort met een geweldig
idee: Zandvoort aan zee heet
voortaan Amsterdam Beach.
Dit doen ze omdat toeristen
naar alles willen waar het
woordje Amsterdam in zit.
De Keukenhof heet daarom
voortaan dan ook The Flowers
of Amsterdam en het
Muiderslot the Castle of
Amsterdam.
Deze aanpassingen zijn
alleen bedoeld voor toeristen
dus wij als Nederlanders zullen
hier niet mee te maken
krijgen. Wordt denk ik wel
lastig als een toerist vraagt
waar The Flowers of
Amsterdam zijn en dat je dan
geen idee hebt waar ze het
over hebben. Dit klinkt
allemaal als een grap maar dat
is het jammer genoeg niet.
Misschien is dit ook een
goed idee om het toerisme in
Horst een beetje te verbeteren.
Als we overal nu de naam
Amsterdam bijzetten komen er
misschien wel meer toeristen.
In plaats van de Kasteelse
Bossen noemen we ze gewoon
The Woods of Amsterdam.
Misschien kunnen we dit ook
wel gaan doen bij de overige
dorpen van Horst aan de Maas.
We zouden mijn eigen dorp
Lottum bijvoorbeeld The Rose
village of Amsterdam kunnen
noemen en Grubbenvorst The
Asparagus village of
Amsterdam.
Ik weet zeker dat dit een
grote hit kan worden, natuurlijk is het wennen maar ja, het
is toch alleen voor de toeristen
bedoeld, dus wij zullen er geen
last van krijgen.
See you next time in The
Rose village of Amsterdam!
Puck

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

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.

te staan met leerlingen. Toen werd
mij gevraagd of ik op een internaat
wilde invallen: De Korenaar in Deurne,
ook bekend als Vreekwijk. Daar runde
ik met een aantal kinderen een
klein restaurant. Dit was heel leuk,
maar ook heftig. Zo’n 80 procent van
de scholieren heeft een diagnose.
De kinderen hebben last van
autisme of ADHD. Door een moeilijke
thuissituatie worden ze tijdelijk uit huis
geplaatst om even tot rust te komen.
Leerlingen konden in de tijd dat ze
op het internaat zaten geen diploma
halen. Samen met de directie en het
team zijn we een opleiding gaan
aanbieden. Het is ontzettend mooi
om te zien hoeveel zelfvertrouwen
jongeren weer krijgen bij het behalen
van een diploma. Afgelopen jaar zijn
we excellente school geworden. Daar
hebben we met het hele team hard
aan gewerkt.”

Zijn van de gekke
plannen

Trudy Sijbers (54) woont in Griendtsveen, maar haar droomland is Portugal. Ze is stewardess geweest bij de KLM.
En haar twee zoons geven haar veel energie. Deze week wordt zij geplukt.
Trudy is altijd geïnteresseerd
geweest in reizen. “Ik hou van andere
culturen. Een beetje proeven bij
verschillende landen is prachtig om
te doen. Mijn zus was stewardess en
ik vond dat altijd heel interessant.
Zo belandde ik ook als stewardess bij
de KLM. Ik vond het heerlijk om te

reizen. Zo’n baan kost natuurlijk veel
tijd, je bent vaak weg van huis.
Dat werd lastig toen ik met mijn man
Frank kinderen kreeg. Ik ben dus
gestopt. Maar mijn passie voor reizen
is altijd gebleven.”
Trudy ging als invaller werken bij
basisscholen in Griendtsveen, America

en Horst. “Ook dit werk is hartstikke
leuk. Ik vond het mooi om in contact

man Frank reden we over de snelweg.
Hij zei: ‘Zullen we gewoon naar
Portugal rijden?’ Het was eigenlijk een
grapje, maar we zeiden tegen elkaar,
waarom niet? We pakten onze koffers
en reden naar Portugal. Toen we de
grens bereikten, belden we Maarten
op. Ik zei: ‘Je weet nooit waar we
zijn.’ ‘Jawel’, zei hij. ‘In Portugal.’
Hij kent ons al langer, wij zijn wel van
de gekke plannen. Die avond aten
we gezellig met de ouders van de
vriend van Maarten in een Portugees
restaurant aan de kust op een mooie
surfplek. Dat was zo gezellig dat zij
ons meenamen op een driedaagse
tocht door Portugal. We raakten steeds
meer geïnteresseerd in de cultuur.
Mijn man en ik begonnen serieus over
na te denken om ook iets te starten in
Portugal.”

Hele andere
toekomst

Eerst waren het nog kleine
plannen die Trudy en Frank hadden,
maar het werd steeds serieuzer.
Als je naar de zonen van Trudy
“Via via kregen we de kans om een
kijkt, dan zie je dat ze hun reishobby
villa te huren. Die kans grepen we met
zeker van hun moeder hebben.
“Mijn oudste zoon Maurijn zit in Bali en beide handen aan. De villa hebben
reist dit jaar door naar Australië. Beide we deze zomer verhuurd en staat
nog steeds onder onze naam. Dit is
zonen zijn skileraar en kitesurfleraar.”
zo heerlijk. We zijn eigenlijk van een
De afgelopen jaren zaten de zonen
grapje in een hele andere toekomst
in de winter in Oostenrijk en in de
terecht gekomen. Dit hadden we nooit
zomer in Spanje of Griekenland.
verwacht. Dat zijn ook de dingen die
Maarten, de jongste zoon, toert vaker
wij koesteren. De kleine onverwachte
met vrienden door Portugal. Zo ook
dingen in het leven, zijn vaak het
vier jaar geleden. “Hij was met een
meeste waard. Zo ook onze beslissing
vriend naar Portugal gereisd. De
om die ene afslag naar Portugal te
ouders van zijn kameraad hebben in
nemen.”
Portugal een huis. Samen met mijn

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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Succesverhaal
Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van ‘onze’ Carla.
Carla Crommentuyn werkt vanuit de Participatiewet sinds twee maanden met volle tevredenheid op een
nieuwe functie bij DHL in Beringe. De functie van ‘SAP scanner’. In deze functie is Carla verantwoordelijk
voor het scannen van producten, om deze vervolgens te voorzien van een sticker. Deze functie is een mooie
uitbreiding op de bestaande werkzaamheden die NLW Groep, met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, uitvoert op locatie bij DHL in Beringe. www.nlw.nl
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winkel&bedrijf 11
Starter in de Regio

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

’t Kippenborstje
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail

Het agrarisch bedrijf Aan den Herenbosweg in Melderslo zette op zaterdag 15 oktober zijn deuren
open voor publiek tijdens de Dutch Agri Food Week (DAFW). Tijdens de DAFW staan voedsel,
voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Onder meer een dierenartsenpraktijk, Citaverde en
het Zoemhukske waren aanwezig om bezoekers meer te vertellen over voedsel en educatie.

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

Einde pensioen eigen beheer
Door: Mr. Marco Steegh RB, belastingadviseur
Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfaseren pensioen in
eigen beheer gelanceerd. Uitfaseren betekent feitelijk afschaffen.
Na1 januari 2017 kan er geen pensioen in eigen beheer meer worden
opgebouwd. Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) krijgen vanaf
2017 drie jaar de mogelijkheid om het in eigen beheer gehouden
pensioen zonder boete af te kopen. Ter promotie van de afkoopkoopmogelijkheid krijgen de DGA’s een belastingkorting. In 2017 wordt de
fiscale waarde van de pensioenverplichting maar voor 65,5% in de
belastingheffing betrokken.
Als de DGA het pensioen niet
wil of kan afkopen, dan kan hij
de pensioenaanspraak tot en met
31 december 2019 omzetten in
een oudedagsverplichting. De
oudedagsverplichting wordt jaarlijks
opgerent en kan op elk gewenst
worden omgezet in een lijfrente- of
bankspaarproduct. Wordt hier niet
voor gekozen dan moet de B.V.
vanaf de pensioenleeftijd deze
verplichting gedurende twintig
jaar uitkeren. De uitkeringen
mogen ook in de vijf jaar voor de
pensioenleeftijd ingaan. In dat geval
wordt de uitkeringsduur langer.
Als de DGA niet kiest voor
afkoop of omzetting in een
oudedagsverplichting dan wordt de
pensioenvoorziening bevroren. Er is
geen opbouw meer mogelijk, maar

de voorziening moet wel jaarlijks
gewaardeerd worden.
Een belangrijk punt is dat de
(ex-)partner ook recht kan hebben
op het pensioen. Wil de DGA de
pensioenvoorziening afkopen of
omzetten in een oudedagsverplichting
dan kan dit alleen met toestemming
van de (ex-)partner.
Voor een DGA die een gedeelte
van het pensioen in eigen beheer
houdt en een gedeelte extern
verzekerd heeft betekent het
wetsvoorstel dat het overdragen
van een extern verzekerd pensioen
naar de eigen B.V. met ingang van
2017 niet langer mogelijk is. In 2016
kan het extern deel wel nog
teruggehaald worden waarna kan
worden afgekocht, echter zonder
belastingkorting.

In 2017 zullen er dus keuzes
gemaakt moeten worden, doorgaan
op de in het verleden ingeslagen
weg is niet mogelijk. Overigens
is het nog steeds ‘slechts’ een
wetsvoorstel en kan dit voorstel
nog wijzigen, maar de contouren
zijn duidelijk. Mocht u voor die tijd
reeds vragen hebben, dan kunt
u uiteraard altijd met ons contact
opnemen.

Broekhuizen
06 41 35 77 71
engels_henk
@hotmail.com
www.kippenborstje.nl
Horeca en Catering
15-04-2016

06 41 35 77 71 of via
thuisbezorgd.nl
Doelgroep
Iedereen die van kip houdt.

Onderscheidend vermogen
’t Kippenborstje is de
enige hier in de regio die
restaurantwaardige
kipproducten levert op
Activiteiten
braderieën of op markten.
Voor alle feesten, klein of
’t Kippenborstje heeft een
groot, familiefeesten,
bezorgdienst van de beste en
mooiste kipproducten. Wanneer muziekfeesten, buurtfeesten
of sportevenementen, leveren
de klant belt worden de
zij met de bezorgdienst de
bestellingen dan bereid en
producten af.
thuis afgeleverd, tegen een
Er wordt uitsluitend gewerkt
betaalbare prijs. Het is voor
met verantwoorde olie,
iedereen mogelijk om
regelmatig te kunnen genieten glutenvrije sausen enzovoort,
van de producten en het gemak om nog een betere kwaliteit te
kunnen blijven leveren.
van niet te hoeven koken. Het
Kwaliteit en prijs zijn in een
bedrijf staat ook op
goede balans.
weekmarkten en verzorgt de
Voor alle producten, prijzen,
catering op feesten en festivals.
Ook breiden zij het assortiment foto’s en meer informatie kijk
op www.kippenborstje.nl
regelmatig uit met nieuwe en
Vergeet ook niet
huisgemaakte producten. Er
Facebookpagina te liken:
wordt alleen thuisbezorgd als
Het-Kippenborstje
besteld is via de bestellijn
Website
Sector
Start

Open dag Dutch Agri Food Week

’t Kippenborstje
B. Peters

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

LEJO

WOE

26
Kijk voor meer info op

www.kukeleku.com

OKT

2016

MAGAZIJNVERKOOP
Op zondag 23 oktober start om 12.00 uur onze rigoureuze magazijnverkoop op
Grotestraat 23 (+ pand overzijde). Wij vegen de magazijnen schoon!

5.000 stuks DAMES + HEREN MERKKLEDING
JASSEN - PANTALONS - TRUIEN - BLOUSES - KOSTUUMS
- KOLBERTS - SWEATERS - SHIRTS - LINGERIE - JEANS

KORTINGEN 50-70%
START:
ZONDAG 23 OKTOBER
OM 12.00 UUR

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

ALLE
AFDELINGEN
O
12 - 17 UURPEN
OP NIET AF

GE
AANKOPEN PRIJSDE
DEZE DAG
DUBBELE
SPAARPUNTE
N

Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526
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opinie

Wat
zeg je?
Elk dorp van Horst aan de Maas kent een
vorm van een dorpsraad. De dorpsraad heeft
onder meer een adviserende rol naar de
gemeente en initieert projecten in het dorp.
Meer dan driekwart van de inwoners van
Horst aan de Maas geeft aan nog nooit een
bijeenkomst van de dorpsraad te hebben
bezocht. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Leden van de dorpsraad zetten zich in voor
de belangen van hun woonplaats. Ze signaleren
knelpunten, geven gevraagd en ongevraagd
advies aan de gemeente en pakken zaken in
het dorp op. Het merendeel van de dorpsraden
vergadert maandelijks en deze bijeenkomsten
zijn openbaar. Toch zegt 77 procent van de
inwoners nog nooit naar een vergadering van zijn
dorpsraad te zijn geweest. “Ik weet niet waar,
wanneer en of dit toegankelijk is voor bewo-

Inwonerspanel

1.672 leden

20
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Te vaak wordt de dorpsraad
genegeerd’
Nee
41%

Ja
28%
Neutraal
31%

Ik weet waar de dorpsraad
zich mee bezighoudt
ners”, geeft deze persoon als reden voor zijn
afwezigheid. “Ik heb geen idee waar ze zich mee

dat zijn mening invloed heeft op de besluitvorbezighouden. Voor het bijwonen van vergaderingen heb ik geen tijd en de gepubliceerde agenda ming. Anderen zijn van mening dat al die moeite
en andere publicaties zijn zeer algemeen en zeer vaak tevergeefs is. “Te vaak wordt de dorpsraad
genegeerd door de gemeente. Soms worden
summier”, zegt een ander. Zo’n 15 procent zegt
al besluiten genomen
daarentegen regelmatig
zonder overleg naar de
de dorpsraad te bezoe‘In grote lijnen’
dorpsraad toe. Dat heeft
ken. “Ik ga af en toe, als
er mijns inziens iets zeer
‘Daar heb ik geen interesse in’ ook wel eens geleid tot
opheffing van een dorpsbelangrijks in het dorp
raad”, zegt deze inwoner.
speelt.” De leden die in
‘Ik lees de agenda’
de dorpsraad zitten, zijn
over het algemeen wel
TipHorstaandeMaas
bekend bij de inwoners: 37 procent geeft aan een is een samenwerkingsverband tussen
of meerdere mensen die in zijn dorpsraad zitten,
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
te kennen.
Voor meer resultaten of aanmelden
De gemeente vraagt regelmatig de hulp
voor de volgende enquête, kijk op
van de dorpsraden, zoals momenteel bij het
www.tiphorstaandemaas.nl
vormgeven van het nieuwe accommodatiebeleid. Iets meer dan een kwart denkt dat er ook
Reageren?
daadwerkelijk geluisterd wordt naar de raad en
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Bij De Maassche Venlo staan we altijd voor u klaar en voelen we ons betrokken met u en uw wensen. We verrassen graag door transparant te communiceren
en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Van onze adviseurs tot ons aftersales team, u staat altijd op de eerste plaats. Uw BMW of MINI is
bij ons in de beste handen, of het nu om regulier onderhoud gaat, een wintercheck of om specialistische reparaties. Kom eens langs, we leren u graag kennen!

GENIET VAN DE SERVICE
DIE BIJ U PAST

De Maassche Venlo

De Maassche Venlo • Hudsonweg 1 • 5928 LW, Venlo • 31 (0)77 - 355 23 33 • infovenlo@demaasschebmw.nl • www.demaassche-venlo.nl
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Bespreking Poll week 40

Papieren administratie uiteindelijk overbodig
Steeds meer instanties werken alleen nog maar digitaal. Zij hebben ook
liever dat klanten alles via internet regelen en versturen nog maar sporadisch
iets per post. Iets meer dan de helft van het aantal stemmers op onze poll,
53 procent, denkt dat de papieren administratie uiteindelijk overbodig wordt.
Aanleiding voor de poll was het bericht dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW) plannen heeft om over een paar jaar het rijbewijs via een app aan te
bieden. De Belastingdienst heeft ook 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. Voordeel van
digitaal je administratie afhandelen is dat je niet al die afschriften en papieren
hoeft te bewaren. Toch denkt 47 procent dat de papieren administratie niet
helemaal verdwijnt. Niet iedereen heeft een computer en toegang tot internet.
Ook zijn er nu eenmaal altijd mensen die veel liever hun facturen, bankafschriften en abonnementsgegevens op papier ontvangen.

Raadsleden dienen hun termijn uit te zitten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Essentie-raadslid Luc van den Beuken maakte onlangs bekend dat hij stopt
als gemeenteraadslid. Hij kon werk en privé niet meer combineren met het
raadswerk. Hij is daarmee het zevende gemeenteraadslid dat voor het einde
van de raadsperiode opstapt. Het niet kunnen combineren van privé met
het raadswerk wordt vaker door de opstapte leden opgevoerd als reden om
te stoppen met hun werkzaamheden voor de gemeenteraad. Je zou echter
denken dat de raadsleden in spé daar over nadenken voordat ze zich kandidaat
stellen voor een plekje in de gemeenteraad. Sowieso wordt je gekozen door
de inwoners, zij stemmen op jou omdat ze je graag in de gemeenteraad zien.

Is het dan wel netjes om voortijdig afscheid te nemen, waardoor je plaats
wordt overgenomen door iemand die oorspronkelijk niet door de inwoners
gekozen is?
Aan de andere kant kun je van te voren nooit precies inschatten hoe het
raadswerk gaat verlopen. Daarbij kunnen er altijd dingen in je privéleven of
zakelijk gebeuren, waardoor het verstandiger is te stoppen. De opvolger komt
uit dezelfde partij en vertegenwoordigt dus dezelfde ideeën. Er gaat dus geen
stem verloren.
Raadsleden dienen hun termijn uit te zitten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 41) > Plastic afval gewoon weer bij het restafval > eens 41% oneens 59%

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Uit vooraad leverbaar Pfaff / Zetina 2023 en 2028

Dubbelstoftransport, draadinsteker, naaldstop, quiltsteken etc.
3 jaar volledige garantie
3 gratis onderhoudsbeurten
Inruil mogelijk

Gritzner - Pfaff

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

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

www.slijterijweijs.nl

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

18,99

12,99

100 cl

100 cl

GLEN MANSION
Blended Scotch
Whisky

OLD CAPTAIN
RUM

Wit of bruin

12,99

12,99
100 cl

70 cl

Goblet

70 cl

per fles

LICOR 43
Spaanse Likeur

JÄGERMEISTER
Kruidenlikeur

25,99

Jonge Graanjenever
100 cl

12,99

VRAAGNZE
NAARTOEERMON ICE
SERV

100 cl

ESBJÆRG MALIBU JOSEPH GUY
Vodka COCONUT
VSOP
Cognac
Cocoslikeur

15,99

70 cl

15,99

Dujardin

Vieux
100 cl

Sonnema
Beerenburg
100 cl

2 FLESSEN

15,99

NAAR KEUZE VOOR:

70 cl

25.

00

LICOR 43 OROCHATA
Spaanse Crèmelikeur

Faustino Crianza 2012

DOC Rioja
75 cl

Normaal 9,99

7.

49

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
wk 35-36-37
Aanbiedingen geldig van 29-08-2016 t/m 18-09-2016
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Gastland
Qatar
Het was me een troosteloze
bedoeling. Verbazend voor me uit
starend keek ik naar de televisie.
Onder krankzinnig warme
omstandigheden zag ik de
grootste fietshelden van dit
moment bijna 260 kilometer
afleggen in Qatar. Ik zag na
100 kilometer waaiers ontstaan
– voor de niet wielerfreaks onder
ons: vergelijk het met Messi die
zes man voorbij speelt en daarna
de bal in de kruising schiet – maar
het deed me allemaal niet veel.
Ik bleef me verbazen over Qatar
als gastland voor het WK wielrennen. Het doel van Qatar was niet
eens zo zeer om haar bevolking
te laten genieten van de beste
wielrenners ter wereld, maar om
het toerisme te stimuleren. Dat is
dan mooi gelukt. Een week lang
hebben we mogen genieten van
een handjevol toeschouwers en
terecht klagende renners die
bevangen werden door de hitte
en niet meer wisten wat links en
rechts was. Echt zo’n land waar de
hele wereld na dit WK meteen op
vakantie wilt. Iedereen vraagt
zich af waarom er in een land
waarin meer privé-eilanden dan
fietsen zijn de wereldkampioenschappen wielrennen georganiseerd moesten worden. Het antwoord: de 16 miljoen euro die
Qatar betaalde aan de internationale wielerunie UCI.
De laatste jaren lijken
sportbonden steeds idiotere
beslissingen te nemen.
Het wereldkampioenschap
voetbal van 2022 wordt bijvoorbeeld ook in Qatar gespeeld.
Wat iedereen met een beetje
hersens wel kan bedenken is dat
het daar zomers nogal warm is.
Het is niet heel verstandig om
met 50 graden te sporten, maar
daar hadden de hoge heren van
de internationale bonden
blijkbaar niet meteen aan
gedacht. Nadat Qatar werd
aangewezen als gastland, kwam
toenmalig FIFA-voorzitter Sepp
Blatter maanden met de uitspraak dat het misschien “niet
verantwoord is”. Misschien dat hij
toen pas klaar was met zijn steekpenningen tellen.
Teun

14

politiek
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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.

Een actief Horst aan de Maas
Afgelopen themabijeenkomst zijn we als raad met elkaar in gesprek
geweest over het toetsingskader subsidies ten behoeve van verenigingen
en stichtingen.
Wat we als CDA voortdurend
voorop gesteld hebben is dat we een
geleidelijke verandering van subsidiebeleid willen zien, waarbij voorkomen
wordt dat alles op de kop gezet wordt,
gegeven het feit dat het vandaag de
dag al lastig genoeg is om binnen het
verenigings- en vrijwilligersgebeuren
de zaken op de rit te houden. Laten
we eerlijk zijn. Als je ziet hoe actief

men binnen de kernen van onze
gemeente is, kun je toch niet anders
dan dit op positieve wijze ondersteunen. Enerzijds in middelen die toch een
bepaalde basiszekerheid vormen, maar
anderzijds zeker ook door waardering te
uiten en het samen mee uit te dragen.
Zoals bijvoorbeeld het vorig weekend,
in Griendtsveen waar het jaarlijkse
WK Bokkenollen plaatsvond. Een evene-

ment waarbij men het toch ieder jaar
weer voor mekaar krijgt een enorme
deelnemerslijst te vormen die de strijd
met elkaar aangaan. Ook de politiek
was hier vertegenwoordigd. Als CDA
hebben we met twee teams met veel
plezier mee gedaan aan dit fantastische
evenement. Op deze manier ervaar je
echt wat je voor ogen hebt. En dat is in
het bijzonder gemeenschapszin en
samenwerking en in het groter geheel
leefbaarheid.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

Neej Dörp in beweging
Onlangs was er een informatiebijeenkomst voor direct aanwonenden
over de toekomst van het gebied van de vroegere Meuleveldschool,
tegenwoordig de Twister.
Sinds de Twister haar intrek heeft
genomen in de voormalige Norbertuskerk liggen de gebouwen er
troosteloos en verlaten bij. Hoog tijd
om verpaupering tegen te gaan en
met alternatieve plannen te komen,
zo dacht ook onze gemeente.
Wat is nu het geval? Jarenlang is
er gesproken om een groene long
te scheppen op het moment dat

de school tegen de vlakte zou gaan.
Mensen in de buurt hebben zich
hierdoor jarenlang verlekkerd aan de
belofte om er een parkachtige omgeving van te maken. Als geboren en
getogen Neej-Dörper ken ik de buurt
door en door en heb er nog steeds
familie en vrienden wonen. De wijk
heeft dringend een kwaliteitsimpuls
nodig, op enkele plekken is er al

sprake van verpaupering. De plannen
voor een park zijn deels achterhaald
op dit moment. Gedwongen door
de actualiteit liggen er kansen en
uitdagingen waar op ingespeeld kan
en moet worden. Er is namelijk sprake
van een tekort op het arsenaal betaalbare huurwoningen de komende 10
tot 15 jaar, hierna zal de bevolkingskrimp in onze gemeente inzetten.
Momenteel zijn er tijdelijke woningen geplaatst in America en Meterik
die de tekorten moeten opvangen voor
bepaalde doelgroepen zoals starters

op de woningmarkt, statushouders en
senioren.
Plannen om deze tijdelijke
woningen ook op te richten in de
Norbertuswijk worden nu geopperd
door de gemeente. Andere opties die
genoemd worden zijn bewegingselementen voor senioren, moestuinen bij
school, een ontmoetingsplaats en het
park blijft ook nog steeds in beeld.
De gemeente heeft van begin af
aan aangegeven om de inrichting van
het gebied samen te willen oppakken
met de wijkbewoners.

Hier zit nu juist de kracht in:
inwoners en gemeente trekken
samen op om de wijk te verbeteren en levendiger te maken.
Burgerinitiatieven worden écht
op waarde geschat, sterker nog
er is geld voor gereserveerd in de
gemeentelijke begroting om net dat
duwtje in de rug te geven.
Mijn advies: creatieve en innovatieve ideeën worden gewaardeerd,
nu nog uitvoeren.
Eric Seuren,
PvdA Horst aan de Maas

Tweede kamer verkiezingen van maart 2017
De politieke partijen zijn bezig hun verkiezingsprogramma’s te
presenteren. Wat opvalt is dat de regerende partijen van alles gaan
beloven wat ze de bevolking eerder hebben ontnomen. Ik krijg hiervan het
‘sigaar uit eigen doos-gevoel’, terwijl roken zelfs slecht voor de gezondheid is.
Denk aan de verslechtering en
bezuinigingen in de zorg, de nog
steeds slechte situatie op de
arbeidsmarkt, contracten voor
werkzoekende met zekerheden

alleen voor ondernemers, te grote
klassen op scholen en het hoge eigen
risico voor het ziekenfonds. Maar net
voor de verkiezingen moeten we
geloven dat alles wel beter wordt en

hen toch na jarenlange afbraak van
sociale voorzieningen geloven dat
alles goed komt.
Wil Nederland deze gok wagen of
komt er nu eindelijk een politieke verschuiving? Het wordt mijns inziens tijd
voor een Nationaal ZorgFonds zonder
eigen risico, verhoging van het minimumloon en de AOW met 10 procent,
een nieuwe studiebeurs, lagere huren
en meer inspraak en zeggenschap van

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in

end!
het week

Barbecue & Gourmet Party Service

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

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

mensen over hun omgeving. Dat zijn
namelijk de speerpunten van het
SP-verkiezingsprogramma ‘Nu Wij’.
Dit programma is voor de 80 procent
van Nederland die de afgelopen
10 jaar heeft ingeleverd. Voor hen wil
de SP een inhaalslag; hogere lonen,
meer banen en toegankelijke scholen
en zorg.
Ik vind het belangrijk om vier jaar
lang te politiek te volgen om te zien

wat ze echt doen voor de mensen.
Ik hoop dat ook dat de mensen deze
keer beter hebben gekeken wat de
verschillende partijen echt willen
doen voor de mensen in ons land.
Voor mij is dit de SP 100 procent
sociaal. Het verkiezingsprogramma
van de SP kunt u vinden op
www.sp.nl
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service is een uniek en dynamisch
bedrijf, gespecialiseerd in het produceren en vermarkten van barbecue
en gourmet maaltijden. Het bedrijf heeft een sterk seizoen gebonden
karakter. De barbecue activiteiten vinden in hoofdzaak plaats in de
maanden mei t/m september. De gourmet activiteiten daarentegen in
de decembermaand.

Voor de kerstperiode week 51, 52 2016 en week 1 2017 zijn wij op zoek naar:

REPRESENTATIEVE EN
SERVICEGERICHTE CHAUFFEURS m/v
• Bezorgen en ophalen van barbecue- of gourmetpakketten bij de klanten
• In het bezit van rijbewijs B en minimaal 1 jaar rij-ervaring
• Beschikbaar in de kerstperiode en eventueel ook werken tijdens het barbecueseizoen 2017
Interesse in deze vacature? Kijk dan op www.a-z.nl/nl/vacatures
voor een uitgebreide beschrijving van de vacature en het sollicitatieformulier
Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

T 077 - 467 72 00

E info@a-z.nl

I www.barbecue.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

16 november

Informatieavond
WhatsApp buurtpreventie

Bekendmakingen

In verschillende kernen in Horst aan de Maas zijn uit spontane inwonerinitiatieven WhatsApp
groepen ontstaan rondom buurtpreventie. In deze WhatsApp groepen houden buurtbewoners elkaar op de hoogte van verdachte situaties in de buurt. Denk jij erover om zo’n
WhatsApp groep te starten? Ben je beheerder van een groep of heb je interesse om een
groep te starten in je wijk?
De gemeente organiseert samen met huidige beheerders van bestaande WhatsApp
groepen en de politie een informatieavond over
WhatsApp buurtpreventie. Huidige beheerders
vertellen tijdens deze avond hoe ze de dingen
hebben aangepakt en de politie vertelt over hun
rol hierin. Daarnaast is er veel ruimte voor het
stellen van vragen.
Datum: woensdag 16 november, 19:30 uur
Locatie: ’t Gasthoês,
Gasthuisstraat 25, Horst

Benieuwd wie zich al hebben aangemeld?
Op onze Facebookpagina ‘Gemeente Horst
aan de Maas’ vind je bij ‘Evenementen’ de
uitnodiging voor ‘Informatieavond WhatsApp
buurtwacht’. Hier vind je een overzicht van
aanmeldingen en geïnteresseerden.
Je kunt jezelf hier ook aanmelden voor de
informatieavond.
Geen Facebook? Ook zonder aanmelden ben
je van harte welkom!

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
Zwarte Plakweg 69

Grubbenvorst
Horsterweg 66

Horst
Tuinderslaan 34
Tienrayseweg 9a

Meerlo
Hamweg tegenover 6
De Cocq van
Haeftenstraat 46

Kronenberg
Sectie P, nr. 76

Meterik
Meterikseveld 41

Sevenum
Tarwestraat
Gelderdijk 15
Steeg 35
Most 7
Grubbenvorsterweg 46
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming
Benoeming lid van de gemeenteraad

CycloMedia maakt foto’s
vanaf de openbare weg
Op dit moment worden in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg.
Deze foto’s worden door ons gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare
ruimte, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor
publieke of private activiteiten en worden onder
strenge voorwaarden ter beschikking gesteld.

Zwem-4-daagse
Een jaarlijks evenement in zwembad “De Berkel”. Dit jaar voor de 41ste keer.
Deelname?
Iedereen jong en oud, met minimaal een A-diploma, mag deelnemen.
Vier dagen zwem je 500 meter per dag. Kinderen jonger dan 10 jaar en 55+ers zwemmen minimaal 250 meter per dag.
Inschrijven?
Bij de kassa van het zwembad op donderdag 20 oktober 10.00-12.00 uur en vrijdag 21 oktober 10.00-12.00 uur. En bij de
conciërgeruimte van de sporthal op maandag 24 oktober van 08.30-10.30 uur.
Noteer van tevoren even voornaam, achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, man of vrouw en de medaille waarvoor je
gaat zwemmen. Bijvoorbeeld: brons = 1e maal, zilver = 2e maal, goud = 3e maal, goud 4 = 4e maal enz. t/m goud 30 = 30e maal
Kosten?
Deelname kost € 10,-- en betaal je bij inschrijving. Hiervoor krijg je de entree, deelnamekaart met mapje, medaille en mag je gratis
deelnemen aan het waterspektakel op vrijdag 28 oktober.
Hoe laat?
De afstanden kun je zwemmen op: maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober van 08.30-11.00 uur.
Is het beslist niet mogelijk in de ochtenduren te zwemmen, dan kun je in een aparte baan de baantjes trekken. Dit kan op dinsdag 25
oktober van 18.30-20.00 uur en donderdag 27 oktober van 18.30-20.00 uur.
Kleedlokalen sporthal?
Deelnemers die ‘s morgens zwemmen kunnen via de sporthal binnen en daar gebruik maken van de kleedlokalen.
Alle deelnemers veel plezier gewenst.

www.zwembaddeberkelhorst.nl

De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar
kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201,
5300 CE Zaltbommel, Nederland.
Meer informatie: www.cyclomedia.com

De herfst staat
weer voor de deur
Na een mooie nazomer is de tijd aangebroken dat de bomen en struiken hun bladeren
weer laten vallen.
Wij beschikken over groenkorven waarin
deze bladeren kunnen worden verzameld.
Verder gaat de buitendienst met meerdere
ploegen bladruimen in de openbare ruimte.
Dorpen en wijken worden volgens vaste
route afgewerkt. Om deze werkzaamheden
zo efﬁciënt mogelijk uit te voeren gaan wij
niet op afroep te werk. Wij begrijpen dat de
bladval tijdelijk voor enige overlast kan zorgen,
waarvoor wij u begrip vragen.

Problemen met doorgegeven verhuizingen
via website
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.
Om uw verhuizing te kunnen verwerken,
verzoeken wij u vriendelijk om de
verhuizing nogmaals via de website of
aan de balie door te geven.
Excuses voor het ongemak.
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Team T&T crosst naar de top
Voor de broers Teun (11) en Ties (7) den Mulder uit Sevenum draait alles om motorcross. Ties belandde op het
Nederlands kampioenschap van motorcross op de negende plek; Teun won als 11-jarige tussen de jongens van 15
jaar en ouder een bronzen plak.

zijn broer. Op 4-jarige leeftijd kon Ties
fietsen. Voor hem gold dezelfde regel
als bij Teun, dus kreeg hij ook zijn
eerste motor. “Ik heb amper wedstrijden gereden”, vertelt Ties. “Binnenkort
mag ik beginnen, ik heb er echt heel
veel zin in.” Net als een echte coureur
brak Ties laatst nog wat. “Ik maakte
een wheelie en viel achterover. Ik brak
mijn staartbotje. Gelukkig is het nu

genezen en kan ik weer trainen.”
Teun en Ties, ook wel team T&T
genoemd, gaan het ver schoppen in de
motorsport, verwachten hun ouders.
Zij staan dan ook volledig achter hen.
“Ik ben er wel flink wat uren mee
bezig om de motors schoon te maken”,
zegt hun vader. “Maar dat heb ik er
wel voor over. Als mijn kinderen maar
genieten.”

Winst voor Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het damesteam van Hovoc uit Horst wachtte zaterdag 15 oktober
Achilles DS1 uit Beugen op. Hovoc HS1 reisde voor een vroege wedstrijd
naar Weert om het tegen Irmato HS1 op te nemen.

mijn vader wedstrijden gaan rijden.
Helaas, net voor mijn eerste wedstrijd, brak ik mijn pink. Die kwam op
school tussen de deur. De wedstrijden
gingen niet door. Daarna heb ik heel
veel getraind en kon uiteindelijk weer
crossen.” Het ging zo goed met het
racen, dat Teun dispensatie moest
aanvragen om bij een hogere klasse
te rijden. Hij werd eerst afgewezen,
maar kon uiteindelijk terecht bij een
andere bond. Daar moest hij het gaan
opnemen tegen jongens van 14 tot 17
jaar, terwijl Teun 11 was. “Dat was wel
lastig, maar ik kon me goed staande
houden tussen die jongens”, vertelt
Teun. “In vergelijking met de rest ben

Beide jongens hebben het
‘crossvirus’ van hun vader. “Pap heeft
heel lang gecrost, maar is uiteindelijk
gestopt toen ik op de wereld kwam”,
vertelt Teun. “Hij helpt ons altijd mee
met trainen en is eigenlijk onze coach.”
Teun begon op zijn vijfde met de sport.
“Pap en mam zeiden: ‘Als jij kunt fietsen, schaffen wij voor jou een motor
aan.’ Na één dag kon ik al fietsen, zelfs
zonder zijwieltjes. Er kwam dus al snel
een motor, dat hadden pap en mam
niet verwacht.” Teun kreeg een 50cc
instapmotor. “In het begin was het nog
oefenen, maar ik leerde snel. Ik ben
een perfectionist en moet steeds beter
rijden van mezelf. Toen mocht ik van

ik heel licht, ik denk dat dat wel mijn
voordeel was. Ik train zo veel mogelijk.” Zo ging het gezin Den Mulder in
de winter naar Spanje om daar verder
te trainen. “Hier is het veel te modderig en vaak slecht weer.” Teun kreeg na
een tijdje last van een longontsteking
waardoor het crossen even niet doorging. Dit zat hem niet lekker. “Ik wilde
ermee stoppen. Ik had er echt geen
zin meer in. Maar ik herpakte mij
weer en ik was terug. Ik mocht op
steeds snellere motors rijden en kwam
dichter bij podiumplekken. Uiteindelijk
behaalde ik de derde plek tijdens het
Nederlands kampioenschap dit jaar.”
Ties begon een jaartje vroeger dan

De dames begonnen door
vorige verliezen wat onzeker aan de
wedstrijd. Dit resulteerde in een achterstand die niet meer goed gemaakt
kon worden. De eerste set ging met
21-25 naar Achilles. De tweede set
lieten de dames met vlagen een
mooi spel zien. Hovoc kwam net
te kort en de set werd nipt verloren met 23-25. In de derde set werd
vanaf het begin servicedruk geleverd
waardoor ook de rest van het spel
beter ging lopen. Deze set ging naar
Hovoc met 25-20. In de vierde set
ging het gelijk op. Aan het einde van
de set zorgde een sterke serviceserie
ervoor dat deze naar Hovoc getrokken werd. De set werd opnieuw met
25-20 gewonnen. De laatste set kon
het spel van de afgelopen twee sets
voortgezet worden. Een voorsprong
van Hovoc werd echter door Achilles
weggewerkt en het werd een spannend einde van de wedstrijd waarbij
beide teams kansen kregen om de
wedstrijd te beslissen. Hovoc bleek
de sterkste en met 17-15 werd met

3-2 getekend voor de eerste overwinning van het seizoen.
De heren begonnen gemakzuchtig aan de wedstrijd en verspeelden
daarmee het initiatief. Irmato pakte
een voorsprong en gaf deze niet
meer af en won met 25-19. Nadat de
coach Bob Soberjé weer benadrukte
hoe belangrijk ‘je eigen ding goed
doen’ is begon het toch weer zwak in
de tweede set.
Er werd tegen een grote achterstand aangekeken. Een serviceserie
van acht punten bracht hier verandering in. De knop werd omgezet,
de teugels werden aangetrokken
en vol vuur en hervonden drift,
dwong Hovoc Weert met 18-25 op
de knieën. Nu Hovoc HS1 warm was
gedraaid werd de derde set ook
met 18-25 gewonnen. De laatste set
kon Irmato niets meer in de strijd
brengen en werd het 12-25. Met een
eindstand van 1-3 hebben de heren
van Hovoc er vier punten bij en staan
op de tweede plaats in de derde
divisie.

7 dagen per week
najaarsshoppen
Maak kans op
1 MINUUT GRATIS WINKELEN
bij Leurs Tuincentrum*. Kijk op
facebook.com/TrefcenterVenlo.
(*met een maximum van € 1.000,-)

Het meest
GEVARIEERDE
shoppingcenter van
Nederland

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

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

sogood
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Gemeente en Wittenhorst opnieuw
maatschappelijk partner
Gemeente Horst aan de Maas en sportvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst ondertekenden op zondag
16 oktober voor de tweede keer een partnerovereenkomst.

Met de overeenkomst zijn zij
formeel maatschappelijk partners.
Het eerste convenant werd in 2013
afgesloten. Het doel van deze overeenkomst is samen activiteiten of diensten
op het maatschappelijke vlak ontwikkelen waar beide partijen voordeel uit
kunnen behalen. Voor RKsv Wittenhorst
is dit een manier om invulling te geven
aan het principe van ‘maatschappelijk’
verenigen. De partnerovereenkomst
werd zondag 16 oktober tijdens een
bijeenkomst met de Businessclub
RKsv Wittenhorst in het Parkhotel Horst
ondertekend door wethouder Birgit op
de Laak, Ton Hagens, voorzitter van
RKsv Wittenhorst en Eric van Kempen,
voorzitter van de Businessclub
Wittenhorst. Ook was wethouder
Bob Vostermans aanwezig.
RKsv Wittenhorst vindt het belangrijk om de Horster gemeenschap meer

te bieden dan sport alleen. Door onderling verbindingen te leggen willen
RKsv Wittenhorst en gemeente Horst
aan de Maas samen invulling geven
aan activiteiten over maatschappelijke
participatie en het vinden van een
banen. Het bieden van begeleiding en
coaching, het begeleiden naar werk
en het bieden van vrijwilligerswerk en
leerwerktrajecten worden daarbij gerealiseerd. Ook gaat Wittenhorst haar
netwerk inzetten om mensen te helpen bij re-integratie of het langzaam
toegroeien naar werk. Deze ambities
worden volledig ondersteund door de
Businessclub Wittenhorst, die wordt
ingezet om deze ambities waar te
maken. De gezamenlijke ambities worden uitgewerkt door een werkgroep.
Het convenant kent een duur van vier
jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd.
(Foto: F. Exterkate)

Onzeker spel van
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Met goede bedoelingen kom je er niet alleen. Dit kan gezegd worden van de ontmoeting van het eerste team
van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst tegen SC. Susteren op zondag 16 oktober. De vooruitzichten waren
geenszins slecht te noemen. De uitvoering liet het echter totaal afweten.
De ploeg uit Susteren was met
veel meer agressie en bereidwilligheid
aan de wedstrijd begonnen. Het was
een goed voetballende ploeg die niet
zonder slag of stoot te bedwingen viel.
Na de eerste schermutselingen voor het
Horster doel kwam de thuisclub eigenlijk verrassend op voorsprong. Uit een
schitterende aanval over verschillende
schijven kwam de bal tenslotte in
goede positie voor de voeten van Joost
van Rensch. Hij wist dan ook de 1-0
op het scorebord te brengen. Met deze
voordelige stand wist Wittenhorst geen
raad. Het gezapige spel ging voort.
Er zat te weinig venijn in de ploeg,
de gelatenheid sprak boekdelen.
Het was dan ook niet vreemd dat SC.

Susteren de gelijkmaker liet noteren.
De opstomende Kevin Hoffman haalde
uit en uit dit snoeiharde schot had
doelman John Tissen geen antwoord:
1-1. Wittenhorst had in het laatste
kwartier voor rust nog enkele mogelijkheden. Willem Heijnen schoot in goede
positie langs en Frank Peeters kreeg de
bal om makkelijk binnen te schieten.
Helaas kon hij voor de doelman geen
richting met zijn verkeerde been aan
de bal geven. Weg kans. Na de pauze
probeerde Wittenhorst met meer
snelheid voor meer gevaar te zorgen.
Het lukte met mondjesmaat. De precisie was vaak een spelbreker. Het leek
er op dat beide ploegen niet konden
scoren. Er moest een gelukje aan te pas

komen om een treffer te produceren.
Dit gelukje kreeg de tegenstander.
In blessuretijd kreeg Wittenhorst eigenlijk wat het verdiende. Een ongelukkige, maar domme actie net buiten het
zestienmetergebied leverde Susteren
een vrije trap op. De gevaarlijke Nick
Meeuwissen zou dit varkentje wel
eens gaan wassen. De inzet was prima,
maar John Tissen kon de bal met een
katachtige redding voorlopig tot staan
brengen. In de rebound kon Guido
Beurskens tot grote vreugde in het
Susterse kamp de bal toch in het doel
werken, 1-2. Dit was dus een koekje
van eigen deeg met grote gevolgen.
Wittenhorst zal een wedstrijd toch
anders moeten gaan aanvangen.

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

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

Salon
ti-verouderings
Natuurlijke anEdelstenen
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

DAG- OF
NACHTCRÈME
met mineralen
en hibiscus

S.V. Lottum D1 herfstkampioen
Door: korfbalclub S.V. Lottum
S.V. Lottum D1 wist zaterdag 15 oktober herfstkampioen te worden door de laatste wedstrijd van de
veldcompetitie te winnen van Flamingo’s D2 met maar liefst 11-1. Omdat de Lottumse meiden ook al
hun voorgaande wedstrijden wonnen werden ze ongeslagen kampioen. Zij kregen na de wedstrijd een
zeer verdiende huldiging.

van € 16,35

14,50

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

voor €
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Judoweekend
in Horst
Budoclub Horst organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 oktober een
judoweekend. Dit vindt voor de zevende keer plaats in de Mèrthal in Horst.
Het judoweekend begint op
zaterdag om 13.00 uur met de Interne
Competitie. Deze is bedoeld voor
de beginnende wedstrijdjudoka’s.
Hieraan doen 18 judoverenigingen uit
de regio mee. Vanaf 17.00 uur vindt
er een judotoernooi plaats voor alle
judoverenigingen binnen Horst aan
de Maas.
Naar verwachting zijn er nog meer

deelnemers dan vorig jaar. De organisatie is in handen van het bestuur van
Budoclub Horst en jeugdtrainer Johan
Camps. De clubkampioenschappen
vinden plaats op zondag 23 oktober.
Hieraan nemen alle jeugdleden deel
en strijden daarbij om de hoogste
plaatsen. Dit evenement begint om
09.30 uur en wordt afgesloten met
een loterij.

Onverwachte gelijkmaker

Meeslepend gelijkspel
SVEB
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
Na een felle start van voetbalvereniging SVEB deze zondag 16 oktober met enkele corners als resultaat werd het
team van SV Leunen als eerste gevaarlijk.

Fortuna op de hand
van GFC’33
Door: voetbalclub GFC’33
Het eerste team van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst
speelde zondag 16 oktober tegen Sparta’18 uit Sevenum. De Romeinse
godin van het lot en toeval was deze dag aanwezig op het sportpark in
Grubbenvorst.
De withemden moesten voor de
zevende keer aantreden met een
gehandicapt elftal. Maar dankzij de
O19-spelers Wouter Peters en Joost
Relouw, alsmede Paul Straten en
Paul Riether van het tweede elftal,
stond er toch weer een vechtmachine
tegenover de gestreepte rood-witbrigade uit buurdorp Sevenum. Het in
grote aantallen verschenen publiek
kon deze middag genieten van het
mooie weer en van twee ploegen die
er vol voor gingen. Het was al snel
duidelijk dat Sparta de ploeg was
die bijna bovenaan staat. De ploeg
laat de bal wat makkelijker rondgaan, en heeft meer automatismen,
ze beschikt gewoon over een heel
goed voetballend elftal. GFC moet
er voorlopig nog een hecht team
tegenover zetten, waar de wil om te
winnen groter is dan de angst om te
verliezen. Maar om te winnen moet je
scoren zeggen ze. En daar ligt nou net
al zeven wedstrijden het probleem
bij de ploeg van Graad Xhofleer.

Etienne Verhofstad deed alweer
voor de tweede keer mee, maar zit
hooguit op 70 procent. Jeroen van
Summeren was, ondanks een negatief
doktersadvies, na een gebroken middenhandsbeentje ook weer van de
partij. Sparta kreeg in deze wedstrijd
de meeste en beste kansen, maar had
net als PSV (hetzelfde shirt) het vizier
niet op scherp. En dan was daar altijd
nog Etienne Baghuis die erg goed op
dreef was. Citaat van Baghuis na de
wedstrijd: “Als je resultaat wilt halen,
moet je ballen pakken.” De hardwerkende Frits Kuiperij was vandaag
weer eens gelukkig in de afronding,
en is daarmee de topscoorder van
de withemden. Het vrije weekend
komt nu goed van pas, wellicht dat
de fysio’s in deze twee weken weer
enkele spelers krijgen opgelapt voor
de kraker Liessel – GFC’33. Over de
uitschakeling in de beker tegen
BVV’27 wordt nu ineens heel anders
gedacht. Wie was dat alweer met
“ieder nadeel heeft zijn voordeel”?

Zeer felle duels tussen beide aanvoerders (Foto: Thijs Janssen)
Na tien minuten wist Leunenspeler Ali Tastan de bal beheerst in de
verre hoek binnen te schieten: 1-0.
Twee minuten later was Leunen dicht
bij de 2-0. Vanaf dat moment trok
SVEB de wedstrijd naar zich toe. In de
14e minuut had Maik Vermazeren
de gelijkmaker op zijn schoen, maar
zijn lob van afstand over de Leunendoelman miste het doel. Het slotakkoord van deze eerste helft was weer
voor Leunen. Uit een vrije trap vanaf
links viel de bal voor de voeten van
een Leunen-speler die vanaf 5 meter
vrij voor doel overschoot. Ruststand
1-0.
In het begin van de tweede helft
gebeurde er niet veel. Scheidsrechter
Opsteen gooide echter met enkele

zeer twijfelachtige beslissingen wat
olie op het vuur en de vlam sloeg
in de pan. In de 60e minuut gaf
hij een penalty aan Leunen na een
grove charge van Robbert van Dijk op
Thomas Litjens, die normaal gesproken de penalty’s neemt voor Leunen.
Echter, de ingevallen Gijs Mooren
stond achter de bal. Bij het nemen
van de bal gleed hij uit en schoot de
bal met rechts tegen zijn linkervoet
waarna de bal met een onbedoelde
Panenka-boog op de lat viel. Het bleef
slechts 1-0.
In de 67e minuut viel eigenlijk
onverwachts de gelijkmaker. Een voorzet vanaf links werd door Leunen
weggekopt maar Joris de Mulder nam
de bal vanaf een meter of 20 met vol

risico op de slof en via een verdediger
van Leunen viel de bal binnen: 1-1.
Acht Minuten later kwam Leunen
weer op voorsprong. Leunen gooide
een lange bal richting SVEB-doel,
waar doelman Ruben Paardekooper
naar de bal greep, maar niet meteen
klem had. Joep Janssen schoot de bal
tegen het hoofd van de SVEB-goalie,
waarna de bal bij Thomas Weijs voor
de voeten viel en deze de 2-1 aantekende. SVEB bleef strijden om dat ene
puntje en deze ijver werd beloond.
Giel Seuren gleed in de 89e minuut
binnen het zestienmetergebied langs
een Leunen-verdediger en werd
gehaakt. De toegekende penalty werd
door Joris de Mulder koel binnengeschoten. Eindstand 2-2.

America wint van SV Griendtsveen/Helenaveen
Door: voetbalvereniging AVV
Het eerste team van voetbalvereniging AVV uit America speelde op zondag 16 oktober tegen SV Griendtsveen/Helenaveen. In een meer spannende dan goede wedstrijd
hield America uiteindelijk de drie punten in huis. Na een snelle 3-0 voorsprong kwamen de gasten goed terug tot 3-3. De 5-3 overwinning bracht America weer terug aan de
kop van de 5e klasse E. Volgende week speelt AVV thuis tegen de nummer 2: Reuver. (Foto: Hay Mulders)
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Eerste swimkick-miniorenwedstrijd
Door: zwemvereniging HZPC
De eerste wedstrijd in het Swimkick-Minioren circuit werd zondag 16 oktober georganiseerd. Deze wedstrijd was
voor de allerkleinsten van zwemvereniging HZPC in Horst in de leeftijd tussen 6 en 11 jaar oud, met als doel om
wedstrijdervaring op te doen. De wedstrijd vond plaats in het thuisbad in Horst.

Eindstand 7-6

Spannende derby
HCH beslecht in
voordeel Venray
Door: hockeyclub HCH
De hockeyheren van Horst mochten zondag 16 oktober aantreden
tegen het eerste team van Venray. Op deze zonnige zondag was het voor
beide ploegen in Venray in het begin vooral aftasten.
Toch was het Venray dat al snel
op een 1-0 voorsprong kwam door
een ongelukkig eigen doelpunt.
Horst had nog amper door dat het
achter stond of het was al 2-0.
De spelers schrokken wakker en in
een tijdsbestek van vijf minuten
werd het scorebord gevuld met 2-2.
Horst leek nu de overhand te hebben, maar het was Venray dat de 3-2
maakte en kort voor rust ook nog
4-2.
Na rust was het de eerste tien
minuten weer aftasten. Waar Horst
moest, kon Venray wel leven met
een voorsprong van twee doelpunten. De eerste kans van Horst in de
tweede helft was meteen raak: 4-3.
De spanning was terug, maar helaas
van korte duur. Venray maakte 5-3.
Gelukkig toonde Horst veerkracht

Behalve voor de wedstrijdervaring
werd er ook weer gezwommen om
de medailles. En deze werden er veel
behaald door de HZPC’ers. De zestien
deelnemers van HZPC behaalden,
onder begeleiding van Alice Janssen,
Marloes Janssen en Glenn van Stipdonk,
in totaal elf gouden, zes zilveren en
een bronzen medaille. Tijn van Kuijk,
Cas Verstegen en Danee Verstegen
behaalden elk drie medailles. Ook Lars

Hagens, Guido Jacobs, Isis van Kuijk,
Jorn Sprunken, Noud van Stipdonk en
Sten Verstegen behaalden één of twee
medailles. Het gemengde estafetteteam won tevens goud op de 4x50
meter vrijeslag.
Overige deelnemers van HZPC
wonnen geen medaille, maar zetten we snelle tijden neer. De grootste
verbetering kwam op naam van Sten
Verstegen. Hij verbeterde zijn tijd op de

25 meter vrijeslag naar 21,24 seconden,
terwijl zijn oude tijd op 32,34 seconden
stond. Ook Lynn van den Beuken, Naomi
Brouwers, Jeske Cuppen, Evi Hermans,
Fleur Keijsers en Veerle Maasdijk gingen
met één of meerdere dikke persoonlijke records naar huis. Nieuweling
Fleur Veens kon zich tijdens haar eerste
wedstrijd al goed meten met de concurrentie, die een of twee jaar ouder was,
en zette mooie tijden neer.

en kwam weer terug tot 5-5 uit
een strafcorner en via een velddoelpunt. Toch was het weer Venray
dat uitliep naar een 7-5 voorsprong.
Met nog vijf minuten te spelen leek
het daarmee over en uit voor Horst.
Maar in deze ongekend spannende
wedstrijd werd er door Horst met
nog vier minuten op de klok toch
weer de aansluitingstreffer gemaakt:
7-6. Horst bleef drukken en dit
resulteerde in een strafcorner in de
laatste minuut.
Helaas voor Horst ging deze
net voorlangs en kreeg niemand
de bal over de doellijn getikt.
Zo gingen de drie punten helaas
naar Venray. Zondag 23 oktober is de
eerste ronde van het bekertoernooi
in Eindhoven op de velden van Don
Quishoot.

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

Heerlijke kipschnitzels
4 stuks €5,95

geldig t/m
zaterdag
22 oktober 2016

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram rauwe ham
100 gram selleriesalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

In onze zorg- en dienstverlening staat klantgerichtheid,
eenvoud, respect, nakomen van afspraken centraal.
Een vernieuwende organisatie met zelforganiserende
teams waarin aandacht voor tevreden medewerkers de
basis vormt voor een optimale zorg- en dienstverlening
aan onze cliënt.
Binnen de afdeling Facilitair Service Bureau zijn we per direct
op zoek naar enthousiaste collega’s voor de functie van

GASTVROUW / GASTHEER HORECA

weekendhulp / vakantiekracht
gemiddeld 5 uur per week

+

HUISHOUDELIJK MEDEWERKER m/v

nulurencontract

Beweegdiploma’s voor kleuters
Op basisschool De Klimboom in Swolgen werd dinsdagmorgen 18 oktober het startsein gegeven
voor het Nijntje Beweegdiploma voor kleuters. Het beweegdiploma is een samenwerking tussen
Dynamiek Scholengroep, gym- en turnvereniging Hosema, kinderopvang ‘t Nest en gemeente Horst aan
de Maas. Het beweegdiploma is ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie om bij
kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar de motorische ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten
verlopen. De peuters zijn vorig jaar al gestart met het beweegdiploma. Met ingang van deze week is
het de beurt aan de kleuters. Er is gestart met de lessen op de basisscholen in Hegelsom, Swolgen en
Grubbenvorst.

Wij bieden jou een prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet
opgemerkt en gewaardeerd wordt en waar ambities een kans
krijgen zich te ontplooien.
Interesse?
Bekijk de uitgebreide vacature op www.laprovidence.nl
Kom jij ons team versterken?
We heten je alvast van harte welkom!
Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
T 077 - 355 56 56
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Oxalis wint van koploper
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor de dames van Oxalis 1 was zondag 16 oktober een spannende dag.
De koploper Flamingo’s stond op het programma en er moest gewonnen
worden wilden de dames zicht houden op het kampioenschap.
De wedstrijd van de week ervoor
tegen HBSV werd aan de kant gezet
en de thuisploeg stond op scherp om
de punten te gaan pakken. Met volle
inzet begon Oxalis aan de wedstrijd
en dat werd beloond. Direct in de
eerste minuut werd er gescoord uit
een openingsbal. In de minuten die
daarop volgden, wisten de dames hun
voorsprong verder uit te bouwen. Oxalis
was fel, vocht voor iedere bal en nam
de leiding over de wedstrijd. Het tempo
lag hoog, maar daar draaiden de dames
hun hand niet voor om. Een mooie
treffer van afstand in de laatste minuut
van de eerste helft zorgde voor een

ruststand van 6-3 in het voordeel van
de Oxalis. In de tweede helft leek
Flamingo’s even in de wedstrijd te
komen. Ze wisten het gat te verkleinen
naar één doelpunt verschil. Oxalis hield
het hoofd koel en zorgde er voor dat
de tegenstander niet verder dichterbij kon komen. De aanvallen werden
goed uitgespeeld en de verdediging
stond als een huis. De wedstrijd werd
overtuigend uitgespeeld. Door deze
overwinning heeft Oxalis het weer in
eigen hand en houden de dames zicht
op het kampioenschap. Eindstand 13-8.
Zondag is de laatste wedstrijd van de
eerste helft veldcompetitie.

Gelijkspel Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en
Tienray speelde op zondag 16 oktober een thuiswedstrijd tegen RKDSO
uit Lomm. Sporting ST hield één punt over aan de wedstrijd.

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers. In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 40 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling engineering zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

Engineer

Takenpakket:
• Tekenen/construeren van uitrustingsstukken
in Autodesk Inventor.

Functie-eisen:
• In bezit van HTS werktuigbouw diploma.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Goede contactuele eigenschappen.
• Flexibele en proactieve houding.
• Bereidheid tot het volgen van cursussen.

Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

Constructiebankwerker
Takenpakket:
• Samenstellen (hechten/lassen) van diverse
uitrustingstukken, vanaf werktekening en
waar nodig met behulp van mallen.
• Controleren en afmonteren van afgelaste
producten.
• Uitvoeren van reparaties aan graafbakken
en andere werktuigen.
• Verlenen van ondersteunende werkzaamheden en/of diensten op andere afdelingen.

Functie-eisen:
• Diploma VMBO/LTS en/of ervaring als
constructiebankwerker.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Kwaliteitsbewust en nauwkeurig.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Goede contactuele eigenschappen.
• Flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf. Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie over de vacature Engineer kunt u contact opnemen met dhr. Wilbert
Linssen (technisch manager). Voor meer informatie over de vacature Constructiebankwerker
kunt u contact opnemen met dhr. Jan van Lier (productieleider).
U vindt ook meer informatie over de vacatures op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide cv ontvangen wij graag voor 4 november.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

RKDSO begon sterk aan de
wedstrijd. Na 5 minuten kregen de
blauwwitten een corner. Bij deze corner
stonden de spelers van Sporting niet
goed opgesteld, Stan van de Homberg
profiteerde hiervan en schoot de bal
van zo’n 11 meter onberispelijk achter
Bram. Na deze vroege domper herpakte
Sporting zich. Gedurende de eerste
helft was er niet echt een bovenliggende partij. RKDSO kwam er een
aantal keer gevaarlijk uit met de snelle
voorhoede en Sporting probeerde
vooral voetballend de oplossing te vinden. Naast een goed afstandsschot van
Ramon had Bas de grootste kans om de
1-1 op het scorebord te zetten, helaas
wilde hij de bal nog afleggen waar hij
wellicht beter voor eigen succes had
kunnen gaan. Na de thee was het bij
de spelers van Sporting duidelijk dat
er tegen RKDSO echt kansen lagen om
punten te pakken. De tweede helft was

Sporting de bovenliggende partij en
zette het druk op de gasten uit Lomm.
RKDSO probeerde ook de tweede helft
door middel van de snelle buitenspelers de marge op twee doelpunten
te brengen, maar de verdediging van
Sporting hield goed stand. Sporting
was veelvuldig in de aanval maar de
bal wilde maar niet goed vallen. In de
blessuretijd lukte het dan toch. Bij een
vrije trap op zo’n 40 meter van het doel
stuurde Piet Hoebergen al zijn mannen
naar voren. Thijs Gerrits slingerde de
bal goed in het strafschopgebied, de
bal ging echter aan alles en iedereen
voorbij en plofte zo in het doel. Toch de
1-1 voor Sporting. Niet veel later was
de wedstrijd afgelopen. Een verdiend
punt voor de mannen uit Swolgen
en Tienray. Volgende week is er een
inhaalweekend, de eerstvolgende
wedstrijd is op 30 oktober tegen
Neerkandia.

Hegelsom scoort
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het is het eerste team van VV Hegelsom gelukt om haar eerste
thuisoverwinning te boeken van het seizoen. SV Kronenberg werd op
zondag 16 oktober in eigen huis verslagen. Door een curieus eigen
doelpunt en een wereldgoal van Dorian werd de einduitslag bepaald.
Het was Kronenberg dat goed
aan de wedstrijd begon. Binnen
10 minuten kregen ze een opgelegde
kans op de openingstreffer maar Joris
Hagens wist de bal net over de lat te
werken. Niet veel later stond Hagens
weer in het middelpunt. Nadat een
Kronenberger in het strafschopgebied gesandwiched werd besloot de
scheidsrechter een penalty te geven
aan Kronenberg. De doelman van
Hegelsom koos echter de goede hoek
en wist de strafschop knap te keren.
Hegelsom kwam dus met de schrik vrij
en kwam langzaamaan zelf ook steeds
meer in de wedstrijd. Na ongeveer een
half uur spelen kon Hegelsom juichen.
Een schot van Rik Huijs rolde nadat een
verdediger en de keeper elkaar in de
weg liepen richting doel, maar leek

nog voor de lijn gekeerd te kunnen
worden. De scheidsrechter besloot
echter anders en ondanks de protesten van Kronenberg kon Hegelsom
met een voorsprong de rust in gaan.
De tweede helft was meer spannend
dan goed en hoogtepunten waren
schaars. Juul Janssen wist wat gevaar
te creëren voor Hegelsom, maar zag
zijn schot gekeerd worden. Aan de
andere kant kreeg Kronenberg nog één
zeer grote kans maar Hagens bleek
niet te passeren afgelopen zondag.
Eén minuut voor het einde van de blessuretijd gooide Hegelsom de wedstrijd
in het slot. Een voorzet van Damian
Linders werd met een halve omhaal
fabelachtig afgerond door Dorian
Teensma. Met zijn doelpunt stond de
eindstand van 2-0 op het bord.
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Eerste competitiewedstrijd
synchroonzwemmen
Door: zwemvereniging HZPC
Zwemvereniging HZPC uit Horst vertrok zondag 16 oktober met alle synchroonzwemsters naar zwembad
De Sprank in Venray voor de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen.

Dit seizoen was het voor het eerst
met zowel de verenigingen uit Limburg
als Noord-Brabant erbij. Hierdoor waren
er ruim 220 zwemsters aanwezig die elk
vier figuren in hun eigen categorie zwommen. De concurrentie was nu dus dubbel
zo groot, maar de synchroonzwemsters
van HZPC hebben laten zien dat ze sinds

vorig seizoen goede vooruitgangen
hebben geboekt. Een aantal synchroonzwemsters begon dit seizoen in een
hogere leeftijdscategorie met dus nieuwe
en moeilijkere figuren en dat is toch
vaak nog even wennen. Maar er werden
goede punten behaald en in de Age II
ook nog eens twee limieten gehaald.

Voor een aantal zwemstertjes was dit
haar allereerste wedstrijd. Ze vonden het
erg spannend en zwommen fantastische
figuren in de verschillende categorieën
van de aanloopdiploma’s. Deze meisjes kregen na afloop allen een mooie
oorkonde. Al met al een supermooi begin
van het nieuwe seizoen.

Belangrijke punten voor
SV Melderslo-korfbalsters
Door: korfvalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 16 oktober tegen DSV 1 uit Diesen. DSV stond op een
tweede plaats in de overgangsklasse, één plaats onder SV Melderslo. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark
De Merel in Melderslo.
In de beginfase van de wedstrijd
waren de ploegen van gelijke sterkte.
Beide ploegen waren fel, verdedigden
vrij sterk en maakten om en om doelpunten, maar aan het einde van de
eerste helft leek DSV wat vermoeid te
raken. In de rust was de stand dan ook
8-7 in het voordeel van SV Melderslo.
Na rust kwam de thuisploeg sterk uit
de kleedlokalen.

Hoewel DSV de 8-8 meteen wist te
scoren, liep SV Melderslo daarna uit tot
een 13-8 voorsprong. Daarna volgde
een dipje bij SV Melderslo, dat de accu
even leeg leek te hebben. DSV maakte
hier sterk gebruik van en kwam terug
tot 13-12. Door een time-out aan de
kant van SV Melderslo stond de ploeg
echter net op tijd weer op scherp,
waardoor DSV niet door kon drukken.

Verdedigend stond SV Melderslo weer
goed en ook de afronding van kansen
werd zuiverder. In de slotfase was
SV Melderslo dan ook duidelijk sterker
dan DSV en regende het nog even
doelpunten. De wedstrijd eindigde
uiteindelijk in een verdiende 18-14
overwinning voor SV Melderslo, dat
door deze winst de koppositie in de
overgangsklasse behoudt.

Overwinning Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo reisde op zondag 16 oktober af naar EWC in Well. Dit team heeft de leiding in
de vierde klasse F.
Vanaf de aftrap had Melderslo
de druk er goed op. In de eerste
minuut gaf Peter Spreeuwenberg een
voorzet vanaf rechts. Stijn Vullings
pakte deze bal op aan de rand van het
zestienmetergebied en krulde hem
prachtig langs de keeper van EWC: 0-1.
EWC was wakker geschud en kreeg
in de zeventienden een enorme kans
waar keeper Bas van Westerveld de
bal verkeerd inschatte. Maar Melderslo
had geluk dat twee spelers van
EWC zichzelf in de weg liepen… net
naast. In de 21e minuut kwam Bart
Verheijen met een aantal geweldige
acties door op rechts. Hij kreeg de bal
nog net voor waar Gijs Coenders de

tegenstander te slim af was en in kon
tikken 0-2. In de 31e minuut wist EWC
uit een vrije trap Bas van Westerveld
op de proef te stellen maar de goed
keepende Bas hield het doel schoon.
In de 32e minuut kreeg Melderslo een
penalty. Een voorzet van Stijn Vullings
werd door Gijs C op de arm van een
tegenstander gekopt. Jeroen Kallen
hield het hoofd koel en schoot
Melderslo op 3-0. Vervolgens brak EWC
met een mooie steekpaas door op
rechts. Bas van Westerveld kon de bal
niet meer keren 1-3.
Na rust waren beide partijen even
sterk. Totdat in de 51e minuut Rick
Spreeuwenberg een geweldige lange

bal gaf aan Bart V op rechts die zijn
goede spel beloonde met de 1-4.
Na dit doelpunt zette EWC nog even
aan. Dit resteerde in een aantal kansen
voor de spits van EWC. Maar hij kreeg
de bal niet achter Bas van Westerveld.
In het volgende half uur kwamen er
nog kansen voor beide partijen maar
wist niemand meer de bal in het net
te leggen. Al met al een verdiende
overwinning voor een goed spelend
Melderslo in alle opzichten aanvallend
en verdedigend. Ze nemen hiermee de
tweede positie in, in de vierde klasse,
met 13 punten en een wedstrijd minder gespeeld dan DSV die de kop bezet
met 14 punten.

Slechte dag voor
volleybalsters Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Het eerste team van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelde
zaterdag 15 oktober de altijd lastige uitwedstrijd tegen MVC’64 DS 1 uit
Maashees, en beleefde daar een complete offday.
De eerste set begon nog goed
voor de Meerlose meiden en ze
namen zelfs een 7-8 voorsprong.
Al gauw bleek echter dat de dames
uit Maashees een maatje te groot
waren vandaag. Set Up DS 1 kon
de voorsprong niet vasthouden en
kwam op een achterstand van 11-10.
Door een slechte service pass en
ongeconcentreerd spel keken de
meiden van coach Bart Schmeits
de rest van de set continue tegen
een achterstand aan en via 15-11
en 20-13 werd deze set uiteindelijk
verloren met 25-17.
De tweede set was een kopie
van de eerste set. Set Up DS 1 kwam
niet in haar eigen spel en keek
ook in deze set continue tegen een
achterstand aan en via 6-5 liepen
de dames uit Maashees uit naar een
17-8 voorsprong. Ook nu kreeg de
jonge Meerlose ploeg de service pass
niet onder controle, en als dat al wel
lukte hadden ze veel te veel moeite
om de juiste keuzes te maken om de
punten binnen te slaan, daar stond

tegenover dat de Maashese ploeg
het blok goed had staan en verdedigend veel ballen pakten. Uiteindelijk
verloor Set Up DS 1 deze set met
25-16.
De derde set begon het een
beetje te lopen bij de Meerlose ploeg
en zonder echt goed te spelen ging
de set heel lang gelijk op en via
13-13 en 17-17 kwam de Meerlose
ploeg op een 21-22 voorsprong,
en setwinst kwam dichtbij, maar
wederom konden de meiden door
persoonlijke fouten en verkeerde
keuzes niet doordrukken en verloren
ze ook deze set met 25-23.
De vierde set begon Set Up DS 1
wederom slecht en het team keek
dan ook al gauw tegen een 15-9
achterstand aan. De jonge Meerlose
ploeg wilde zich echter niet zomaar
gewonnen geven en knokte zich
terug in de set en kwam terug tot
16-14. Verder kwamen ze echter niet
en door dezelfde fouten als in de
eerst drie sets werd deze set ook met
25-17 verloren.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Besparen
is easy!
Met een topketel
van Neﬁt

Gratis

Easy thermostaat
t.w.v.

€ 257,-*

*Bij een topketel van Neﬁt. Vraag naar de voorwaarden.

Bij ons krijgt u tijdelijk extra veel voordeel
Met een duurzame Neﬁt HR-ketel bespaart u niet alleen energie.
Tijdelijk krijgt u er van ons een Neﬁt Easy bij. De slimste thermostaat
van Nederland, gratis! Dat is meer dan € 250,- voordeel!

Neﬁt. Zo easy kan het zijn.

Installatiebedrijf J. van de Lisdonk | St. Odastraat 11 | 5962 AV Melderslo
info@vdlisdonk.nl | www.vdlisdonk.nl
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verenigingen

Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert op
zondag 23 oktober weer haar maandelijkse vogelmarkt. De markt wordt
gehouden in zaal ‘t Brugeind in Meerlo en duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze markt kan iedere
vogelliefhebber vogels kopen, maar
ook zelf verkopen. Ook kan men hier
terecht voor alle vogelbenodigdheden. Vogels moeten worden aangeboden in de daarvoor bestemde kooien
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Setovera presenteert blijspel
Toneelvereniging Setovera uit Sevenum treedt op zondag 6, woensdag 9, vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag
13 november op met haar nieuwe blijspel ‘Broeders beej nonne, woa zien we aan begonne?’. De voorstellingen
vinden plaats in De Wingerd in Sevenum.

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

30 jaar café Kleuskens
1 augustus 1986

1 augustus 2016

29 oktober
m.m.v.

dj UNBORN
(Joep) en
GRATIS ENTREE

De voorstelling neemt haar
bezoekers mee naar de zusters van
de Heilige Hart Orde, waar de nonnetjes
hun leven in armoede slijten. Ze zijn
totaal verstoken van de buitenwereld,
en hun Moeder Overste doet erg haar
best om dit vooral zo te houden.
De nonnetjes werken dagelijks erg hard
om in hun onderhoud te voorzien, maar
volgens Moeder Overste werken ze

nooit hard genoeg. Er worden rozenkransen geregen, wijwaterflesjes gevuld
en borduurwerkjes gemaakt. Dit saaie
leven wordt ernstig verstoord als vanuit
het bisdom Roermond besloten wordt
dat enkele broeders van de Carmelietenorde hun intrek moeten nemen in
het klooster, dit weliswaar zeer tegen de
zin van Moeder. Vanaf dat moment staat
het leven van onze nonnetjes totaal op

z’n kop. Zullen de zustertjes er op
vooruit gaan na de komst van de
broeders? Zal het Moeder Overste lukken
om de broeders het klooster weer uit te
werken? Zal de jonge novice er echt
voor kiezen om non te worden? En wat
is nou precies de reden van het
geheimzinnige gedrag van Moeder?
Voor meer informatie, kijk op
www.setovera.nl

locatie: MFC De Meulewiek Meterik aanvang: 20.30 uur

PERFECT FINISH
BV
MILIEUTECHNIEK
Perfect Finish Milieutechniek is een jong, dynamisch en groeiend bedrijf
binnen de asbestsaneringsbranche. Wij verwijderen asbest. Bij ons werk
je aan het verbeteren van de kwaliteit van asbestsanering en het creëren
van een duurzame en schone leefomgeving.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Deskundig
Toezichthouder Asbest (DTA)
Deskundig
Asbest Verwijderaar (DAV)

Muziekvereniging St. Hubertus
op concours
Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom neemt op zondag 23 oktober deel aan het LBM Bondsconcours in
de Oranjerie in Roermond.
Na het kampioenschap in de
tweede divisie in 2012, komt het
Hegelsomse fanfare-orkest onder
leiding van Bart Partouns dit jaar uit
in de eerste divisie. Het programma
bestaat uit: ’Consolation’ van Jan de

Haan. ’Mästare, alle söka dig’ van
Rob Goorhuis en ’Excalibur’ van
Jan van der Roost. Muziekvereniging
St. Hubertus speelt tijdens het
concours om ongeveer 21.30 uur.
Muziekvereniging St. Hubertus gaat

op vrijdag 21 oktober het volledige
programma ook ten gehore brengen
tijdens haar generale repetitie, die
open is voor bezoekers. De generale
repetitie begint om 20.30 uur en vindt
plaats in Zaal Debije in Hegelsom.

In beide functies ben je verantwoordelijk voor het gehele asbestverwijderingswerk
en voor een correcte invulling van het logboek en bijbehorende administratie.
Belangrijke eigenschappen:
• Je werkt uiterst secuur en weet goed hoe je kunt werken binnen de gestelde
regelgeving
• Je hebt een flinke dosis doorzettingsvermogen en bent van nature een echte aanpakker
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent bereid tot bijscholing en weet wat er zich afspeelt binnen de asbest branche
• Bezit van een BE rijbewijs is een pré
We bieden een afwisselende baan waarbij je wekelijks wisselt van werkplek en waar
ruimte is voor eigen inbreng. Je hebt een uitdagende en zelfstandige functie in een
klein, jong en groeiend bedrijf. Je werkt in een bedrijfscultuur met de best beschikbare technieken en met het nieuwste en beste gereedschap. Het betreft een fulltime- of
parttimefunctie. Aantal uren in overleg.
Opleiding
We bieden de mogelijkheid tot volledige opleiding en het behalen van alle benodigde papieren. Ook wanneer je geïnteresseerd bent in deze baan maar niet over alle
benodigde papieren beschikt, óf graag als ZZP-er aan de slag wilt nodigen wij je uit
om te reageren.
Belangstelling?
Stuur een motivatie en CV per e-mail naar info@asbestverwijdering.com
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.asbestverwijdering.com of
bel 0031 (0) 6 48 35 24 27
www.asbestverwijdering.com
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

All For You bestaat 10 jaar
Dansvereniging All For You uit Melderslo bestaat dit jaar 10 jaar. In verband met dit jubileum pakte
de vereniging haar clubdag extra groot aan. Op zondag 16 oktober ging de club op bezoek bij JumpXL
in Horst. Ook konden de breakdancejongens bowlen en was er voor de meisjes een prinsessenbal
georganiseerd met schminken, een kapsalon, nagels lakken en mooie jurken. De ‘glitter and glamour’middag werd afgesloten met een fotoreportage en modeshow over een rode loper.
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Groep 6 op stap met KERNgezond Sevenum
KERNgezond Sevenum organiseerde vrijdag 14 oktober de eerste activiteit voor de groepen 6 van de basisscholen de Horizon, de Krullevaar en de Dobbelsteen. Zij brachten een bezoek aan Hoeymakers Fruit en Limburgs Uitje.

KERNgezond Sevenum is een
lokaal initiatief van Sport-Company en
wordt ondersteund door gemeente
Horst aan de Maas en provincie
Limburg. Het landelijk concept richt zich
op gezond bewegen, gezonde voeding
en gezond gedrag. De leerlingen van
de groepen 6 kregen deze vrijdag
een rondleiding op het bedrijf van
Hoeymakers Fruit en kwamen alles
te weten over de groei van appels en

peren. Bij het Limburgs Uitje werd het
spel Expeditie Columbus gespeeld,
een eigen versie van het spel in het
tv-programma Expeditie Robinson.
De volgende activiteit van KERNgezond
Sevenum is op 13 december. Dan gaan
de kinderen van groepen 6 van de
Sevenumse basisscholen en de groep
5/6 van de Kronenbergse basisschool
de Kroevert kennis maken met diverse
lokale sportverenigingen.

Dubbelconcert
in Meterik
In Meterik wordt op donderdag 20 oktober een dubbelconcert
georganiseerd. Harmonie Eendracht uit Meijel en Muziekvereniging
Concordia uit Meterik geven samen een optreden.

BiblioNu sluit de
Kinderboekenweek af
De Kinderboekenambassadeur der Nederlanden Jan Paul Schutten heeft samen met Nine Tissen, de Kinderboekenambassadeur van de gemeente Horst aan de Maas, de schrijversbezoeken afgesloten op basisschool De Schakel
in Broekhuizenvorst.

Muziekvereniging Concordia onder
leiding van Chris Derikx treedt als eerste op. De fanfare gaat 26 november
op concours en gaat het concoursprogramma uitvoeren. Daarna speelt

Harmonie Eendracht Meijel onder
leiding van Frank Steeghs een programma van onder meer Othello en
The Fourth Suite. Het concert begint
om 20.00 uur in MFC De Meulewiek.

Legion Of The
Damned bij OJC Canix
Bij OJC Canix in Lottum treedt op zaterdag 22 oktober Legion of the
Damned op. Als supportact staan Collision, Cliteater en Sisters of
Suffocation. De avond begint om 20.30 uur.

Jan Paul en Nine wisselden ervaringen uit over hun campagnes op het
gebied van leesbevordering. In totaal
38 groepen van het basisonderwijs
hebben een schrijver in de klas op
bezoek gehad. Van deze schrijvers

zijn 1.100 boeken uitgeleend aan de
scholen. De veelgelezen kinderboekenschrijvers Koos Meinderts, Bibi
Dumon Tak, Jan Paul Schutten, Thijs
Goverde, Lydia Rood, Anke Kranendonk
en Nanda Roep hebben ieder op

donderdag 20 oktober

Het 4-daagse springevenement
begint al op donderdagmiddag.
Alle dagen zijn leuk voor het
gezin!
Het restaurant is vier dagen

geopend.

vrijdag 21 oktober

Er zijn de hele dag rubrieken van
1.20 m t/m 1.40 m niveau.
Travers 5 (Peelstraat) | 5976 PL |
Kronenberg

hun eigen wijze wat vertelt aan de
kinderen. “Soms leerzaam, dan weer
humoristisch, informatief en natuurlijk
ook met een goed verhaal. De kinderen waren dolenthousiast en hingen
aan hun lippen”, aldus BiblioNu.

Legion Of The Damned bestaan
sinds zijn debuut Malevolent Rapture
in 2006. Het is precies dit jaar dat de
band 10 jaar bestaat. Met klassieke
songs als ‘Bleed For Me’, ‘Werewolf
Corpse’ en ‘Legion Of The Damned’

gaan ze hun jubileum vieren door in
Nederland te toeren. De band wordt
bijgestaan door Cliteater en death
metal band Sisters Of Suffocation.
In Lottum gaat ook thrash/grindcore
band Collision spelen.

zaterdag 22 oktober

CSI de Peelbergen
20 t/m 23 oktober| Internationaal springevenement

GRAT
IS
ENTR
EE!

De eerste rubriek start om 10.00 uur
en de laatste om 19:00 uur.
De avond wordt afgesloten met een
internationale feestavond!
Kom jij ook?

zondag 23 oktober

Om 15:00 uur wordt de Grand Prix
verreden met spannende barrages
die u niet wilt missen.
U bent harte welkom!

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

Kinderworkshop
Halloween
Museum De Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 26 oktober
een kinderworkshop met als thema Halloween.

Vijfde editie Fassfest Grubbenvorst
De vijfde editie van Fassfest in Grubbenvorst werd zaterdag 15 oktober gevierd. Partyband Dakkeraf,
zangeres Andrea Schön en dj’s Toller Theo en the Partybrothers zorgden voor muziek. Tijdens het Fassfest
wordt de traditie gevierd van de overgang van het oktoberfeestenseizoen naar het vastenavondseizoen.
Symbolisch wordt dit gevierd door het leegtappen van het laatste oktoberbiervat.

Plezier op en rond het boerenerf
• Pannenkoeken eten
• Indoor speeltuin
• Sinterklaasfeest
• Kerstfeest

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

en
Ophalen n
nge
thuisbre ts
ch
voor sle

Halloween is een griezelfeest
dat gevierd wordt op 31 oktober in
Engeland, Ierland, Amerika en Canada.
Kinderen gaan daar ’s avonds verkleed
de straat op met griezelpompoenen die
verlicht zijn en bellen bij huizen aan
om snoep te vragen. In Nederland zie
je met Halloween veel griezelfiguren
voor ramen hangen of staan. Tijdens de

workshop wordt iets griezeligs
gemaakt, zoals spookjes, een spinnenweb met spin of een griezelsfeerlichtje.
De gemaakte griezeldingen mogen
na afloop mee naar huis genomen
worden. De workshop duurt van 14.00
tot 16.00 uur en is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar. Aanmelden kan via
cursus@museumdekantfabriek.nl

Presentatie cd Egbert
Derix
Pianist en componist Egbert Derix presenteert op zondag 23 oktober zijn
nieuwe cd Falco in café Cambrinus in Horst. De presentatie start om 16.00 uur.

10 euro

Horst

Falco kwam tot stand door middel
van een crowdfunding-campagne. Het
titelstuk van de cd is opgedragen aan
de Weense muzikant en dichter Hans
Hölzel, bij velen bekend onder zijn alter
ego ’Falco’. De fascinatie voor Falco
inspireerde Egbert tot het schrijven van
een solopianostuk en dat leidde tot
twee reizen naar de Oostenrijkse hoofd-

stad. Voor Falco gaat Derix terug naar
de essentie van één man en één instrument. Tijdens dit soloconcert speelt hij
uit het gevarieerde repertoire dat op de
cd te horen is en naast ouder werk ook
muziek die ter plekke ontstaat in het
moment.
Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl
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Theaterstuk

Vlucht naar het licht
Filmtheater Horst presenteert op donderdag 27 oktober het theaterstuk ‘Vlucht naar het licht’ door May
Rooijakkers. Dit stuk wordt gespeeld in café Cambrinus in Horst en start om 20.00 uur.

Herfstconcert
Broekhuizenvorst
Fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen houdt op zaterdag 29 oktober een
concert dat in het teken staat van de herfst.
Dit concert vindt plaats in BMV
De Schakel in Broekhuizenvorst en
begint om 19.00 uur. Naast fanfare
Broekhuizenvorst & Ooijen treden op
fanfare Sint Nicolaas Broekhuizen en

harmonie De Vriendenkring Well.
Er staat een mix van muziek op het
programma van Ierse Folksongs tot
Anouk en van Pythagoras tot van Hine
Hine.

www.bekro.nl

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

Kiest u voor kwaliteit?
Het theaterstuk gaat over een
Afghaanse jongen Enayat die naar Italië
vlucht en is gebaseerd op een
waargebeurd verhaal. Vlucht naar het
licht is een verhaal over moed,
vertrouwen en geduld. Het verhaal over

de vlucht van Enayat vanuit Afghanistan
heeft de Italiaanse schrijver Fabio Geda
geïnspireerd tot het schrijven van In de
zee zijn krokodillen. Dit boek diende als
basis voor de monoloog die verhalenverteller May Rooijakkers heeft

gemaakt en nu ook zelf uitvoert.
José Bartels-Boom neemt op klarinet
de muzikale stukken voor haar
rekening. De regie is in handen van
José Cruijsberg. Kijk voor meer
informatie op www.filmtheater.nu

dealer van

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

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

Kom dan langs op
donderdag 27 oktober
Een specialist van Penders Voetzorg beoordeelt de algehele
conditie en stand van uw voeten. Na de voetcheck krijgt u
geheel vrijblijvend een persoonlijk advies.
U bent van harte welkom op tussen 13.30 en 18.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.

Wensen voor oma’s
In het kader van Kinderboekenweek riep BiblioNu Horst kinderen op een speciale wens voor
hun opa en oma door te geven. Hier gaven vijftig kinderen uit Horst aan de Maas gehoor aan.
De drie origineelste wensen zijn op 13 oktober in vervulling gegaan. Zo kreeg oma Door van Fenne
en Isa Voesten voorleesboeken voor haar acht kleinkinderen. De oma van Lynn van Helden kreeg een
spannend boek om ‘s avonds te kunnen lezen. En de oma van Julia Koster kreeg een grote knuffelbeer,
zodat oma haar niet zal vergeten.

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

www.pastschoenen.nl
www.pendersvoetzorg.nl
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Agenda t/m 27 oktober 2016
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CSI de Peelbergen

Judoweekend

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen Kronenberg

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Budoclub Horst
Locatie: Mèrthal Horst

Dorpraadsvergadering

Vogelmarkt

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

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

Dorpraadsvergadering

Halloween Nights

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens Meterik

Tijd: 10.00–23.00 uur
Locatie: Toverland Sevenum

Beachparty

Paddenstoelendag

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Hard Stamina

Cd-presentatie Egbert Derix

Tijd: 22.00–03.30 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Halloween Nights
Tijd: 10.00-23.00 uur
Locatie: Toverland Sevenum

Judoweekend
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Budoclub Horst
Locatie: Mèrthal Horst

ma
24
10
di
25
10

Zwemvierdaagse
Tijd: 08.30–11.00 uur
Locatie: Zwembad de Berkel Horst

Zwemvierdaagse
Tijd: 8.30–11.00 uur
Locatie: Zwembad de Berkel Horst

Tafelvoetbaltoernooi

Ladies Night

Tijd: 14.30 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 19.00–22.00 uur
Locatie: De Schatberg Sevenum

Optreden Legion of the Damned
Tijd: 20.30 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

wo Zwemvierdaagse
08.30–11.00 uur
26 Tijd:
Locatie: Zwembad de Berkel Horst
10

Optreden The Stoolgang

Halloween Nights

Tijd: 21.00–00.00 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Tijd: 10.00–23.00 uur
Locatie: Toverland Sevenum

Garbage Day IV

Kinderworkshop

Tijd: 21.00–03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Museum de Kantfabriek Horst

Green River

Voorstelling Lejo

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Station America

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Optreden The Honky Tonk Ramblers
Tijd: 22.00 uur
Locatie: Pretcafé de Beurs Horst

zo
23
10

in samenwerking met

do
27
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Zwemvierdaagse
Tijd: 8.30–11.00 uur
Locatie: Zwembad de Berkel Horst

Kofferbakrommelmarkt

Halloween Nights

Tijd: 09.00–16.00 uur
Locatie: Evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 10.00–23.00 uur
Locatie: Toverland Sevenum

Jos Feron Cup

Theaterstuk Vlucht naar het licht

Tijd: 09.15 uur
Organisatie: Limburg Express Cycling Team
Locatie: Schadijkse bossen Meterik

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Filmtheater Horst
Locatie: café Cambrinus Horst

Padden
stoelendag
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo
wordt zondag 23 oktober de
Paddenstoelendag gehouden.
Het museum is deze dag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.
De champignon en ook andere
paddenstoelen staan deze dag centraal.
Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Behalve champignons worden er
ook andere eetbare paddenstoelen
gepresenteerd zoals oesterzwammen
en shiitake. In het campignonpaviljoen
zorgt een kok voor hapjes. Tevens is er
een demonstratie smeden en stroop
maken. Kinderen worden ontvangen
door een kabouter en mogen zelf
champignons plukken. Ook mogen ze
hun eigen broodje bakken een
meedoen aan een speciale paddenstoelenspeurtocht. Muziek is er van
Vurdewind en straatmuzikant Roger
Gonnissen. Kijk voor meer informatie
op www.museumdelocht.nl

Lejo van
Sesamstraat
bij Kukeleku
Lejo uit Sesamstraat is op
woensdag 26 oktober te gast bij
Kukeleku Horst. Hij zal er zijn
kindervoorstelling ‘Hands up!’
opvoeren.
Onder de naam Lejo maakt Leo
Petersen al sinds 1995 voorstellingen
en filmpjes met zijn poppen. Het is
inmiddels uitgegroeid tot een act
waarmee hij de hele wereld over reist.
‘Hands up!’ is een woordloze voorstelling met veel muziek. Vanuit een grote
blauwe poppenkast vertonen poppen
hun kunsten. ‘Hands Up!’ van Lejo is te
zien op woensdagmiddag 26 oktober
om 15.00 uur in ’t Gasthoês in Horst.
Na de voorstelling kunnen alle kinderen
meedoen met een workshop ‘oogjes
maken’ in de foyer van ’t Gasthoês.
Voor meer informatie over de voorstelling, kijk op: www.kukeleku.com

Bijzondere
activiteiten
De Locht
Museum De Locht in Melderslo
organiseert op zondag 30 oktober
naast de reguliere exposities een
aantal bijzondere activiteiten.
In het bakhuisje van Museum
De Locht wordt er brood gebakken.
Kinderen kunnen hier hun eigen
broodje vorm geven en laten bakken.
Naast het broodbakken, is ook de
stroopmaker op zondag actief.
De bijzondere activiteiten beginnen om
11.00 uur. Op muzikaal gebied wordt er
daarnaast vanaf 13.30 een dubbelconcert gegeven door Simons-Shangri-La.
De groep Simons brengt een mix van
liedjes in folkrock-stijl, met zowel
Nederlandse als dialectteksten.
De zanggroep Shangri-la speelt onder
andere volksliedjes, dialectliedjes en
eigen geschreven nummers. Het museum is op zondag 30 oktober geopend
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
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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

anco lifestyle centre

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

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
21 t/m 27 oktober 2016
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

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

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

Beej Mooren

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

De Bekkerie

Hegelsom
Heilige mis

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray

Grubbenvorst

zondag

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

Een kop koffie of thee voor € 1

09.30

Blauwebessenland
€ 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

€ 17,50 korting op 10 credits

Heilige mis
Rozenkrans

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Die 2 Brüder von Venlo

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

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Into Beauty

Intratuin Venray

Studio for Hair

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

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Taurus World of Adventure

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Janssen Dansen en Sporten

50% korting op de bowlingbaanhuur

DMS-Service

Kinderboerderij Hagerhof

20% korting op entree

Logeerhuis Kapstok

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

Theater De Garage

Twee proeflessen gratis

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee € 1

Duet Kappers

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Lunchroom Lekker Gewoën

Eclicker

Museum de Kantfabriek

Thermaalbad Arcen
Toffedag.nl

25% korting op het tweede gerecht

Driegangenmenu voor € 17,50

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor € 1

Swolgen

Sevenum

IJssalon De Zeuten Inval

Center Parcs Het Meerdal

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Eén kop koffie of thee voor € 1

5% korting op het hele assortiment

10% korting op een zonnebril

Praktijk Ik Leer

Staatsie 1866

HUIS van de STREEK

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een fotosessie

zaterdag
		

10% korting op een diner
voor 2 personen

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

15% korting op voet- en
huidproducten

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hostellerie De Maasduinen

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

FotoID

Meterik

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

Brownies & downieS

Eetcafé Ald Vors
17.30
17.30

Pedicure Praktijk Wilmie

Het LoopCentrum

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

5% korting op de rekening

10% korting op een zonnebril

Eenmalig 5 euro korting op een knipof kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Brasserie ‘54

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Bootcamp Power

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Kronenberg

zaterdag
		

5% korting op alle aankopen

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een behandeling
naar keuze

Gratis kop koffie, cappuccino of thee

My-LifeSlim

Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

Wauw speciaal voor jou

Pakje!

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Driegangenmenu voor € 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor € 5

Zorgboerderij “Boer” Hans

Parkhotel Horst

10% korting

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

urant Aste

Toffe Dagstrand

10% korting op het hele assortiment

€ 12,50 korting op de intake

Hotel Resta

10% korting op een groepsuitje

The Zen Company

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

ria Venray
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Tienray

10% g
korntdiangsbrunch

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

zo
op de live cooking
met n ons
i
rant*
restau

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

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

*kor ting nie
t ge
Voor meer inf ldig op feestdagen
ormatie: ww
w.asteria.nl/
menus/

brunch

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

AEG Inductiekookplaat

AEG Inbouw Vaatwasser

AEG Inbouw Oven

HK634200

F55340VI0SK

KM440001

Superdea l!

€499,-

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

Superdea l!

€549,-

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

HORST

Superdea l!

€749,-

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

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

D!

