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‘Op een dag sta ik op
de Olympische Spelen’
Als Quinty Roeffen (11) uit Horst haar boog in handen heeft, is ze de gelukkigste persoon op aarde. Ze is Nederlands kampioen Indoor met één en met drie pijlen en
zondag 3 september strijdt ze voor het Nederlands kampioenschap Outdoor in Schijndel. Maar Quinty droomt van meer. “Op een dag sta ik op de Olympische Spelen.”

Plannen zonnepark Melderslo

LLTB: ‘Onnodige claim
op landbouwgrond’
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) maakt zich zorgen over de toenemende schaarste van de
landbouwgrond. Door het initiatief voor een zonnepark in Melderslo zou er volgens het LLTB Horst-Venlo onnodig
land onttrokken wordt aan de landbouw.
Het Duitse zonne-energiebedrijf
Kronos wil in Melderslo een groot
zonnepark aan gaan leggen aan de
Lottumseweg. “De LLTB pleit voor de
verduurzaming van het energienetwerk”, stelt voorzitter LLTB-afdeling
Horst-Venlo Edwin Michiels. “Er is in
Horst aan de Maas heel veel dakoppervlakte beschikbaar op industriepanden, woningen en stallen. Alles bij
elkaar is dat veel meer dan de 13,5

hectare van het zonnepark.” Het initiatief legt onnodig een claim op de
landbouwgronden, stelt Michiels. “Er is
voldoende dak in de omgeving om
voorzien te worden van zonnepanelen,
deze vernieling van goede en waardevolle landbouwgrond is niet nodig.”
De LLTB uit haar zorgen over het
initiatief onder andere bij raadsleden,
het College van B&W van Horst aan de
Maas en de dorpsraad in Melderslo.

“Afhankelijk van de antwoorden
hierop bekijken we hoe we verder
gaan met deze zaak”, aldus Michiels.
De dorpsraad in Melderslo laat
desgevraagd weten nog geen stelling te nemen naar aanleiding van
de plannen voor het zonnepark.
Voorzitter Theo Hagens: “Tot nu toe
zijn we nog niet betrokken geweest
bij het plan door Kronos, dus we hebben nog geen mening gevormd.”

Tijdens een vakantie in Turkije
drie jaar geleden, kwam Quinty voor
het eerst in aanraking met boogschieten. “Ik had op dat moment nog
niet echt een sport. Ik zat bij Jong
Nederland, de scouting, maar verder
deed ik niets. Op de camping werden activiteiten georganiseerd.
Eén van die van activiteiten was
boogschieten en dit vond ik zo leuk
dat ik toen ik thuis kwam meteen op

zoek ben gegaan naar een club.”
Vader Paul Roeffen wist van
het bestaan van een boogschietclub
in Horst. In september 2014, na de
zomervakantie, liep Quinty hier
meteen drie maanden proef.
Het was al direct duidelijk dat Quinty
en boogschieten een perfecte match
waren.
Lees verder op pagina 02

PLUS en
24Kitchen
organiseren

23 - 24 september
van 15.00 tot 20.00 uur
Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op goedetenfestival.nl
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‘Passie wordt doorgegeven van ouders
op kinderen’
Steeds minder jongeren kiezen voor het boerenbestaan, blijkt uit cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 hadden in Horst aan de
Maas slechts zeventien personen onder de 35 jaar een eigen agrarisch
bedrijf. Hay (26) en Wiek (19) de Kleijne uit America werken beide in het
boerenbedrijf van hun ouders. Zij merken dat de leeftijdsgenoten om hen
heen toch wel interesse hebben in het boerenleven.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Witgoed & van Bontewas
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Anke Verbeek
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Mike van Kempen
06 12 21 15 40
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Voor Hay is de agrarische sector
altijd al een passie geweest. Beide
jongens maken deel uit van het bedrijf
van hun ouders, waar Hay medeeigenaar is en Wiek helpt waar nodig.
Hoewel Hay een jonge boer is met een
bedrijf, valt hij niet onder de definitie
van jonge boer door het CBS, omdat hij
mede-eigenaar is en niet alleen eigenaar. Ook Wiek, die uiteindelijk medeeigenaar van het bedrijf wil worden,
valt niet onder die definitie. Zij vragen
zich daarom af of het wel echt zo slecht
gesteld is met de jonge boeren in Horst
aan de Maas. “Om ons heen zien we
veel leeftijdsgenoten die zich klaarmaken om het bedrijf van hun ouders over
te nemen”, vertelt Hay. “Het over
nemen van een bedrijf is echter makkelijk gezegd dan gedaan, daar wordt
vaak geen rekening mee gehouden.”
Wiek vult aan: “Vanwege de grootte
van bedrijven draait een overname ook
om lastige financiële omstandigheden.
Daarom wordt die zoveel mogelijk
uitgesteld. Er zijn genoeg jongeren die
al op jonge leeftijd de taken van hun
ouders overnemen, maar waar vanwege de bureaucratie het bedrijf toch
op naam van de ouders laten staan.”
Het klopt volgens de jongens
wel dat er minder jongeren zijn die
interesse tonen in de agrarische
wereld. “Het boerenleven wordt in
de media gestigmatiseerd. Het wordt
onaantrekkelijk gemaakt voor jongeren
door beelden op te roepen dat het hard

Wiek en Hay de Kleijne
werken is, aanpoten, slecht voor het
milieu, dat alles een massa-industrie
is en dat we alleen buiten op het land
werken. Maar dit is niet zo. Een boer is
tegenwoordig een manusje-van-alles.
We doen de boekhouding, moeten ons
personeel managen, onze producten
controleren en waar nodig bij schieten
op het land. Het is hard werken, maar
je krijgt er een enorme vrijheid en
onafhankelijkheid voor terug. Elke dag
is anders”, aldus Hay. “Het is wel een
feit dat de passie voor de agrarische
sector vaak door wordt gegeven van
ouders op kinderen. Hoewel niet ieder
kind hier gevoelig voor is, zien we in
onze omgeving wel dat de meeste
leeftijdsgenoten in de agrarische sector

‘Op een dag sta ik op de Olympische Spelen’
“Bij de club vertelden ze me dat ik
gelijk goed recht onder de boog stond
en hem automatisch goed vastpakte.
Ik was ook niet heel slecht toen ik
begon. Boogschieten lijkt heel moeilijk,
maar dat valt best wel mee. Ik heb
heel veel geleerd bij de club en als je
het goed leert dan wordt het makkelijker.”
Quinty schiet op drie afstanden:
20 meter, 30 meter en 40 meter.
“40 meter vind ik zelf het leukst.
Hier schiet ik nog niet zo goed op en

daarom kan ik daar nog veel dingen
bijleren. Het leuke aan boogschieten
is dat je jezelf telkens kunt verbeteren
en bij de 40 meter gaat dat het beste.
Uiteindelijk wil ik 70 meter kunnen
schieten, dat is de afstand op de
Olympische Spelen. Ik wil net zo goed
worden als Sjef van den Berg. Of misschien zelfs beter.”
Drie keer per week traint Quinty.
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond pakt ze haar pijl en boog en
probeert ze haar prestaties te verbe-

teren. “Boogschieten is niet echt een
teamsport, maar dat betekent niet dat
je het niet samen met je vrienden kan
doen. Op vrijdagavond is de jeugdtraining en doen we miniwedstrijdjes, dat
is superleuk. Toen ik drie jaar geleden
bij de club kwam, was ik het tweede
meisje in een groep jongens. Nu zijn er
meer meisjes en is het op de club heel
gezellig. Ik heb ook een hele goede
regiotrainer, Geert Konings uit Leunen.
Hij leert me elke keer iets nieuws en
zorgt ervoor dat ik steeds beter word.”

Naast boogschieten zit Quinty
nog steeds bij de scouting en doet ze
aan boksen. “Boksen doe ik eigenlijk
vanwege het boogschieten. Voor mijn
conditie en zodat mijn armen sterker
worden. Telkens als je ouder wordt
en een grotere afstand mag schieten, krijg je ook een zwaardere boog.
Er komen meer ponden aan de pees,
dat is het touwtje waar je aan trekt
om de pijl af te vuren. Als ik ooit de
70 meter wil halen, dan moet ik heel
sterk zijn en boksen maakt me sterker.”

HIGH TEA & HIGH LUNCH
IDEAAL VOOR ‘N VRIENDINNENDAG OF BABYBORREL

Aanbieding

VANAF

16

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

maatschappij voor het harde werk dat
we verrichten, ook veel meer jongeren
hun interesse in het boerenleven zouden omzetten in toekomstperspectief.”
Dat het voor jongeren moeilijk is
om een bedrijf over te nemen, stelt
ook het Limburgs Agrarisch Jongeren
Kontakt. “Een overnamefase duurt
meestal lang. Een periode van 10 jaar
is geen uitzondering”, aldus een
woordvoerster van het LAJK. “Het is
zeer uitzonderlijk dat iemand voor
zijn 25e of 30e een bedrijf al volledig
heeft overgenomen. Toch is er nog
zeker interesse in de agrarische sector.
Het LAJK telt zon zeshonderd leden, dat
zijn allemaal jongeren met een passie
voor de agrarische sector.”

Vervolg voorpagina

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

media

ook familie hebben die werkzaam zijn
als boer”, brengt Wiek in.
Hay: “Er zijn nog veel jongeren die
geïnteresseerd zijn in de agrarische
sector, maar de negativiteit die rond
de sector hangt kan afstotend werken.
We worden door activisten gezien als
massaproductiebedrijven, maar dat is
wat de maatschappij van de agrarische
sector gemaakt heeft. We moeten
massaproduceren omdat we anders
niet voldoen aan de vraag en dat geldt
voor elk boerenbedrijf in Nederland.
Daarnaast zijn veel boeren duurzaam
bezig, maar wordt daar amper aandacht aan besteed.” Wiek gaat verder:
“Ik denk persoonlijk dat als we iets
meer respect zouden krijgen vanuit de

.50

Efkes Anders

Tussendoortje
voor twee personen

€30,00

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Project van Rendiz

Stationsstraat 151 Hegelsom - 077-3030680 - www.staatsie1866.nl -

/Staatsie1866

www.halloaanbieding.nl
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Dj Borus Visser:
‘Draaien geeft me energie’

Gezond brood
voor in de broodtrommel!

Borus Visser (15) uit Lottum doet op zondag 3 september mee aan de voorrondes van de Nationale
dj Kampioenschappen (NDJK). Hij is pas acht maanden bezig als dj, maar weet nu al zeker dat hij er zijn beroep
van wil maken.

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

“Ik ben eigenlijk begonnen door
mijn broer,” vertelt Borus. “Hij is ook dj
en zo ben ik in het wereldje terechtgekomen.” Boris was altijd al muzikaal, zo
heeft hij vier jaar harp gespeeld. Toch is
het dj-wereldje voor hem pas iets
van de afgelopen periode. In de acht
maanden dat hij nu mixes ontwikkelt,
heeft hij dan ook nog niet heel veel
opgetreden. Wel heeft hij meegedaan
aan de Kunstbende, onder dj-naam
‘Saigai’. De Kunstbende is een wedstrijd
voor jong creatief talent in de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film,
Muziek, Taal en Theater. Hier heeft hij
het geschopt tot de Limburgse finale.
“De voorronde van de Kunstbende was
wel een hoogtepunt voor mij,” zegt
Borus. “Het ging voor mijn gevoel echt
perfect, terwijl dat publiek eigenlijk
niet per se de doelgroep voor mijn
genre is.”
Borus’ genre bestaat uit zware bass,
dubstep, trap en future bass. “En dan
nog net iets zwaarder,” legt hij uit.
Met dat heel zware wil hij zich onderscheiden van andere dj’s. Een stijl met
een specifieke doelgroep dus, ook op

het NDJK. “Bij de Kunstbende ging het
ook goed,” vertelt hij. “Bovendien word
je op het NDJK ook niet op genre beoordeeld. Het gaat puur om je techniek
als dj.” Borus is nog niet zenuwachtig
voor het NDJK. “Waarschijnlijk tevoren
wel even, maar als ik eenmaal op het
podium sta, dan zit het wel goed.”

’Ik hoop dat ik word
opgemerkt’
Borus speelt in de eerste voorronde. Daarna zijn er nog twee rondes.
Uit iedere voorronde gaan twee dj’s
door en er wordt één wildcard vergeven. Uiteindelijk strijden er in de finale
dus zeven dj’s tegen elkaar om het
kampioenschap. Natuurlijk hoopt Borus
dat hij de finale haalt en misschien
wel wint. “Maar ik hoop vooral dat ik
misschien wordt opgemerkt en zo meer
optredens binnen kan slepen,” zegt hij.
Naast de muziek heeft Borus ook
nog andere bezigheden. Zo zit hij nog
op school, in havo 4 op het Dendron
College, een druk jaar. “Ik ben niet
bang dat ik dat niet kan combineren.

Voor mij komt de muziek sowieso op
de eerste plaats.” Toch is hij wel van
plan zijn diploma te halen. Daarna wil
hij misschien ook een opleiding gaan
doen met muziek, maar daar is hij nog
niet zeker van. Naast school spreekt
hij ook regelmatig met vrienden af.
Maar ook daar komt het dj’en toch
weer terug. “Ik maak vaak muziek met
vrienden. Dan mixen we samen tracks”,
vertelt Borus.
Hij zit vol ambities voor de
toekomst. “Ik wil het liefst touren met
mijn muziek. Ook zou ik graag zelf mijn
tracks produceren, zou ik graag nog een
keer samenwerken met producer Code:
Pandorum, en is er een aantal labels
waarvoor ik graag muziek zou willen
maken, zoals Never Say Die.” Dat is nog
niet alles. Borus: “Mijn grote droom is
spelen op het Electric Daisy Carnival,
een festival in Las Vegas.” Het moge
duidelijk zijn, het dj-vak is Borus’
passie. “Het geeft me zo veel energie”,
vertelt hij. “En het voelt zo goed om
een track op de juiste manier over te
brengen. Als dat dan een goede reactie
veroorzaakt, geeft dat echt een kick.”

Geregistreerd partnerschap
in trek in Horst aan de Maas

Crist Coppens

Het aantal huwelijken in Nederland neemt relatief gezien af, daar waar de geregistreerde partnerschappen
juist in trek blijken te zijn. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze ontwikkeling geldt ook voor de
gemeente Horst aan de Maas.
De afgelopen jaren is het aantal
huwelijken in Nederland absoluut
gezien vrij stabiel gebleven. Dit
aantal ligt rond de 65.000. Het aantal
geregistreerde partnerschapen neemt
echter toe, en was in 2016 met
15.700 bijna een kwart hoger dan
een jaar eerder. Hiermee stijgt het
aandeel van geregistreerde partner-

schappen ten opzichte van huwelijken
dus. In 2015 en 2016 gingen gemiddeld 160.000 stellen een officiële verbintenis aan. Daarvan koos 18 procent
voor het geregistreerd partnerschap.
In Horst aan de Maas ligt dit percentage zelfs nog hoger: 29,8 procent
verkoos het geregistreerd partnerschap
boven het huwelijk. In absolute getal-

len betekent dit dat van de 299 officiële verbintenissen in de gemeente,
er 89 een geregistreerd partnerschap
waren.
Partnerschappen bestaan in
Nederland sinds 1998 en zijn juridisch bijna gelijk aan het huwelijk.
Sinds 2014 wordt ook automatisch
het vaderschap toegekend.

geldig t/m
zaterdag
2 september 2017

KEURSLAGERKOOPJE

4 verse varkensoesters € 6,95
VLEESWARENKOOPJE

150 gram gebraden gehakt halen
100 gram betalen

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Kindermarkt in Horst aan de Maas

‘Uitzoeken voor 10 cent’
In het centrum van Horst vond zondag 27 augustus de jaarlijkse kindermarkt plaats georganiseerd door de
Koninklijke Harmonie van Horst. Kinderen hadden hun verkoopwaar uitgestald voor andere kinderen en koopjesjagers. Op het Wilhelminaplein was livemuziek.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Op de laatste dag van de
Harmoniefeesten van de Koninklijke
Harmonie van Horst vond de jaarlijkse

kindermarkt plaats. Deze markt is
bedoeld voor kinderen die hun speelgoed en andere tweedehandsspullen

willen verkopen. In de ochtend stonden
kinderen en hun familie al in de rij
voordat de markt open ging. Met win-

FEESTEN
DANSEN
SPORTEN
FEESTEN BIJ FROXX

DANSEN BIJ FROXX

SPORTEN BIJ FROXX

Reserveer je feest datum ruim
op tijd! Je bent verzekerd van
goed eten, goede bediening,
koude drankjes en een
prachtige ambiance. Geen
gedoe in de achtertuin, maar
jezelf en je gasten verwennen
met een top feest op een top
locatie. Al vanaf € 12,50 pp!

Maandag 11 september
16:00 Hip Hop Choreo Kids
16:45 Hip Hop Choreo Kids
17:30 Hip Hop Team Training

Maandag
09:00
Body-Fit M
10:15
SENIOR FIT
18:30
Body-Fit M
19:30
STRONG by Zumba
20:30
ZUMBA
Dinsdag
19:30
ZUMBA
20:30
MEN POWER!
Woensdag
09:00
Body-Fit M
10:00
ZUMBA
19:00
STRONG by Zumba
20:00
ZUMBA
Donderdag
09:00
ZUMBA
18:30
ZUMBA
19:30
STRONG by Zumba
20:45
MEN POWER!
Zondag
10:00
ZUMBA

55+ DANSMIDDAG
Iedere eerste en derde
dinsdag van de maand van
13:30 tot 16:00 uur stijl- en
lijndansen voor senioren!
Entrée: € 2,50 p.pers.
Dinsdag 5 + 19 september,
3+17 oktober, 7+21 novem-ber
en 5+19 december

MUSICAL BIJ FROXX
Dinsdag 12 september
16:00 Musical Kids (8-12 jr)
16:45 Musical Teens (12-18 jr)
KOSTEN? 15 lessen voor € 135,-

INSCHRIJVEN?

Kom de eerste les gewoon
vrijblijvend en kosteloos
binnenlopen. Aanmelden is
niet verplicht, iedereen is
welkom! (Voor Peuterdans

gelieve wel aan te melden.)

VRAGEN?

Bel Nico op 077-4770111 of
mail ons via info@froxx.nl.
Ook voor privélessen en
workshops.

Dinsdag 12 september
18:00 Moderne Dans
18:45 Moderne Dans
Woensdag 13 september
15:45 X-mini Kids (gr. 1/2)
16:30 Mini Kids (gr. 3/4)
17:15 Modi Kids (gr. 5/6)
18:00 HipHop Wedstrijdtraining
Donderdag 14 september
16:30 HipHop Wedstrijdtraining
17:30 HipHop Choreo Teens/Youth
Vrijdag 15 september
09:00 Peuterdans
15:00 X-mini Kids (gr. 1/2)
15:45 Mini Kids (gr. 3/4)
16:30 Modi Kids (gr. 5/6)
17:15 Hip Hop Choreo Kids
Hip Hop Kids = 10 t/m 12 jr.
Hip Hop Teens = 12 t/m 15 jr.
Hip Hop Youth = 16 t/m 22 jr.

PEUTERDANS

Vrijdag 15 september
09:00 Peuterdans 2½ -4 jaar
Zaterdag16 september
09:00 Peuterdans 2½ -4 jaar
10:00 Peuterdans 2½ -4 jaar
KOSTEN? 15 lessen voor € 75,(aanmelden via info@froxx.nl)

WWW.FROXX.NL

Seizoen van 20 weken
Per les
€ 7,50/€5,10-ritten kaart € 65,00
20-ritten kaart € 110,00
Onbeperkt
€ 135,00
Automatisch betalen per
maand? Het seizoen duurt 44
weken per jaar. Maandelijks
opzegbaar.
44x sporten (1x per week):
€ 19,95 p/maand
Onbeperkt sporten:
€ 24,50 p/maand

MEN POWER:

Dinsdagen en donderdagen
sporten voor mannen!

kelkarren, bolderkarren en verhuisdozen
paraat wachtten ze op het moment dat
ze een plek mochten zoeken. Om 08.30
uur was het zo ver en stormde iedereen
naar zijn gewilde plek. Enkele minuten
later was het centrum van Horst bezet
door doeken en zeilen.
De kindermarkt opende officieel
pas om 09.00 uur, maar de ingangen
gingen een half uur eerder open voor
de kinderen in de rij. Op de markt werd
alles wat kinderen aan te bieden hadden verkocht, tot een prijs van 15 euro.
De markt werd zodoende gevuld met
kleding, speelgoed, fietsjes, computerspellen en meer. Siem (8) was een van
de verkopers. Hij stond om 07.30 uur
al in de rij voor de beste plek. “Ik vind
het leuk om een goede plek te hebben,
dan kan ik veel dingen verkopen. Ik zet
altijd thuis een doos neer en daar gooi
ik het hele jaar dingen in die ik wil
verkopen.” Met de opbrengst loopt hij
ook zelf even over de kindermarkt om
iets leuks uit te kiezen.
Iets verderop heeft Rik (11) zijn
spullen uitgestald. Om 10.45 uur is
zijn voorheen volle mat bijna leeg.
Gevraagd naar zijn geheim antwoordt
hij: “Je moet de prijzen niet te hoog
maken, zodat mensen het kopen.
En ik praat ook met de mensen.”
Voor hem staat een halfvolle doos,

gevuld met klein speelgoed. “Uitzoeken
voor 10 cent!”, roept hij. Gevraagd
naar hoe hij alles bij elkaar gezocht
heeft antwoordt zijn moeder lachend:
“We besloten pas een week van tevoren dat hij mee zou doen.” Rick: “Ik ben
gewoon flink gaan verzamelen.” Met de
opbrengst hoopt Rick dat hij een paar
leuke Playstation 4-spellen kan kopen.
Fien Litjens (83) is een van
de bezoekers van de kindermarkt.
Ze woont in het centrum en mag
zodoende gratis naar binnen. Ze vindt
de kindermarkt fantastisch. “Er zijn
zoveel kinderen, dat is mooi. Het is
er ook heel erg druk, zo druk heb ik
het niet vaak gezien met evenementen in het centrum.” Ze heeft nog
niks gekocht, want ze wil eerst alles
bekijken.
Vanaf 10.00 uur stond op het
Wilhelminaplein een open podium voor
jong talent onder de noemer Attent
voor talent. Bram van der Sterren (21)
was een van de deelnemers en gaf
samen met Carmen Tegels (20) een
optreden. Bram: “Het was echt een tof
optreden. Een fijne sfeer, lekker rustig
en een goede respons van het publiek.
Het was wel een leuke uitdaging om de
shoppende mensen naar het podium te
lokken, en dat lukte ons gelukkig best
aardig.”

Provinciale lening
uitbreiding Toverland
Provinciale Staten van Limburg leent 2 miljoen euro aan attractiepark
Toverland voor de geplande uitbreiding van het park. Investeringsbedrijf
Liof en MKB Limburg, waar de provincie ook deel van uitmaakt, financieren respectievelijk nog eens 2 en 1 miljoen euro.
Het attractiepark breidt de
komende jaren uit met een nieuw
entreegebied en een nieuw
themagebied. In dat nieuwe gebied
staan twee attracties centraal:
achtbaan Wing Coaster en een
‘magische boatride’. De totale kosten
voor de nieuwe uitbreidingsfase
bedraagt 27 miljoen euro. De SP in
de provinciale staten twijfelt over
de lening aan het park. Op Twitter
meldt oud-Statenlid en landelijke

penningmeester van SP, Thijs Coppus:
“Vreemd dat niet een bank, maar
de provincie Limburg 2 miljoen
wil uitlenen aan een goed lopend
attractiepark.”

Belangrijke speler
Volgens de provincie is
Toverland echter een belangrijke
werkgever in de regio en is ze een
belangrijke speler in de toeristische
sector.

Broekhuizen

Onderzoek naar
ongeluk kermis
Er komt een onderzoek naar een ongeluk dat zondag 27 augustus op
de kermis in Broekhuizen plaatsvond. Dat heeft de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA) desgevraagd bevestigd.
Bij het ongeluk raakten twee
meisjes lichtgewond. De vader van
één van hen meldt op Facebook dat
het bakje van de attractie waar zij
in zaten, de Calypso, tijdens de rit
afbrak en tegen een hekwerk botste.
Volgens hem heeft de exploitant het
ongeluk niet gemeld en de attractie meteen afgebroken. Zij hebben
vervolgens zelf melding gedaan bij
de politie, die daarna de NVWA heeft

ingeschakeld. Een woordvoerder van
de NVWA laat weten dat er momenteel een onderzoek loopt naar het
ongeluk. ”Wij willen er onder andere
achter komen hoe het ongeval
heeft kunnen gebeuren en waarom
de exploitant het niet zelf heeft
gemeld.” Eventuele getuigen van het
ongeluk kunnen zich melden bij de
NVWA, politie of gemeente Horst aan
de Maas.
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Steeds meer minderjarigen halen rijbewijs
Het aantal minderjarigen met een rijbewijs neemt sinds de invoering van het experiment 2toDrive, waarbij
jongeren hun rijbewijs al op hun 17e mogen halen, toe. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen. Ook in Horst aan de Maas is deze stijgende lijn te zien.
Van het experiment 2toDrive
wordt door jongeren duidelijk gebruik
gemaakt. Bijna 204.000 17-jarigen
deden in 2016 rijexamen, waarvan
ruim 47.000 het roze pasje ook daad-

werkelijk haalde voor de achttiende
verjaardag. Dit komt neer op een
slagingspercentage van 24 procent. In
de gemeente Horst aan de Maas lag
dit percentage in 2016 zelfs nog wat

hoger. 36 procent van de 17-jarigen
die op gingen voor het rijexamen,
behaalde het roze pasje al voordat
ze 18 jaar oud werden. Dit percentage betekent in absolute cijfers dat

203 zeventienjarigen in Horst aan de
Maas in 2016 het rijbewijs haalden.

Rijervaring
opdoen
Het experiment 2toDrive houdt in
dat jongeren al rijlessen kunnen volgen
als ze 16,5 jaar oud zijn. Examen kun-

Zondag 8 oktober 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt

Achter de schermen
5

nen ze doen vanaf hun 17e. Totdat ze
18 jaar zijn, kunnen ze vervolgens na
het behalen van het rijbewijs onder
begeleiding rijervaring opdoen. Vanaf
hun 18e mogen ze zelfstandig rijden.
Na de proefperiode van het experiment, die eindigt op 1 november
van dit jaar, wordt 2toDrive definitief
doorgevoerd.

Bezorging

Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

Iedere week valt de HALLO bij u op de deurmat. Hoe dat nieuwsblad er uitziet, dat weet u inmiddels wel.
Maar weet u ook hoe het er achter de schermen bij de HALLO aan toegaat en wie de mensen zijn achter het
blad? Dat laten we in de serie Achter de schermen bij HALLO zien. In deze aflevering zijn bezorgers Sjors van
Dijk (20) en Mia Seuren (77) aan het woord.

r dan
verhuurt méé
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WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Administratie Partners

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

Wij regelen het voor u!

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

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

Pijn onder de hiel
of voetholte

Het hielbeen is een groot, stevig bot met twee belangrijke
functies; het dragen van het lichaamsgewicht tijdens het staan
en het afwikkelen van de voet tijdens het lopen. Daarnaast
is het een aanhechtingspunt voor een aantal enkelbanden en
pezen in de voet.

Mia en Sjors werken beide
al flink wat jaren als bezorgers
van de HALLO. Mia woont in Horst
en heeft daar een route van 400
adressen binnen de bebouwde
kom. Sjors komt uit Sevenum en
heeft een route van 125 adressen
buitenaf. “Voor mij begon het als
echte bijverdienste,” vertelt Sjors.
“Ik had extra geld nodig. Na negen
jaar is het inmiddels een gewoonte
geworden om iedere donderdag dat
rondje te fietsen en kan ik tijdens
het werk lekker mijn hoofd leegmaken.” Dat is wat Sjors fijn vindt aan
het werk. “Je bent heel zelfstandig
en er is niemand die je op de vingers kijkt en zegt hoe je iets moet
doen. Bovendien kun je zelf indelen
wanneer op de dag je de kranten
bezorgt, als ze maar vóór een uur
of negen, half tien ’s avonds in de
brievenbussen liggen.”
Mia kwam bij de HALLO terecht
nadat ze een oproepje had gezien.

“Op onze leeftijd is dat geld niet meer
zo nodig, maar het is mooi meegenomen. Voor mij is het bezorgen vooral
leuk.” Mia bezorgt de HALLO vaak
samen met haar man Ties of dochter
Connie. Zelfs de kleinkinderen springen
af en toe bij. “Lekker in de buitenlucht,” zegt Mia, “meestal fietsen we
niet, maar lopen we ons rondje met
een kar. Dat is voor ons makkelijker,
dan hoeven we niet telkens op- en af
te stappen en gaat het dus sneller.”

Je krijgt voor de middag je kranten,
waar vaak nog reclame bijzit die
tussen de kranten gestopt moet
worden. Mia: “Maar die hoeft
niet overal bij, want er moet
ook rekening worden gehouden met de JA/NEE-stickers op
de deuren. Mensen met die
sticker willen alleen een HALLO en
geen reclame.” Sjors voegt toe:
“Na zoveel jaar dezelfde route weet
ik inmiddels precies waar ze wel
en waar ze geen reclame willen.
Dat maakt het wel makkelijker.”
Sjors: “Ik heb een route
buitenaf, en daar hebben mensen
de gewoonte om hun honden los
rond te laten lopen. Ik heb wel
eens honden achter me aan gehad
en dat is geen pretje.” Soms gaat
er helaas wel eens iets mis. “Als je
een berichtje krijgt dat je iemand
bent vergeten is dat nooit leuk,
maar dan brengen we de HALLO
natuurlijk gewoon na,” lacht Mia.

Aan de onderkant van de hiel zit
een pees die er voor zorgt dat
de voetholte mooi in stand blijft.
Wanneer een voet is doorgezakt
of juist heel hol is, komt er teveel
trekkracht op de pees te staan en
zal men pijnklachten ervaren onder
de hiel en/of onder de voetholte. Vooral na lang zitten en na het slapen,
ervaart men deze pijnklachten bij het staan en lopen. Indien er niets aan
deze klachten gedaan wordt, kan de pijn zelfs de hele dag aanhouden.
Podotherapie Hermanns heeft een protocol opgezet waardoor
nagenoeg iedereen van deze klachten af kan komen. Bel dus voor een
afspraak of kijk op onze website.

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op
www.podotherapiehermanns.nl

‘Even lekker
je hoofd
Tel. 077 397 13 18
leegmaken’
Alsnog zijn ze vaak zo’n anderhalf
uur bezig met de route. “Maar voor ons
is het amper extra moeite. Of we nu
een route lopen met een stapel kranten
onder de arm of gewoon een rondje
wandelen door het dorp, dat maakt
eigenlijk weinig uit.”
Als bezorger fiets je niet gewoon
een rondje met een stapel kranten.

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18
Of kijk op: www.podotherapiehermanns.nl

HH

Bij u in de regio zitten we o.a. op de volgende locaties;

Grubbenvorst
Ursulinenweide 3
Horst
Herstraat 20
Meerlo
Beatrixstraat 2
Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10
Venray
Keizersveld 9F

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!
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Als je ouder wordt
en niet meer weet wie je bent.
Mensen ziet maar niet echt meer herkent.
Je bleef strijden om bij ons te blijven
nu hopen wij dat jou eindelijk de rust
die je verdiend is gegeven.

Als je ouder wordt
en niet meer weet wie je bent
als je mensen ziet
maar ze niet meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven
dan hopen wij
dat je nu de rust is gegeven

Truus Zanders-Cuppen

To Keijsers-Siebers

weduwe van

echtgenote van

Jac Zanders

Sjaak Keijsers †

*16 december 1925

† 28 augustus 2017

Zij overleed, gesterkt door het H. Sacrament der zieken
in de leeftijd van 95 jaar.
Chiang Mai,
Wijchen,
Nerja,
Hautrage,
Beusichem,

Theo
Maria & Hans
Inez, Mikal
Veerle, Tom
Horst, 28 augustus 2017

Ricky en Jacques
Wilma † en Henk
José en Paul
Theo en Natalina
Sjef en Gerdie

en oma’s klein- en achterkleinkinderen
Sevenum, 22 augustus 2017

Correspondentieadres:

Correspondentieadres:
Wilhelminalaan 12, 4112 KS Beusichem

Fam. Hesen-Zanders
Doolgaardstraat 39
5961 TR Horst
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 1 september 2017 om 10.00 uur in de aula
van crematorium “Boschhuizen”, Spurkterdijk 40 te Venray.

De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op zaterdag
26 augustus 2017 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus te
Horst waarna de crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden.

Een hand... een gebaar... een woord.
Het gaf ons veel steun en troost die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor
Stichting Alzheimer Nederland op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Jeu Gielen
Speciaal een woord van dank aan dokter De Weert
en de verpleegkundigen van het Groene Kruis.
Mien Gielen-van Helden
Gerty en Ted

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.
Voor het warme medeleven dat wij ondervonden na het overlijden van
mijn lieve vriend en bonuspap

Dankbetuiging

Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid en
vele lieve woorden, kaarten en bloemen ons erg goed hebben gedaan.
Hieruit blijkt dat Leon bij vele mensen geliefd was.

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van mijn lieve man, ozze pap, schoonvader,
opa, alde-opa

Koos Derks

Monique de Beer, Rick en Melissa Manders
Blerick, augustus 2017
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.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw
aanwezigheid en de vele lieve woorden en kaarten ons erg
goed hebben gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Vrachtwagenchauffeur gezocht
(B-C-E). Code 95 is een pre. 10-20 uur
per week, leuke job voor 65+.
Strijbos Tuinbouw 06 22 41 04 01.
Bridgeclub Horst De avonden worden
langer. Misschien zin om een avond
te gaan bridgen? De denksport voor
een gezonde geest. Zie de website
van BC Horst of neem contact op met
Guus Brummans tel. 398 47 72.

Tonnie, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Tienray, augustus 2017
Yoga Wilma L’Espoir. Er zijn nog
enkele plekjes vrij in de yogagroepen.
Voor info of opgave bel. 077 398 51 36
yogacentrumlespoirhorst@home.nl
www.yogacentrumlespoir.nl

Gevraagd: o.a. ploegen. frees.
schijveneg.kipper.mesttank.
mestverspreider. weisleep.bloter.
schudder.hark.maaier.tractor.enz
06 19 07 69 59.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

zijn 50 jaar getrouwd!
Van harte proficiat
met deze mijlpaal.
Tessa, Patrick, Loïs & Nilis, Liam
Dirk, Janneke, Thomas, Jort

Geboren

Sofie

22 augustus 2017
Dochter van Ivo Lukassen
en Emily Martens
Zusje van Julie
Veilinghof 17
5973 KZ Lottum

Geboren!

LEX WAGEMANS
25 AuGuStuS 2017

Bijeenkomst om 9.45 uur in de ontvangstkamer
van het crematorium waar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

Leon Thielen

Ger & Gerda
Craenmehr-Coppus

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

NIEK, CHRIStA EN SEF
Van Wijlickshove 34
5973 KG Lottum

Geboren

Minou
24 augustus 2017
Dochter en zusje van
Erik en Marjo
van den Hombergh-Deckers
Nathan
Broekhuizerdijk 16E
5962 NM Melderslo

Geboren

Per

22 augustus 2017
Zoon van Frank en Illin
Engels-Manders
Broertje van Giel
Scheperstraat 32
5975 VV Sevenum
Verhuizing, transport, woning
ontruiming. Twedde kans kringloop
06 21 23 88 89, gratis prijsopgave.
In september starten we weer met
cursussen schilderen in oktober met
vegetatief vormgeven. Je kunt ook
bij ons terecht voor workshops met
groepen. We maken een programma
dat bij jouw groep past. www.valise.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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HALLO op vakantie...
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

... in Nantes
Familie Van Rengs uit Horst is in Frankrijk op vakantie geweest. Tijdens hun uitstapje naar Nantes
hebben ze een rondrit gemaakt op de olifant bij Les machines de l’Ile. Daarna gingen ze natuurlijk met
de HALLO en de olifant op de foto.

... in Duitsland
Martien en Angela Verstraaten uit Horst gingen onlangs een
weekendje weg naar het Duitse Neuenhaus, net over de grens bij
Ootmarsum. Bij het hotel lag een watermolen en daar werd even de
HALLO opengeslagen.

… bij de Niagara-watervallen
Stefan, Dorien, Tom en Roy Smedts uit America gingen op vakantiebezoek bij zus Gertie in Canada.
Bij de Niagara Falls maakten ze een familiefoto waar de HALLO niet op mocht ontbreken.

... in Zwitserland
… in Tongeren
Het Europese kampioenschap eventing vond onlangs plaats in het Belgische Tongeren. Onder leiding
van de Hegelsomse bondscoach Fried van Stiphout werd de bronzen medaille behaald. Susan Smulders
werd aangemoedigd door vele Horster supporters, die samen met de HALLO op de foto gingen.

Linda Leenen uit Sevenum en Rob Appeldoorn, Giel Jenniskens en
Ruud Houben uit Kronenberg zijn naar Zwitserland gegaan om in
drie dagen tijd om de berg de Sulzfluh te wandelen. “We hadden
alle bepakking en materiaal bij ons om te kunnen wildkamperen en
we hebben ook een tweetal hutten meegepakt in deze machtige
omgeving”, aldus de vier. Uiteraard werd ook even geposeerd met
de HALLO.
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Over paters en nonnen
8

Klooster Maria ter Peel Evertsoord

In het van oorsprong katholieke Horst aan de Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis
hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes
onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een
prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we in de geschiedenis van enkele kloosters. In deze slotaflevering klooster Maria Ter Peel in Evertsoord.

Eind jaren 30 van de vorige
eeuw zochten de paters Oblaten
een plek om een studiehuis en
klooster te vestigen. De bisschop van Roermond, monseigneur Lemmens noemde een
aantal plaatsen die volgens
hem in aanmerking kwamen
voor een klooster. Als eerste

noemde hij Sevenum, daar woonde
“zeer brave menschen”, aldus de bisschop. Pater Teunissen, die de eerste
Provinciaal-Overste van de Oblaten
zou worden, ondernam daarom een
verkenningsreis naar de Sevenumse
Peel. De rust en ruimte maakte diepe
indruk op hem en hij kwam in contact
met burgemeester Everts. Deze vond

het belangrijk dat jonge boeren die zich
met hun gezin in het gebied vestigden
een kerk in hun nabijheid hadden. In
1944 kregen de paters, Missionarissen
Oblaten van de Onbevlekte Maagd
Maria, een stuk grond toegewezen voor
de bouw van een klooster en noviciaat.
In het Dagblad van Noord Limburg
van 13 december 1947 wordt de bouw

van het klooster beschreven. “De hier
gepubliceerde tekening is een partituur
toekomstmuziek. Het is een voorstelling van het klooster O.L. Vrouwe
ter Peel, zoals een bonte kraai het
over een hopelijk niet al te lange tijd
zal kunnen bekijken als hij over de
Sevenumse Peel vliegt. (…) Omzoomd
door statige boomrijen ligt op de
voorgrond een uitgestrekt voorterrein
met grote grasvelden. Halvelings wordt
deze tuin omvat door een lange vleugel
en twee korte vleugeleinden van
het klooster. In het ene vleugeleinde
herkennen we duidelijk de kapel
met uitgebouwde sacristie aan de
meest sprekende bouwelementen: de
kapelramen, het Angelusklepje en het
spitse dakje dat de sacristie bekroont.
Het andere vleugeleinde bevat de
refter, de keuken en het eenvoudig
gehouden dienstgebouw met stookruimte.”
Jaarlijks kwam er een tiental
novicen naar het klooster en werden in
Evertsoord voorbereid op hun kloostergeloften. De bibliotheek van het
klooster werd zowel door de gelovigen
als de bewoners van het Peelgebied
gebruikt als kerk. Omdat die ruimte te
klein werd, kwam er een plan om een
eigen kerk te bouwen met een dubbele
functie: zowel een klooster als novicenkapel en parochiekerk.
Na een lange discussie over hoe in
deze veranderende tijden de missionaire doelstellingen konden worden
gerealiseerd in het klooster, werd in
1967 besloten om te stoppen met het

noviciaat en het juvenaat. Het provinciaal bestuur wilde het complex
het liefst als één geheel verkopen.
Er werd in de loop der jaren met
verschillende instanties onderhandeld, maar pas op 26 februari
1976 ondertekenden de paters van
Oblaten en de Dienst der Domeinen
een koopcontract, waardoor het
klooster in handen kwam van het
Ministerie van Justitie om er een
gevangenis van te maken. Eerst een
mannengevangenis, later lange tijd
alleen voor vrouwen en nu zitten
er zowel mannelijke als vrouwelijke
gedetineerden.
“Mochten in 1950 de vrouwen,
gezien het ‘slot’ van het patersklooster, alleen bij grote uitzondering binnen het gebouw komen,
tegenwoordig mogen vrouwen bijna
niet meer buiten de poort gezien
het karakter van de gevangenis”,
schrijft Bert Hermkens in het boek
Evertsoord van woestenij naar boerderij. “Jaren geleden werd Evertsoord
opgeschrikt door het bericht dat het
klooster een open strafinrichting zou
worden. (…) De angst voor het onbekende en bedreigende beheerste het
gesprek van alledag.. (…) Intussen
weet men al niet meer anders.
Evertsoord heeft leren leven met de
gevangenis.”
Bronnen: Van klooster naar gevangenis
(PI Zuid-Oost Ter Peel, 2012),
Evertsoord van woestenij naar boerderij
(Heemkundevereniging Sevenum, 2009)

weet
wat
er
speelt
in de regio en op
zijn vakgebied.
Jeroen Hellendoorn
ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT & FANATIEK DEELNEMER RUNDJE UM UT HUNDJE

Trotse sponsor van

RUNDJE UM UT HUNDJE
Benieuwd naar wat Jeroen voor u kan betekenen?
Kijk op WWW.TRC-ADVOCATEN.NL
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Weer naar school
Na zes weken vakantie mogen ook de middelbare scholieren in Horst aan de Maas vanaf deze week weer aan de
bak. De tijden van vrijheid en vakantiebaantjes zijn voorbij. De boeken zijn alweer opgehaald, de fietsenkelder
staat weer vol fietsen en de kluisjessleutels zijn uit het onderste vakje van de rugzak gevist. Het nieuwe schooljaar
is begonnen, zo ook op het Dendron College.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl
Britt Custers, Sterre Vergeldt en
Vera van Gerven zitten in starten met
tweede jaar van het vmbo. Zin in
het nieuwe schooljaar? “Een beetje,”
zegt Britt vertwijfeld. “De lessen en
het huiswerk zijn niet echt leuk.”
Toch vinden de meiden het ook wel
leuk om iedereen weer te zien. En zelfs
sommige lessen zijn leuk. “Gym en
handvaardigheid, dat zijn wel leuke
vakken,” lachen ze.
Luuk van den Brandt zit na vier jaar
vmbo en één jaar havo, nu in havo 5,
zijn eindexamenjaar. “Ik heb er best
wel zin in,” zegt hij. “Vooral om iedereen te zien. Ik heb een ook fijn rooster,
met veel eerste uren vrij. Omdat ik in

Lottum woon, komt dat wel goed uit.”
Het eindexamenjaar is natuurlijk altijd
een spannend jaar. Voor Luuk valt dat
wel mee. “Ik heb het natuurlijk al eens
gehad op vmbo, dus met de zenuwen
valt het wel mee.”
Mirthe van Lipzig en Britt Cox zitten in havo 4. “Ach, het kan erger,”
zegt Britt. “De klas is best leuk.”
Mirthe voegt toe: “En we hebben ook
wel fijne leraren.” De twee beginnen
nu aan hun eerste jaar in de bovenbouw, wat ook inhoudt dat ze dit jaar
voor het eerst hun vakken hebben
mogen kiezen. Op de vraag waar ze
het meest zin in hebben antwoordt
Mirthe dan ook zonder twijfel: “BSM!”

BSM, Bewegen, Sport en Maatschappij,
wordt alleen in de bovenbouw gegeven
en is een aanvulling op Lichamelijke
Opvoeding. Britt vult nog aan: “Ik heb
ook wel echt zin in de werkweek en de
uitwisseling.”
Lotte Wijnhoven doet havo 3
dit jaar over. “Ik heb er wel zin in,”
vertelt ze. “Ik ben blijven zitten, dus ik
heb nu een compleet nieuwe klas en
ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het
allemaal gaat lopen.” Het heeft ook
minder leuke kanten. “Mijn vriendinnen
van vorig jaar zijn nu allemaal naar de
bovenbouw, dus die hebben andere
pauzes. Maar dat zal wel goedkomen,”
zegt ze.

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

Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd.
Het mooie wat je terug krijgt
is voldoening en verdieping.
Meer weten over dit vrijwilligerswerk? Kom dan naar de informatieavond op 6 september om 19.30 uur of neem contact met ons op.

In oktober start een nieuwe cursus voor zorgvrijwilligers,
aanmelden liefst vóór 11 september.
Hoenderstraat 95e Venray
Tel. 0478 - 55 14 34

www.hospicezenit.nl

rste

De lekke
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LUN van Horst!
High Tea
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Broodjes wandele
ir
& culina tochten
en fiets
Project

Groenewoudstraat 1
5961 VD Horst
077-3980003

van

info@beejmooren.nl
/beejmooren
www.beejmooren.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Buikschuiven bij Harmoniefeesten
Tijdens de Harmoniefeesten in Horst was er traditioneel op zaterdagmiddag 26 augustus het
onderdeel buikschuiven. In drie verschillende leeftijdsgroepen konden degene die het snelst over de
opblaasbare baan gleden allerlei prijzen winnen.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

T.k. appels zelfplukken € 0,50 Elstar
vanaf 4 september. Chrysanten grote
bol € 3. Van Lankveld Tienrayseweg 2
Meerlo. 06 53 13 01 32.
Verloren eind juli autosleutel
VW aan sleutelhanger met
kinderfoto’s. Waarschijnlijk in de buurt
van het kruispunt Veld Oostenrijk en
Lindweg. Gevonden? Neem a.u.b.
contact op via tel nr. 077 398 67 03.
Klusman voor in huis en tuin
06 21 23 88 89 gratis prijsopgave.
Ik ben op zoek naar een hulp om 1
ochtend in de week schoon te maken.
Bel voor een afspraak 077 398 71 87.
Bridgeclub Horst In september start
een beginnerscursus bridgen.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Voor meer informatie zie de website
van BC Horst of neem contact op met
Guus Brummans tel. 398 47 72.
Gevraagd: Interieurverzorgster voor
huis in America (centrum) +/- 3,5 à 4
uur per week (dagdelen in overleg).
Voor meer info John 06 22 04 77 38.
Cursus kaartleggen
met de LeNormand in Venray.
10 lessen van 2 uur. € 175,Start 7 september van 19.30 - 21.30 uur.
Voor info bel 06 10 39 14 46, opgeven
via info@praktijk-maya.nl
Voor al uw Timmerwerken:
www.verdellentimmerwerken.nl
06 46 06 74 73.
Te koop: diverse soorten groenten en
fruit, o.a. rabarber, frambozen, snoepen soeptomaten, snijbonen, pepers,
knoflook enz. Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel. 077-398 35 52.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Rondreis Nepal of Zuid-India.
Op zaterdag 2 sept om 15.30 uur,
presenteert Kaldenbroeck haar nieuwe
programma rondreizen met Nol Travels
naar Nepal of Zuid-India (kleinschalig
en persoonlijk). Info en aanmelden:
info@kaldenbroeck.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
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Schilder nodig?
Jan Bosman schilderwerken, voor al
uw binnen- en buitenschilderwerk,
een offerte is uiteraard vrijblijvend. Tel.
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Aardbeienplanten en leibomen,
aardbeienplanten in pot va
30 cent eenjarige planten.
Nieuwe collectie leibomen. Actie:
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
vasteplanten actie.
Cassandra Creatief Castenray
Mooie stoffen, veel naai- en
quiltartikelen. Naailessen vanaf 8 jaar,
(beginners)cursus quilten.
Meer info via www.cassandra-creatief.nl
of 0478 57 10 45.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Breien het nieuwe yoga! Wil je leren
breien of het breien weer oppakken.
Dat kan! De maand september op
donderdagmiddag en/of -avond.
Voor info: Breimode ‘t Schippertje
Horst tel. 077 398 19 75
handwerken@schippertjehorst.nl
Thai massage, voetmassage,
oliemassage. Julianastraat 24,
5961 BP Horst 06 21 44 03 89 /
077 397 13 55.
Oppas gevraagd. Wij zijn op zoek
naar een vaste oppas voor onze
2 jongens van 4 en 8 jaar voor
2 a 3 dagen na schooltijd, in Meterik.
Reageren kan naar sanderramona@
live.nl of bel 06 11 15 55 98.
Cursus Slank en Vitaal. In 6 weken
op weg naar een (blijvend) gezond
gewicht. Gezond, gevarieerd en lekker
eten. Meer energie en zelfvertrouwen.
Start 4 september. Meld u nu aan:
06 33 17 83 33. Voor meer info:
www.slenderyoufit.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Woninginrichting aan huis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt. Raambekleding gratis meten en monteren.
Tapijt, vinyl, laminaatvloeren.
Gratis prijsopgave bij u thuis,
bel 06 16 37 45 14.
Yoga & Ayurveda. Op 11 sept,
start het nieuwe yoga seizoen op
Kaldenbroeck. Pure ontspanning,
rust en gezondheid door Hatha Yoga
of Yin Yoga. Kaldenbroeck ook voor
yoga retreats. www.kaldenbroeck.nl.
info@kaldenbroeck.nl
Gevonden na de Harmoniefeesten
paar schoenen, zwart met witte zool,
maat 38. Tel. 077 398 28 03.

Vier generaties
Met de geboorte van Lot Gerritsen zijn de vier generaties in haar familie compleet. Lot is de dochter
van Klaimy Koster uit Oostrum. Oma is Ria Oomen uit Horst en superoma Anny Oomen uit Kronenberg.
Op dezelfde dag werd Anny Oomen ook oma van Joop Oomen. De vierde zoon van Paul en Janneke
Oomen.

Onvrede bij politiek

‘Vragen raad veranderd’
D66 en SP uitten in februari van dit jaar hun ongenoegen over de in hun ogen onvolledige beantwoording van
raadsvragen door het College van B&W van Horst aan de Maas. Nu worden hun vragen zelfs aangepast bij de
beantwoording, zegt Andries Brantsma van D66 Horst aan de Maas.
In een openbare brief gericht aan
het presidium van de gemeenteraad,
bestaande uit de burgemeester, vicevoorzitter van de raad, fractievoorzitters en de griffier, lieten Thijs Lenssen
en D66-lid Brantsma een half jaar geleden SP-fractievoorzitter hun onvrede
horen over het proces van beantwoording van vragen van raadsleden door
de wethouders en burgemeester.
In de raadsvergadering van juni
werden door SP en D66 mondeling vragen gesteld over de gang
van zaken inzake de verkoop van de
Kasteelboerderij in Horst. Deze werden
onlangs schriftelijk beantwoord door
het college. In deze beantwoording
werd een deel van de vragen ech-

ter anders weergegeven dan dat ze
gesteld waren. Tot ongenoegen van
Brantsma. Het lijkt misschien een
principekwestie terugkijkend naar
de eerdere discussie, zegt Brantsma,
“Maar het gaat hier een slag dieper.
Of het bewust is of onkunde laat ik in
het midden. Het aanpassen van vragen
heeft echter invloed op de beantwoording. In één geval bijvoorbeeld lees je
eerst een hoop geleuter voordat het
antwoord waar het om gaat wordt
gegeven. Dat antwoord wordt door het
onnodige geleuter ontkracht. Bij een
andere vraag zijn twee onderdelen
samengevoegd. Natuurlijk kan het toeval zijn, natuurlijk kan het per ongeluk
gaan, natuurlijk hoeft er geen kwade

opzet achter te zitten, maar als je een
patroon herkent en dat is al een tijd zo,
dan is het veranderen van de vragen
alweer een volgende stap. Het gaat
van kwaad tot erger.”
Griffier Ruud Poels geeft aan dat
de griffie verantwoordelijk is voor het
noteren van vragen die tijdens de
raadsvergadering mondeling worden
gesteld. “Dit doen we aan de hand van
bandopnamen. Voordat deze vragenlijst
naar het college gaat wordt deze nog
eerst in presidium besproken, zo ook
de vragen van in de raadsvergadering
van juni door SP en D66 zijn gesteld.
We hebben toen geen opmerkingen
gehad. Het is dus absoluut niet zo dat
het college bewust vragen verandert.”

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

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

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

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

Dorpsbarbecue in Hegelsom
In Hegelsom werd op zaterdag 26 augustus het soosplein in het dorp omgebouwd tot zomerfestival
met een dorpsbarbecue, als onderdeel van Phoenix on the Beach. Het is de vierde editie van de
barbecue die wordt georganiseerd door OJC Phoenix.
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ARCO partner Mushroom Valley
ARCO uit Horst is partner van Stichting Mushroom Valley, een platform waarin verschillende partijen zoals
ondernemers, kennisinstellingen en overheid kennis delen in de paddenstoelensector. Met het lidmaatschap bij
Mushroom Valley wil ARCO een bijdrage leveren aan innovatie op gebied van de verwerking en verpakking van
paddenstoelen in de complete sector.
ARCO verzorgt voor de grootste
champignonkwekers uit onder
andere Nederland, België,
Duitsland, Portugal, Canada,
Nieuw-Zeeland en Polen de
champignonverwerkingslijnen,
afweegsystemen, procesbanden,
interne transportsystemen
en verpakkingsmachines.
Mushroom Valley, dat enkele

maanden geleden werd opgericht,
heeft als doel om de huidige
economische positie van de
paddenstoelenbranche te behouden
en versterken. Daarnaast focust
Mushroom Valley op samenwerking met
onderwijs en het borgen van kennis.
ARCO directeur Albert
Vermeulen: “Met de oprichting
van dit platform creëren we een

netwerk van ambassadeurs voor de
paddenstoelensector. Het is geweldig
dat de samenwerking en kennisdeling
tussen bedrijven, scholen en de
overheid een boost krijgt. We zijn er
van overtuigd dat op termijn zowel
de paddenstoelenbranche als de
economie hierdoor versterkt wordt.
Daar dragen we als ARCO graag ons
steentje aan bij.”

Melkgeitenhouderij

Open dag De Roozehoeve
Melkgeitenhouderij De Roozehoeve in Lottum houdt op zondag 10 september een open dag. Dit bedrijf werd
vorig jaar opgestart door Ronald Paardekooper en Lydia van Beek.
Tijdens de open dag kunnen
bezoekers de wereld van de geit te
ontdekken. Er zijn diverse activiteiten

voor jong en oud. Rondleidingen, een
puzzeltocht, lammetjes knuffelen en
een springkussen voor de kleintjes.

Ook kunnen beziekers kaas proeven
en een kijkje in de stal nemen bij de
melkgeiten en de lammeren.

Nieuwe escaperoom in Horst
Dagje Horst aan de Maas opent op vrijdag 1 september een escaperoom in Horst. Deze escaperoom is te vinden
in het pand van Liesbeth’s Grand Café.
Teams die Forbidden Floor
bezoeken, moeten in maximaal
60 minuten ontsnappen uit een

kamer door puzzels en raadsels
proberen op te lossen.
Het thema van de escaperoom is

een verboden verdieping, waar
de recherche van Horst op is
gestuit.

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

Een ongeval in
het buitenland
Door: Henri Pelckmans
Voor de meeste mensen zit de vakantie er jammer genoeg weer op.
Veel Nederlanders gaan met de auto op vakantie. Niet iedereen staat er
dan echter bij stil dat er ook in het buitenland ongelukken gebeuren.
Over het algemeen wordt er wel
wat geregeld voor autopech. Als er
al geen pechhulp door de dealer
is geregeld, wordt men lid van,
bijvoorbeeld, de ANWB. Komt u
met een kokende motor stil te
staan langs de Route du Soleil, dan
krijgt u hulp en ondersteuning.
Goed geregeld.
Maar wat nu als niet de motor het
wegens oververhitting begeeft,
maar u wordt aangereden? Of
u veroorzaakt zelf een ongeval
waarbij u ook zelf letsel oploopt?
Heeft u het dan ook goed geregeld?
Bij een ongeval in het buitenland
is vaak niet het Nederlandse recht
van toepassing. Heeft u enig
idee of de vergoedingen voor
letselschade in, bijvoorbeeld, het
Franse recht vergelijkbaar zijn met
de Nederlandse vergoedingen? Of
het Tsjechische recht? Montenegro?

Als u aangereden wordt en er is
buitenlands recht van toepassing,
dan zal uw schade geregeld moeten
worden overeenkomstig de regels
van dat land, of dat nu voordelig of
nadelig voor u is.

is, dat de meeste polissen het ook
mogelijk maken u bij de afwikkeling
van uw schade te laten bijstaan
door een ter zake deskundige
letselschadeadvocaat. Die kosten
worden ook vergoed.

Bent u zelf aansprakelijk, dan dekt de Misschien goed om eens over
na te denken voor de volgende
aansprakelijkheidsverzekering die u
voor uw auto heeft afgesloten de door vakantie?
u veroorzaakte schade. Als u bij dat
ongeval zelf letsel oploopt, blijft u met
uw eigen letselschade zitten.
Is daar niet wat aan te doen? Jazeker,
u kunt een Schade Verzekering
Inzittende (SVI) verzekering afsluiten.
Die verzekering dekt letselschade,
ook als u zelf aansprakelijk bent,
volgens het Nederlandse recht. U
hebt dan altijd een verzekeraar die
uw schade, binnen zekere in de polis
Patersstraat 17, 5801 AT Venray
en de polisvoorwaarden bepaalde
T 0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
grenzen, dekt volgens de regels van
pelckmans@putt.nl
het Nederlandse recht. Het voordeel
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Nieuwe leerweg
PETC+
Opleidingscentrum PETC+ in Hegelsom gaat een nieuwe leerweg
volgen: ‘Teachers are Farmers, Farmers are Teachers’.
PETC+ is de opvolger van Ptc+,
een opleidingscentrum voor de
agrarische wereld. Onder leiding van
de nieuwe directeur heeft PETC+ een
nieuwe start gemaakt. Het afgelopen half jaar heeft PETC+ studenten
en bedrijven ontvangen uit ZuidKorea, Azerbeidzjan, Kenia, Polen,
Roemenië, Bulgarije, Duitsland, België
en Engeland. In het verleden had het
bedrijf leraren in dienst, maar tegenwoordig werkt het met het ‘Farmers
are Teachers, Teachers are Farmers’principe. Via een ondersteunend
didactisch concept worden praktijkbedrijven leerbedrijven en worden

agrariërs docenten. PETC+ ondersteunt,
legt verbindingen en bewaakt de
kwaliteit. In de afgelopen maanden
is volgens dit principe een aantal
projecten doorgevoerd. Directeur
Ad de Ponti: “Onze klanten zijn vaak
mensen die een directe relatie zoeken
met de praktijk. Een leraar die wel
kan praten over varkens, maar zelf de
laatste 20 jaar geen varken gevoerd
heeft, staat te ver van de praktijk.
Nu ontmoeten ondernemers hun
collega’s. Dat geeft een sterke band
en verhoogt de motivatie aan twee
zijden. Het leerproces wordt hiermee
zeer effectief.”
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opinie

Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Anders heb je geen inspraak’
De gemeenteraadsverkiezingen vinden volgend jaar op 21 maart plaats. Na de verkiezingen worden er een nieuw college en een nieuwe
gemeenteraad gevormd. De meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas, 80 procent, geeft aan te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014
bleek dat het CDA, ondanks een verlies van
twee zetels, de grootste partij bleef van Horst
aan de Maas. Of dit na maart volgend jaar ook
nog zo is, moet nog blijken. Het merendeel van
de inwoners van Horst aan de Maas gaat in elk
geval wel stemmen, want anders heb je geen
inspraak vindt zij. “Hiermee hebben we namelijk
de mogelijkheid om te zorgen dat er een bestuur
komt dat ervoor zorgt dat de huidige positieve lijn
wordt voortgezet.” Er zijn ook mensen die niet
gaan stemmen (4 procent) of dit nog niet weten
(16 procent). “De politiek komt niet meer geloofwaardig over”, zegt deze twijfelaar. Een ander
geeft aan: “Negen van de tien keer is het toch
vriendjespolitiek.”
Diverse partijen hebben intussen al bekend-

Inwonerspanel

1.672 leden
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16% 4%
Weet Nee
niet
80%
Ja
Ga jij stemmen voor
gemeenteraadsverkiezingen?

Als het aan de inwoners van Horst aan de
gemaakt wie hun lijsttrekker wordt. Actief camMaas ligt, mogen de kandidaten tijdens de
pagnevoeren wordt echter nog niet gedaan.
komende verkiezingen zich voornamelijk richten
“Volgens mij zijn er slechts enkele politici mee
op de thema’s veiligheid, duurzaamheid en
bezig”, denkt deze persoon. “Ik heb het idee dat
milieu en economie. Ook zouden de inwoners
de animo om de politiek in te gaan ook minder
graag zien dat de
wordt. Te veel inlezen
politiek zich meer inzet
en vaak vergaderen.
voor leefbaarheid in de
De beloning die hier
‘Ik zal altijd gaan stemmen’
kleine kernen en de zorg.
tegenover staat, is niet
‘Weet nog niet
in verhouding.” Anderen
TipHorstaandeMaas
op welke partij’
zouden graag zien dat
is een samenwerkings
politici zich vaker onder
verband tussen
‘Ze beloven veel te veel’
de mensen begeven.
HALLO Horst aan de
“Er zijn veel lokale politici
Maas en TopOnderzoek.
die zich niet voldoende
Voor meer resultaten of
laten zien en geen voet in de samenleving hebaanmelden voor de volgende enquête, kijk op
ben.”
www.tiphorstaandemaas.nl

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Een nieuw maar onaantrekkelijk zwembad…Nee toch?
Een nieuw sober wedstrijdbad. Geen recreatiebad, geen bubbelbad,
geen glijbaan. Tenminste, als het aan wethouder Van Rensch ligt.
Deze mededeling heeft veel
mensen wakker geschud en er
is veel ophef ontstaan. Logisch!
Wie wil een zwembad dat niet meer
aantrekkelijk is voor de gewone
burger? Dan wordt een bad wel
heel erg duur voor twee zwemclubs en een aantal doelgroepen…
De wethouder wil in een nieuw

zwembad alleen verantwoordelijk
worden voor het faciliteren van
zwemverenigingen en doelgroepen,
dus niet meer voor de recreatieve
zwemmers. Ons huidige zwembad
De Berkel is ingericht om alle zwemmers te bedienen. Het wordt door de
gemeente zelf geëxploiteerd, en dit
lukt nu ruim binnen het vast gestelde

budget. Marktpartijen hebben uitgesproken dat voor ditzelfde bedrag
niet een nieuw zwembad kan worden
gebouwd met dezelfde faciliteiten.
Zij vinden een zesbaanszwembad
met een los (maar kleiner) doelgroepenbad en een aangrenzende
sporthal het meest passend voor de
gemeente. En dat is precies de combinatie die we nu bij de Berkel hebben!
Waarom zouden we kapitaal vernietigen en de Berkel afbreken?

Toch stelt het college voor om de
procedure te starten voor een nieuw
zwembad in de sportzone, met
exploitatie door een markpartij.
Vooral gezinnen met kinderen zijn
dadelijk de dupe. Al kunnen ze volgens de wethouder straks nog steeds
een middagje komen zwemmen,
maar welk gezin gaat dit doen in een
kaal onaantrekkelijk wedstrijdbad?
Vervangende opblaasbare glijbanen
en speelgoed – waar de wethouder

aan denkt - zijn zeker geen oplossing. Als er twee grotere kinderen op
stoeien, durven de kleintjes er al niet
meer op… En ook al ligt de Berkel
2 kilometer vanaf Afslag10, samenwerken kan natuurlijk evengoed!
Partijen in de gemeenteraad: zorg
dat we niet veertig jaar lang met
een zwembad zitten dat eigenlijk
niemand wil. De prullenbak in!
Ronald Craenmehr,
Pr. Margrietstraat, Horst

aan bij willen dragen, misschien wel wat
meer las ik in HALLO afgelopen week,
dus sowieso duurder. Daarvoor krijgt je
dan een rechthoekige bak met water
zonder enige recreatieve voorziening,
uitermate geschikt voor vierhonderd
‘wedstrijdzwemmers’. Investering minimaal 6.000.000 euro. Voorafgaand aan
dat proces trekt de gemeente binnenkort
al 100.000 euro uit voor de voorbereidingen. Dat geld zijn we dan sowieso kwijt

als voorschot op megalomane plannen
die ons gegarandeerd nog meer zullen
gaan kosten. Megalomaan? Horst op
zich heeft maar 12.895 inwoners,
de rest woont in omliggende dorpen.
Het enige dat ik nog kan doen is bij de
volgende verkiezingen op een partij
stemmen die alles afblaast en dat zal
ik doen ook. U ook?
Johan Martens,
Molenstraat, Swolgen

Zwembad Horst megalomane plannen
Al tientallen jaren inspecteer ik zwembaden, heb er ook vele beheerd,
ontwerp ze ook en heb er diverse gebouwd. Ook ben ik recreatiegebruiker
van zwembad De Berkel.
Onlangs heb ik de gelegenheid
gehad daar achter de schermen te
kijken, met name naar technische
installaties en zwembadtechniek.
Al met al kan ik zeggen dat ik nog
nooit een zwembad van deze leeftijd
heb gezien dat er zo goed bijstond.

Met relatief geringe investeringen en
doordacht onderhoud is het gebouw ook
energiezuiniger te maken en te verbeteren. Er is mijn inziens dan ook geen
enkele noodzaak een nieuw zwembad
te bouwen. Voor vele gemeentes in
Nederland een zwembad om jaloers op

MUSCLES
MUSCLES
*
(Sport)massages
* (Sport)massages
* Blessurepreventie
* Blessurepreventie
* Kinesiotaping

* Kinesiotaping

Inge Zandhuis
Inge Zandhuis
Torrestraat 24 Kronenberg
Torrestraat
24 Kronenberg
Tel: 0622688160
Tel:
0622688160
Mail:
i.muscles@hotmail.com

Mail: i.muscles@hotmail.com

te zijn. Er is een jaarlijks exploitatietekort
van circa 400.000 euro op dit bad, Horst
aan de Maas heeft 42.152 inwoners.
Dus voor 9,50 euro per jaar per persoon
hebben we een faciliteit voor recreanten
en sportverenigingen die daar tegen een
billijk tarief gebruik van kunnen maken.
Nu is het gemeentebestuur ons een
nieuw zwembad door de strot aan het
duwen, waarvan men zegt dat ze daar
dan niet meer dan 460.000 euro per jaar

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

31
08

opinie 13

Bespreking Poll week 33

Stimuleer mensen om in eigen gemeente te werken
Het grootste deel van de stemmers van de poll van week 33 was het
eens met de stelling ‘Stimuleer mensen om in de eigen gemeente te
werken.’ Namelijk 68 procent stemde voor. Uit cijfers van het CBS bleek dat
slechts 38 procent van de inwoners in de gemeente Horst aan de Maas woont
én werkt binnen de gemeente. Hoewel dit vergelijkbaar is met het landelijk
gemiddelde, zijn er dus veel mensen werkzaam buiten de gemeente.
Een argument voor de voorstemmers kan zijn dat als er meer mensen
in eigen gemeente werken, dit goed is voor het leefklimaat. Het is immers

milieuvriendelijker, omdat deze mensen geen of weinig kilometers naar
het werk hoeven te rijden. De 32 procent van onze stemmers die tegen
stemde, kan als argument aanvoeren dat de gemeente zich vooral moet
focussen op het laten huisvesten van mensen in Horst aan de Maas,
om leegloop tegen te gaan en de gemeente leefbaar te houden. Wat maakt
het uit als mensen ergens anders werken? Bovendien moet je in een landelijke gemeente als Horst aan de Maas meestal toch wel met de auto naar het
werk.

We hebben een prima zomer achter de rug
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Best een rare stelling, aangezien voor veel mensen de zomer van 2017 nou
niet de boeken in gaat als een topper. Weinig dagen met meer dan 25 graden
en de hoeveelheid regen was toch zeker bovengemiddeld. Echter werd onlangs
bekend dat de zomer van 2017 op de zevende plek staat van warmste zomers
ooit. Voor een goede zomer hoeft het natuurlijk ook geen 30 graden te zijn. Een
lekker temperatuurtje en een droge dag zijn genoeg. Daarnaast is het zo dat we
een prachtig voorjaar gehad hebben. Ook de nazomer belooft redelijk goed te

worden. Laten we ophouden met zeuren en ons niet aanstellen.
Van de andere kant is het zo dat bijvoorbeeld zwemmen met een temperatuur onder de 25 graden vaak niet heel fijn is. Om de terrassen vol te krijgen én
houden tot ’s avonds laat is het nodig dat het wat warmer is dan het nu geweest
is. Veel evenementen zijn verregend of waren te koud. Heel jammer voor de
organisaties die veel tijd er ingestoken hebben.
We hebben een prima zomer achter de rug. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 34) > Een regionaal kunstmuseum is een aanwinst > eens 45% oneens 55%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Kies voor een volwaardig zwembad
In december 1970 werd het eerste overdekte zwembad in Horst
geopend. Al in 1979 voelde de gemeenteraad er veel voor om het overdekte zwembad uit te breiden. Deze verbouwing moest echter wachten tot
1988. Nu dient gekozen te worden voor een nieuw bad (op Afslag10,
als het aan B&W ligt!) óf een aanpassing/opwaardering van het huidige
bad (als het aan comité ’t Zwembad mót Bliêve ligt).
Een nieuw bad heeft voordelen,
vermits gekozen wordt voor een
achtbaanswedstrijdbad (25x21 meter
met minder warm water) én een
doelgroepenbad (15x21 meter met
warm water en een beweegbare
bodem) én een peuterbassin én een

whirlpool én vaste speelelementen
waaronder een vaste glijbaan! Een en
ander conform advies van de denktank,
rekening houdend met een zeer belangrijke doelgroep: de recreant. Dan pas
gaat het om een verbetering. Een door
HZPC geopperd 50-meter bad is niet

wenselijk. Het enige 50-meter bad in
Limburg (in Kerkrade) is kortgeleden
als niet meer exploiteerbaar gesloten.
Wanneer gekozen wordt voor aanpassen/opwaarderen van het huidige bad,
kan ook sporthal De Berkel blijven en
hoeft er (naast een nieuw zwembad)
geen nieuwe sporthal gebouwd te
worden. Het huidige bad aanpassen/
opwaarderen voor de komende 20 jaren
is zeer wel mogelijk en zal (veel) goedkoper blijken. Het huidige bad is beslist
niet “op of uitgeleefd”. Integendeel!
Een nieuw bad bouw je voor 40 jaren,

zoals wethouder Van Rensch beweert.
Deze ‘kreet’ heb ik vaker gehoord,
doch een korte duik in het verleden
van het zwembad toont iets anders
aan. Wanneer de nieuwbouw gebeurt
als geadviseerd door de Denktank,
dan opteer ik voor een nieuw bad.
Zo niet, dan opteer ik voor aanpassing/verbouwing van het huidige bad.
Toine Kneepkens
(bedrijfsleider/beheerder
van het eerste uur tot aan
pensionering in 2005)
Gasthuisstraat, Horst

krijgen, maar B&W Horst aan de Maas
wil dit toch nog eens zelf aan den lijve
ondervinden, zo lijkt het wel. De draaiende uitspraken, die onze wethouder
Van Rensch. telkens maakt, beginnen
hoe langer hoe ongeloofwaardiger te
worden. Eerst zeggen dat de recreanten
maar naar de recreatieparken moeten
gaan en nu ineens, nadat burgers hun
mening uiten, zeggen dat er misschien

wel voorzieningen komen in het
nieuwe bad. Maar als de raad straks
ingestemd heeft met zijn plannetjes,
dan gaat hij – samen met de marktpartijen – toch weer zijn eigen gang!
Ten koste van ons, recreanten.
Leo Linssen
(recreatief gebruiker van
Zwembad De Berkel)
Pr. Marijkestraat, Horst

Zwembad
Als regelmatige gebruiker van het zwembad verbaast het mij dat dit in
goede staat zijnde zwembad met allerlei extra faciliteiten samen met
hoogstwaarschijnlijk de sporthal moet worden afgebroken om een
prestigeobject bij Afslag10 neer te zetten.
Wat een kapitaalvernietiging en
belasting van het milieu in deze dure
tijden. Dit prestigeobject (voornamelijk voor de zwemclub en het ego van
B&W) heeft geen of heel weinig te

bieden voor ons recreanten. Maar wij
mogen straks als inwoners wel meebetalen aan de tekorten die ongetwijfeld zullen ontstaan. Zonder recreant
is geen enkel zwembad rendabel te

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

Dementie
lelijk en hartstilstand
Kanker, alleen erover
schrijven geeft al een ongemakkelijk gevoel. Laat staan
uitspreken, vaak krijg ik het
woord niet eens over mijn
lippen. Waarom weet ik niet,
misschien ben ik wel bang
geassocieerd te worden met
mensen die het woord gebruiken als stopwoord in plaats
van de ziekte die het is. En
waarom ik daar zo erg niet
mee geassocieerd wil worden
was afgelopen dagen stof tot
nadenken.
Aanleiding waren mensen
met wie ik uitging die met
kanker scholden, vloekten,
maar ook als bijvoeglijk naamwoord voor alles wat mooi is,
lelijk is, stom is of stoer is. Het
gaf me rillingen. ”Er gaat toch
niemand dood als we ermee
schelden?” is het argument,
bijna verbaasd, omdat het woord
zelf geen kwaad zou kunnen
doen. Alsof het ook normaal zou
zijn om iets ‘dementielelijk’ te
noemen, of om met ‘hartstilstand’ te schelden als je je
kleine teen stoot. Kanker is een
ziekte, niet meer en zeker niet
minder.
Het woord uitspreken
verandert inderdaad helemaal
niks in de wereld. Echter,
wanneer je iemand die je
dierbaar is, verloren bent aan de
ziekte kan het uit de context
rukken van het woord als een
mokerslag inslaan. Alhoewel: dat
is voor mij niet het geval, niet de
directe reden dat ik me zo voel.
Waarom dan wel? Dat besef
kwam na lang peinzen. Niet het
woord op zich, dat niettemin een
heftige lading heeft. Maar de
keuze van mensen om kanker
als scheldwoord te gebruiken,
ondanks de grote discussie en
wetend dat je met dat woordje
heel veel mensen kunt kwetsen
en beledigen, met als beste
argument dat het ‘lekker bekt’.
En dan tóch ervoor kiezen om
met het woord te schelden.
Die keuze geeft mij de rillingen.
Bas
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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.

Trots op…
De laatste zondag van de zomervakantie zit erop, wat een prachtige
dag! En wat is de vakantie omgevlogen zeg. Als gezin hebben we afgelopen zomer onder andere weer mogen genieten van een prachtige Joepieweek.
Een week voor alle kinderen van
de basisschool, waarin zo ongeveer
alles kan en mag. Ieder jaar weer
is dit een week van: genieten,
stralende kinderen, met z’n allen

aanpakken, enthousiaste vrijwilligers
in organisatie, figurant of gewoon
als ouder van hun kind, en niet te
vergeten alle sponsoren die hun
bijdragen weer leveren. Ik blijf me

er over verwonderen hoe in een
dorp iedereen altijd weer klaarstaat
als er een activiteit als KVW Joepie
georganiseerd wordt. En ik zie dat dit
soort activiteiten voor jong maar ook
voor oud in alle kernen van Horst aan
de Maas plaatsvinden. Iets wat we
moeten koesteren en waar we vooral
trots op moeten zijn met z’n allen.
Want vanzelfsprekend is dit zeker

niet. Daarom is waardering maar ook
facilitering vanuit een gemeente van
uiterst belang en hier zullen we ons
als CDA dan ook voor blijven inzetten.
Loopt u ergens tegenaan of mist u
iets op dit gebied, wij horen graag
van u.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

D66 wil een zwembad voor jong én oud
D66 was in december 2016 als enige partij in de raad tegen onderzoek naar de komst van een nieuw zwembad. We vinden de financiële
risico’s bij een nieuw zwembad te groot. Het bezoekersaantal van
zwembad de Berkel (en Nederland) loopt al jaren terug en er is al veel
zwemwater in Horst aan de Maas. Daarnaast kan het zwembad nog
twintig jaar mee.
Toch heeft de gemeente besloten
om een aantal marktpartijen te
vragen of de plannen voor een nieuw
zwembad haalbaar zijn. Het blijkt
lastig. Eén partij ziet kansen, mits er

maar één bad in het zwembad komt.
De gemeente wil verder praten. Wij zijn
bang dat jong en oud straks in een te
koud diep wedstrijdbad moet gaan
zwemmen.

D66 wil alleen investeren in een
zwembad waar alle 40.000 inwoners van Horst aan de Maas kunnen
zwemmen. Een bad om baantjes te
zwemmen met een warm, ondiep bad,
plus glijbaan en bubbelbad is hiervoor
perfect: dat hebben we al! Een groot en
te koud 50-meterwedstrijdbad is alleen
interessant voor de paar honderd leden
van de zwemvereniging: een kleine
groep.
Het marktonderzoek wekt vraag-

tekens. Partijen leggen onvoldoende
uit of en hoe we met een nieuw
zwembad meer bezoekers trekken en
hoe we meer inkomsten en minder
risico’s lopen. Blijven de toegangsprijzen hetzelfde? Vaagheid troef. Meer
duidelijkheid is een must.
Meepraten? U bent harte welkom
op zaterdag 2 september, 11.00 uur in
de bieb van Horst.
Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas

8 september 2017

DAG VAN DE SCHEIDING
Gratis advies
bij vragen over scheiden
Ruim 1 op de 3 van alle huwelijken

Mw. mr. G.G.J. van Kooten van TRC Advocaten in
Veldhoven (familie- en erfrechtadvocate, echtscheidingsmediator en collaborative advocaat)
wijst op het belang van een goede scheiding:

rechtadvocaat/mediator is dan noodzakelijk. Een scheiding

”Partners die in een scheidingssituatie komen te verkeren,

Veldhoven en Horst voor iedereen met vragen over een familie-

krijgen in één keer heel veel over zich heen. Er moeten

rechtelijke kwestie geopend van 9.00 tot 17.30 uur. Gedurende

strandt. Mensen die in scheiding liggen,
ervaren die tijd als zwaar en emotioneel.
42% van de gescheiden mensen had
angst om te gaan scheiden, doch heeft
een grote meerderheid geen spijt van de
beslissing om uit elkaar te gaan.

de helft van de gescheiden koppels de
gevolgen van hun scheiding achteraf

partijen én voor de kinderen.”
Op 8 september a.s. zijn de kantoren van TRC Advocaten in

afspraken gemaakt worden

die dag is het mogelijk om vrij-

over de kinderen, over alimen-

“BIJSTAND DOOR EEN ERVAREN EN

tatie, over de verdeling van de

GESPECIALISEERDE FAMILIERECHTADVOCAAT

gezamenlijke bezittingen en
Wel geeft recent onderzoek aan, dat bijna

is immers het begin van een nieuwe toekomst voor beide

schulden, over de verdeling van
pensioenrechten enz. Daar komt
nog bij dat een scheiding na-

blijvend kennis te maken met

IS DAN OOK ZEER GEWENST. EEN SCHEIDING IS
IMMERS HET BEGIN VAN EEN NIEUWE TOEKOMST
VOOR BEIDE PARTIJEN ÉN VOOR DE KINDEREN.”

de familierechtadvocaten en
mediators van TRC Advocaten.
U bent samen welkom of alleen.
Het is onder andere mogelijk
om een gratis scheidingscheck

bezien anders zouden regelen. Om meer

tuurlijk een emotioneel proces is. Het is dan heel lastig om

te laten uitvoeren. Daarnaast kunnen vragen gesteld worden

aandacht te richten op de noodzaak van

zelf alle punten goed te blijven overzien en zelf ingrijpende

en kan meer informatie worden verkregen. Een afspraak

een goede begeleiding bij scheiding

en belangrijke beslissingen te nemen. Vaak is overleg met

maken is niet nodig. Tijdens de Dag van de Scheiding kunnen

heeft de vFAS de Dag van de Scheiding

de ex-partner in een scheidingssituatie ook heel moeilijk.

ook via Twitter vragen gesteld worden aan de familie-

Bijstand door een ervaren en gespecialiseerde familie-

rechtadvocaten en mediators van TRC (@TRCadvocaten).

ingesteld.

Voor meer informatie, verwijzen we u
graag naar www.trc-advocaten.nl.
Als u meer vragen heeft of een afspraak
wilt maken voor een vrijblijvend gesprek
op een andere datum, kunt u contact
opnemen met mr. Ghislaine van Kooten
of mr. Evelien Geerings op het nummer
040 294 45 00 in Veldhoven of
mr. Edward Plass op nummer
077 398 81 82 in Horst.
Evelien Geerings, Ghislaine van Kooten en Edward Plass. Familierechtadvocaten en tevens mediators bij TRC Advocaten.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
31 augustus 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Instellen
voorrangsregelingen Melderslo
In Melderslo worden binnenkort voorrangsregelingen ingesteld op de kruisingen op de route
Danielweg – Broekhuizerdijk.
Waarom wordt dit gedaan?
Er wordt geen voorrang geregeld op een
kruising waar voor alle wegen dezelfde
snelheid geldt. Op de kruisingen waar
verschillende snelheidsregimes gelden wordt
de voorrang wel geregeld. Dit betekent dat in
de nieuwe situatie de hoofdroute (Danielweg –
Broekhuizerdijk) in de voorrang komt.

Eikelenbosserdijk
Broekhuizerdijk – Swolgensedijk
Broekhuizerdijk – Koppertweg

Om welke kruisingen gaat het?
Danielweg – Achter de Pastorie
Broekhuizerdijk – Rector Mulderstraat –

Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Ton Peeters via (077) 477 97 77.

Wanneer worden werkzaamheden
uitgevoerd?
Deze zullen in de eerste week van september
uitgevoerd worden.

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

mogen best eens in het zonnetje worden
gezet. Kent u iemand onder de 18 jaar die
zich vrijwillig inzet of heeft ingezet voor
een medemens, een vereniging of voor de
gemeente Horst aan de Maas zonder daar
zelf belang bij te hebben, dan kunt u die
persoon tot 10 oktober 2017 gemotiveerd
voordragen voor een Jeugdlintje.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl
of (077) 477 97 77.

Zoektocht naar grote kerstbomen
Elk jaar rond de Kerstperiode staan
er in alle dorpen mooie grote verlichte
kerstbomen. Zo ook dit jaar.
Wij willen binnen onze gemeente kijken
of iemand een, tussen de 7 meter en 12
meter hoge, kerstboom heeft die in de
weg staat. Heeft de boom een mooie
vorm en is deze goed bereikbaar voor

een vrachtauto, dan willen wij die graag
overnemen.
De kosten voor het weghalen van de
boom, nemen wij voor onze rekening.
Heeft u mogelijk een boom, neem
dan contact op met de gemeente op het
nummer (077) 477 97 77.

Zorgvrijwilliger iets voor u?
Wilt u graag voor iemand in Gemeente Horst aan de Maas met een hoge leeftijd of met
een chronische ziekte of beperking iets betekenen? Bent u minimaal 1x per 2 weken 2 uur
beschikbaar? Overweeg dan eens om zorgvrijwilliger te worden bij Vrijwilligerszorg Horst aan
de Maas.
De Vrijwilligerszorg biedt hulp aan kwetsbare
burgers door het inzetten van een vaste
vrijwilliger. De hulp kan onder meer bestaan
uit een wandeling maken, een spelletje doen,
aanwezig zijn of bieden van een luisterend oor.
Dementievrijwilliger
Dementievrijwilligers van vrijwilligerszorg
gemeente Horst aan de Maas worden in de
thuissituatie ingezet om de mantelzorgers te
ontlasten. Mantelzorgers kunnen dan even
genieten van een vrije middag of avond.
Hun dementerende partner of ouder is dan
in goede handen.
Als dementievrijwilliger krijgt u een gratis

scholing van 4 dagdelen aangeboden, waarin
o.a. wordt ingegaan op het ziektebeeld,
communicatie en benadering van de
dementerende. De eerstvolgende cursus
wordt in Venray aangeboden bij De Kemphaan
op woensdag 20 en 27 september en 4 en 11
oktober van 10.00 u tot 12.00 u.
Meer informatie of een persoonlijk gesprek
Spreekt dit vrijwilligerswerk u aan en wilt u
meer informatie eventueel in een persoonlijk
gesprek, neem dan contact op met de
coördinator van Vrijwilligerszorg Horst aan
de Maas: Ria Bouten, (06) 52 66 95 70,
riabouten@proteion.nl

Afsluiting overwegen traject Venlo-Nijmegen

Een fietstocht voor 55-plussers in de gemeente Horst aan de Maas!

ProRail gaat in september en oktober in drie weekenden aan het spoor werken. Tussen de
overweg Spoorstraat in Tienray en de overweg Meerlosebaan/Stationsweg in Grubbenvorst
wordt het spoor vernieuwd.

De fietstocht vindt plaats op woensdag 13 september. De route is ca. 44 kilometer lang.
Er zijn twee startplaatsen:

Werken aan het spoor

Fietstocht Beleef de Dag 2017
1. Voetbalvelden Wittenhorst.
Starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur.

Op finishplaats Wittenhorst is na afloop
muziek en gezelligheid.

2. Het Maaspaviljoen Broekhuizen.
Starttijd tussen 09.30 en 11.00 uur.

Inschrijven
Inschrijven kan nog bij enkele KBOafdelingen. Voor info: bel met Piet Thijssen
van de KBO Sevenum, (077) 467 15 45.
Inschrijven kan ook bij het gemeentehuis in
Horst, tijdens kantooruren, tot 9 september.

Bij de start ontvangt u enkele lekkernijen
voor onderweg. En een tegoedbon voor
een kop koffie met vlaai (alleen inwisselbaar
bij uw startlocatie gedurende de starttijd).
En natuurlijk ontvangt u de fietsroute met
activiteitenprogramma. Het inschrijfgeld
bedraagt € 6. Op diverse plaatsen op de
route is muziek.

Bij de inschrijving dient u het inschrijfgeld
van € 6 contant te betalen. U ontvangt dan
het Beleef-de-dag-koeltasje 2017. Deze tas
is op 13 september het startbewijs.

Bekendmakingen
Welke overwegen worden afgesloten?
Tijdens de werkzaamheden zijn de
volgende overwegen afgesloten:
Broekhuizerdijk, Swolgensedijk,Horsterdijk en
Meerlosebaan/Stationsweg
Wanneer worden deze overwegen
afgesloten?
De afsluiting geldt in de volgende weekenden
van zaterdag 1.00 uur tot maandag 5.00 uur.
8 – 10 september
16 – 18 september
28 – 30 oktober
Hoe wordt het verkeer omgeleid?
Voor het passeren van het spoor moet tijdelijk

uitgeweken worden naar de Spoorstraat
in Tienray en de Californischeweg in
Grubbenvorst. Er worden duidelijke
omleidingsroutes ingesteld.
Treinverkeer
Tijdens de werkzaamheden rijden geen
treinen op het traject Venlo-Nijmegen.
Wilt u reizen met de trein?
Kijk dan voor actuele reisinformatie op
www.ns.nl
Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Ton Peeters via (077) 477 97 77.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America
Zwarte Plakweg 37
Nieuwe Peeldijk 36
Broekhuizen
Vonkelweg 1
Grubbenvorst
Schoolstraat 3

Hegelsom
Stationsstraat 137

Kronenberg
Kronenbergweg 19

Horst
De Afhang kavel 401
Pr. Marijkestraat 5
Bemmelstraat ong. naast
nummer 5
Tienrayseweg 6

Sevenum
Renkensstraat 9b
De Hackert 3
Swolgen
Donkerhoek 3
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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
Woonplaats
Leeftijd
School

Indi Awale
Melderslo
12 jaar
Raayland College

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ooit wil ik nog naar Afrika met mijn
zus Sanne. Afrika vind ik een heel
mooi continent en zou het graag een

keer willen zien. Binnenkort ga ik al
op vakantie met Sanne. We gaan dan
srprs.me doen, dan weet je niet waar
je naartoe gaat en je komt pas achter
je bestemming op het vliegveld.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In de film ‘Heksen bestaan niet’ en
dan zou ik graag Aliya willen spelen.
Aliya danst heel erg veel in de film

Voor onze Slijterij/Drankenhandel in Horst zijn wij op zoek
naar een flexibele en enthousiaste

verkoopmedewerker
parttime (m/v)

voor 9 tot 15 uur per week met ingang van 1 oktober aanstaande.
De werktijden zijn voornamelijk op vrijdag en zaterdag.
Uitbreiding van uren op andere dagen is in de toekomst
waarschijnlijk mogelijk. Een klantvriendelijke houding en een
goede beheersing van de Nederlandse taal zijn een must.
Ervaring of affiniteit met de slijtersbranche is een pre.
Je bent bereid om kennis op te doen over wijn, bier en
gedistilleerd zodat je de klanten goed kunt adviseren.
Interesse? Stuur dan je cv en motivatie voor 15 september
naar info@slijterijweijs.nl t.a.v. Sandra Weijs.

Slijterij Weijs BV
Herstraat 58, Horst
Tel: 077 - 398 14 63
info@slijterijweijs.nl
www.slijterijweijs.nl

aan
Indi Awale

en ik houd ook heel veel van
dansen.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat ik met de bus naar school ga, in
plaats van met de fiets. Fietsen wordt
moeilijk voor mij, omdat ik last heb van
mijn voeten. Mijn pezen zijn te kort en
daarom kan ik niet elke dag met de
fiets naar school. Toch had ik graag met
mijn vriendinnen naar school gefietst
en vind ik met de bus gaan best spannend.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak vind ik gym, omdat ik
sporten en bewegen heel erg leuk vind.
Zelf volleybal ik en dat vind ik ook heel
erg leuk om te doen. Het stomste vak
vind ik Nederlands, omdat je veel moet
lezen. Lezen vind ik niet zo leuk om te
doen.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Via het ziekenhuis, daar gingen we kijken naar Nikita toen ze pas was geboren. Ik was toen een week oud. Nikita
is mijn buurmeisje en ze kwam ook
bij ons als haar moeder ging werken.
Als we ergens heen gingen lagen we
samen in een tweelingwandelwagen.
Dat zag er heel grappig uit, een blanke
en een bruine baby naast elkaar.
Wat is je favoriete hobby?
Volleyballen en hiphop. Ik volleybal
al vijf jaar bij Olsredlem in Melderslo.

Volleybal vind ik zo leuk, omdat ik
het spel heel mooi vind en het kan
ook heel spannend zijn. Hiphop doe
ik al twee jaar, maar helaas heb ik al
een half jaar niet meer gedanst door
mijn voeten. Dansen vind ik heel leuk,
omdat ik dan lekker kan bewegen.
Eigenlijk dans ik de hele dag wel.
Wat is je droombaan?
Later wil ik graag mijn zus Sanne gaan
helpen. Sanne wil graag een gezinshuis
gaan beginnen voor kinderen die niet
thuis kunnen wonen. Boerin lijkt me
ook heel leuk. Dan zou ik graag alleen
maar koeien willen, want deze vind ik
heel erg leuk.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Toen ik adjudant was van basisschool
De Twister. We moesten toen een
presentatie doen voor de hele school.
Dit vond ik heel erg spannend, maar
toen ik het vaker had gedaan, werd het
wel makkelijker.
Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Een aap, omdat ik apen mooie dieren
vind. Ze maken leuke geluiden en ik
vind ze heel grappig. Apen springen en
slingeren en ze zijn heel erg bewegelijk. Dat ben ik ook en daarom denk ik
dat ik een aap zou zijn.
Wie kent jou het beste?
Ik denk papa en mama, omdat het mijn
ouders zijn en die voelen toch het beste
aan wat ik wil. Mijn zussen Femke,
Sanne en Lotte weten wel beter wat ik
mooi vind met kleren bijvoorbeeld.
Waar ben je verslaafd aan?
Eigenlijk aan niks, maar ik vind
musical.ly filmpjes op mijn telefoon wel
heel erg leuk. Dit doe ik ook wel vaak.
Comedyfilmpjes maken vind ik heel
erg leuk, omdat je dan alles zelf kan
verzinnen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal ben ik precies op tijd. Ik heb
wel moeite met opstaan ’s morgens,
omdat ik graag lekker lang wil blijven
liggen. Dan moet ik alles op het laatste
moment heel erg snel doen en kom ik
precies op tijd.
Wat is je favoriete sociale medium?
Instagram, hier kan ik foto’s opzetten
van dingen die ik heb gedaan en ik
vind het leuk dat andere mensen die
kunnen zien. Ook vind ik het wel leuk
om foto’s van andere mensen te zien
en te kijken wat zij allemaal doen.
Hond of kat?
Eigenlijk allebei niet, maar als ik moet
kiezen zou ik voor een hond gaan.
Katten vind ik echt niet zo leuk en met
honden kun je veel beter spelen.
Dat vind ik veel leuker. Soms ben ik wel
bang voor honden, behalve als ik de
hond echt ken.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dit was niet echt een advies, maar
wel iemand die me heel erg goed
heeft geholpen. Ik heb PMT-therapie
(Psychomotorische therapie, red.)
gehad bij Astrid Tacken, omdat ik heel
veel dingen niet meer durfde en voor
veel bang was. Els Hegger gaf deze
therapie en hier heb ik superveel van
geleerd! Ineens durfde ik alles weer.

Storingen,
gecancelde
treinen en
snelbussen
Met het openbaar vervoer
reizen, is niet mijn favoriete
bezigheid. Dit niet alleen
omdat ik 9 van de 10 keer
vergeet in te checken of omdat
de trein missen niet leuk is.
Nee, de voornaamste reden
daarvoor is dat de NS zijn zaken
gewoon totaal niet op orde
heeft en reizigers daar de dupe
van worden.
Afgelopen tijd heb ik vaker
gebruik moeten maken van het
OV om op mijn werk te komen of
gewoon voor een dagje uit. Elke
keer gaf mijn reisplanner weer
aan dat ik de ‘snelbus’ mocht
pakken wegens storingen. Ik heb
snelbus even tussen aanhalingstekens gezet omdat hoe ‘snel’ de
bus ook is, je altijd te laat komt.
Op de dag van de Gaypride was
de NS ook even vergeten dat met
zo’n mega-event half Nederland
afreist naar Amsterdam. De inzet
van onvoldoende bussen
veroorzaakte toen chaos op
station Eindhoven en urenlange
wachtrijen voor de bussen.
Maar niet alleen het zuiden van
Nederland had met het storingen
probleem te maken. Laatst moest
ik toevallig van Kampen naar
Zwolle reizen. Zelfs daar mocht ik
weer gezellig met de snelbus
mee.
Het ergste vond ik nog wel
toen ik laatst eens een keer niet
met de snelbus hoefde, bleek dat
mijn trein spontaan gecanceld
was. Ik had mijn gigantische
koffer al aan boord gesleept van
de intercity richting Utrecht toen
ik een stem door de intercom
hoorde: “Deze trein is gecanceld,
u kunty omreizen via Deventer.”
In september verwacht de NS
zelfs een recorddrukte. Van dat
nieuws word je als aankomende
student niet vrolijk. Hoe de NS
dat probleem gaat aanpakken
vind ik een goede vraag. Jammer
dat naar school fietsen nu geen
optie meer is.
Liefs,
Anke
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40-jarig jubileumtoneelvereniging

Poespas speelt ‘Zwárt Zaod’
Geen standaard klucht of blijspel voor toneelvereniging Poespas dit jaar. De Hegelsomse club pakt voor haar
40-jarig jubileum groots uit en voert in september het zelfgeschreven toneelstuk Zwárt Zaod op in het oude
tuincentrum van de familie Jenniskens in Hegelsom.

seuse Lisette tegen alle spelers, als ze
voorafgaand aan de repetitie in een
kringetje bij elkaar staan. Met op de
achtergrond muziek van het orkest dat
het toneelstuk ondersteunt, draagt ze
de spelers op om een feestje uit te
beelden, vanuit hun eigen personage.
“Om helemaal in je rol te kruipen”,
legt ze uit. Als alle personages uit het
stuk uitgefeest zijn, start de repetitie.
Vanavond wordt het stuk van begin
tot eind gespeeld. Nog niet foutloos,

het is nog maar een repetitie, maar
de Poespas-leden spelen vol overgave.
“We moeten nog echt wel wat doen”,
aldus Truus. “Maar het gaat helemaal
goed komen, dat weet ik zeker.”
Het toneelstuk Zwárt Zaod wordt
gespeeld op vrijdag 15, zondag 17,
woensdag 20, vrijdag 22 en zaterdag 23 september bij Tuincentrum
Jenniskens in Hegelsom.
Voor meer informatie, kijk op
www.toneelverenigingpoespas.nl

Staatsbosbeheer

Excursie in Mariapeel
In de Mariapeel vindt zondag 10 september een excursie van
Staatsbosbeheer plaats. Deze excursie biedt een inkijk in het hoogveengebied en wordt geleid door boswachters.
In de Mariapeel werkt
Staatsbosbeheer met verschillende
partijen om het hoogveen te
herstellen. Tijdens de excursie
gaan deelnemers op pad met
boswachters die een inzicht bieden
in het gebied. Zij vertellen welke
ingrepen nodig zijn om het veen te

Met nog minder dan een maand
te gaan, komt de vereniging inmiddels
zo’n drie keer per week samen om te
oefenen en zijn alle weekenden gevuld
met het maken van het decor, kledingstukken en attributen. “We wilden dit
jaar iets anders doen”, legt Martijn
Lenssen van Poespas uit, tijdens één
van de repetities op donderdag 24
augustus. “Een zelfgeschreven stuk
met een Hegelsoms onderwerp.”
Staakbonen, waar Hegelsom om
bekend staat, spelen een grote rol in
Zwárt Zaod en het voormalige tuincentrum van de familie Jenniskens vormt,
als tuincentrum Bitterzoet, het decor.
Tuincentrum Bitterzoet stond in
het toneelstuk op het punt om failliet
te gaan, maar door een gulle gift
van Dahlia van de Beuken, een zakje

zaadbonen uit het mysterieuze Tikal,
is het tuincentrum uit de problemen.
Tenminste, als eigenaar Theo doet wat
de investeerder hem opdraagt. En dat is
geen gemakkelijke taak. Hij moet zijn
dochter uithuwelijken aan haar zoon.
Maar wil zij dat wel? En wat zijn dat
eigenlijk voor vreemde zaadbonen die
Dahlia heeft meegebracht?

Het team is hechter
dan ooit
Lenssen: “In juni vorig jaar
begonnen we met voorbereiden.
We startten met improvisatieavonden, gebaseerd op het bekende
toneelstuk Midzomernachtsdroom van
Shakespeare. Daarna ging regisseuse
Lisette Leenders schrijven aan het stuk.

Je ziet stukjes uit die eerste improvisatieoefeningen zelfs terug in het uiteindelijke toneelstuk.” Dat hele toneelstuk
wordt vanavond gerepeteerd. “Het is
heel veel werk om een helemaal nieuw
stuk op te voeren”, vertelt speelster Truus van Ooijen, die één van de
medewerkers van het tuincentrum
speelt. “We moeten nu nog alleen de
puntjes op de ‘i’ zetten. Ik vind het
ontzettend spannend dit jaar, omdat
het zo’n speciaal stuk is. Maar het is
hier altijd supergezellig.” “Het team
is hechter dan ooit”, beaamt Lenssen.
“Zeker omdat we zoveel tijd samen
doorbrengen.”

Feestje
“Focus is voor de repetitie van
vandaag het belangrijkste”, zegt regis-

behouden en vertellen meer over
de natuurvorming.
De excursie start om 10.00
uur bij Vossenheuvel in America
en aanmelden kan via een e-mail
naar mariapeel@staatsbosbeheer.nl
of via www.staatsbosbeheer.nl/
activiteiten

Bijeenkomst
(her)kennen
laaggeletterdheid
Voor vrijwilligers uit de gemeente Horst aan de Maas organiseert
BiblioNu Horst samen met stichting Lezen & Schrijven en stichting
Synthese een themabijeenkomst om laaggeletterdheid de herkennen.
Deze bijeenkomst vindt op woensdag 6 september plaats in de bibliotheek in Horst.
In de gemeente Horst aan de
Maas is ongeveer tien procent van de
inwoners in meer of mindere mate
laaggeletterd. Omdat ook vrijwilligersorganisaties hiermee te maken
krijgen, is de bijeenkomst georganiseerd. Hier worden tips en handvat-

ten gegeven om laaggeletterdheid
te signaleren. De voor vrijwilligers
bedoelde bijeenkomst is woensdag
6 september van 19.00 tot 21.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
cursusaanbod

HALLO Horst aan de Maas zoekt een

fulltime redacteur

www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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De Zwaantjes: een gezonde dosis gezelligheid
SVZ’57 werd zestig jaar geleden in Grubbenvorst opgericht. De vereniging, in de volksmond ‘de Zwaantjes’
genoemd, heeft dit 60-jarige jubileum gevierd met diverse activiteiten. De Zwaantjes begon als actieve vereniging
en heeft nu vooral een maatschappelijke rol.

De Grubbenvorster vereniging is in
1957 opgericht met de bedoeling om
een recreatieve voetbalclub te vormen,
waarbij het niet ging om competitie
maar om gezelligheid. De neven en

zonen van Mart en Sjeng Roeffen
namen het initiatief en in het najaar
van 1957 werd de eerste voetbalwedstrijd gespeeld. Dit was het begin van
een omnivereniging waar sport als een

verbindende factor werkte en die een
sociale rol in het dorp vervulde.
SVZ’57 heeft door de jaren heen
vele namen gekend, van Roeffen Boys,
RBC, FC De Zwaan 1957 tot

UW OUDE BRIL
IS GELD WAARD!

zorgde voor een straalverbinding tussen
Grubbenvorst en Hilversum.”
De vereniging is de laatste tijd
minder actief geworden, maar niet
minder gezellig. “De Zwaantjes is door
de maatschappelijke veranderingen
meer een vriendengroep geworden.
De focus ligt niet meer op sport maar
meer op de maatschappelijk sociale
rol van de vereniging. Binnen de club
heeft een vergrijzing plaatsgevonden,
wat betekent dat er behoefte is aan
andere activiteiten. Zo hebben we in de
zomer nog een barbecueavond gehad.
Daar geniet iedereen van, ook de
oudere leden waarvan sommigen
ouder zijn dan 75.”
Eén van deze leden is medeoprichter Sjen Roeffen (79). “Sjen heeft
alles binnen de club meegemaakt.
Hij is medeoprichter, oud-voorzitter,
oud-vicevoorzitter, oud-bestuurslid en
ook nog eens actief in diverse commissies en werkgroepen. Hij is ontzettend
speciaal voor ons”, aldus Jos.
“We hebben een ontzettend
mooie geschiedenis”, vertelt Jos trots.
“We waren een kleine speler op de
markt, maar toch groots en nadrukkelijk aanwezig. We krijgen ontzettend veel waardering, zowel lokaal
als regionaal. We weten dat onze
vereniging op een dag zal ophouden te
bestaan, maar voor nu zijn we erg blij
met wat we onze leden kunnen bieden:
een gezonde dosis gezelligheid.”

LEVER HEM BIJ ONS IN EN U
ONTVANGT TOT MAAR LIEFST
100 EURO KORTING* OP EEN
NIEUWE COMPLETE BRIL!

GUN UW OUDE BRIL,
EEN TWEEDE LEVEN
IN DE DERDE WERELD

*BIJ AANKOOP VAN EEN MONTUUR INCL. GLAZEN MONTUUR
MET MULTIFOCALE = 100 EURO KORTING, MET MONOFOCALE
= 50 EURO KORTING EN EEN KINDERBRIL = 25 EURO KORTING.
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL(S).

VESTIGING VENRAY
GROTESTRAAT 48
TELEFOON (0478) 58 24 09

KOM, KIJK EN BEWONDER

SV De Zwaan 1957. Met de vele naamsveranderingen kwam ook een uitbreiding van de verschillende sporten die
de leden beoefenden. “De vereniging
heeft een geschiedenis van tafeltennis, toerfietsen, voetbal, zaalvoetbal
en biljart. Voor iedereen was er wel
wat”, vertelt Jos Wijnen (63) uit
Grubbenvorst, de huidige voorzitter van
de SVZ’57. “Vooral het biljarten heeft
bijgedragen aan onze plaatselijke,
regionale, landelijke en zelfs Europese
bekendheid en de warme contacten
die we overal in Europa hebben kunnen opbouwen. We krijgen regelmatig
met verjaardagen of Kerstmis nog
een kaartje uit bijvoorbeeld Leipzig of
Suckley in de brievenbus.”
In 1989 en 1990 organiseerde de
vereniging twee grote biljartevenementen. “Het waren een Nederlands
en een Europees kampioenschap biljart
artistiek, waarbij zelfs NOS Studio Sport
naar Grubbenvorst kwam”, vertelt
Jos. Hij krijgt nog kippenvel als hij er
aan terugdenkt, lacht hij. “Veel leden
hebben mooie herinneringen aan die
kampioenschappen. Wat mij nog erg bij
staat, is dat iemand van onze vereniging er per ongeluk voor zorgde dat bij
alle Nederlanders die NOS Studio Sport
keken, het beeld even op zwart ging.
Hij had een stekker van de NOS uit het
stopcontact getrokken omdat hij het
stopcontact ergens anders voor nodig
had. Bleek dat net de stekker te zijn die

VESTIGING HORST
ST. LAMBERTUSPLEIN 2
TELEFOON (077) 820 02 62

VESTIGING BOXMEER
STEENSTRAAT 120
TELEFOON (0485) 57 18 12

CAMPSOPTIEK.NL
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Wandeling
voor ouders van
overleden kind

verenigingen 19

Zondagwandeling in het
Schuitwater
In het Schuitwater vindt op zondag 3 september een zondagwandeling plaats. De deelnemers kunnen onder
leiding van een gids van IVN De Maasdorpen meewandelen door het natuurgebied.

Vereniging DagVlinder, Zelfhulpgroep Overleden Kind, organiseert op
zaterdag 2 september een wandeling voor ouders van overleden
kinderen in Horst. Deelnemers verzamelen om 13.45 uur bij boscafé
Het Maasdal in Horst om een wandeling te maken waarbij ervaringen
gedeeld kunnen worden met lotgenoten.
De activiteit is niet alleen voor
ouders van overleden kinderen.
Ook alle broers en zussen, opa’s en
oma’s, andere familieleden en vrienden die te kampen hebben gehad
met het verlies van een kind, kunnen
ongeacht hun leeftijd of levensovertuiging aansluiten.
“Het blijkt steeds weer hoe
belangrijk ouders, broers, zussen,
familie van overleden kinderen het
vinden om over het overlijden van

hun kind samen met anderen te
kunnen praten”, aldus de organisatie.
Zij zijn lotgenoten die opgeleid zijn
om mensen te begeleiden in het
omgaan met hun verdriet, verenigd in
de vereniging DagVlinder. De wandeling bedraagt drie kilometer. De route
bestaat uit verharde paden die goed
begaanbaar zijn voor kinderwagens,
rolstoelen of rollators. Na afloop van
de wandeling is het mogelijk om
ervaringen te delen bij het boscafé.

Het Schuitwater is een natuurgebied rond een oude Maasgeul en
biedt open water, moerassige stukken, rietkragen, vochtige graslanden.
Hoger gelegen zijn ook droge zandgronden te vinden, bedekt met bossen,

heidevelden, een enkel ven en kleine
akkers. Het Schuitwater is rijk aan planten, paddenstoelen, insecten en vogels.
De wandeling door het Schuitwater
start om 10.00 uur bij Theetuin de
Roode Vennen in Broekhuizen, is vijf tot

zes kilometer lang en zal, afhankelijk
van de omstandigheden, ongeveer
twee uur duren. Tot en met oktober is
er elke eerste en derde zondag van de
maand een zondagwandeling met gids
in het Schuitwater.

MUSEUM DE LOCHT
Eerste jeugdkoning
schutterij St. Jan
Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst vierde zaterdag 26 en zondag
27 augustus haar feestweekend. Op beide dagen waren diverse activiteiten,
waaronder het koningsvogelschieten op zondag.
Het feestweekend startte zaterdag
26 augustus met het dorps- en verenigingsschieten en het ‘kampioenschap’
windbuksschieten voor de jeugd. Bij de
kinderen van 8 tot en met 12 jaar
ging de eerste prijs naar Nick Achten,
de tweede prijs was voor Gjwonie
Nooijen en de derde prijs ging naar
Glenn Vullings. Bij de jeugd van 12 jaar
en ouder ging de eerste prijs naar
Kimberly van Dooren
Ook was er op zaterdag een
drietalschietwedstrijd voor iedereen. De eerste prijs was voor FIFA,
bestaande uit Ron van Geffen,
Rob Geurtjens en Melvin Donders.
De tweede prijs ging naar Verhaegh en
Co, met RuudVerhaegh, Roel Wijnhoven
en Timo Wagemans. De derde plaats
was ook voor een team van FIFA en
de vierde plaats voor een team van
Te Baerts Logistics.
Op zondag 27 augustus was het
koningsvogelschieten 2017. Na de
officiële opening werden de openingsschoten gelost door de genodigden en
werd begonnen met het schieten op de

koningsvogel. Op de erelidsvogel kon
geschoten worden door niet-leden van
de schutterij st. Jan.
Ook werd er dit jaar voor het eerst
geschoten voor de titel Jeugdkoning
van schutterij St. Jan. Aan deze
wedstrijd werd door zo’n 20 jongens
en meisjes deelgenomen en na een
spannende strijd werd Glenn Vullings
de eerste jeugdkoning bij schutterij
St. Jan. Marc Maas uit Horst wist de
laatste resten van de erelidsvogel naar
beneden te schieten en mag zich een
jaar erelidskoning noemen van schutterij St. Jan.
De strijd op de koningsvogel door
de leden van de schutterij ging toen
nog even door. Alhoewel er al meerdere malen door de schutters werd
gedacht het juiste stukje naar beneden te schieten was het bij het 210e
schot de voorzitter van de schutterij,
Peter Relouw, die voor de tweede keer
in zijn schutterscarrière koning werd
bij schutterij St. Jan. Hij vormt komend
jaar samen met zijn vrouw Marlie het
koningspaar.

Broekhuizerdijk 16d
5962 NM Melderslo

voor meer info
museumdelocht.nl
zondag 3 september 11.00 tot 17.00

oogstdag
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BROMMOBIEL met AM rijbewijs

Stijgende lijn Kevin van
Leuven zet door
Door: Stichting van Leuven Racing
Kevin van Leuven uit Swolgen reed zaterdag 26 en zondag 27 augustus met het MotoportVenray/G&S team twee
wedstrijden op het circuit van Oschersleben voor het Open Nederlands Wegrace Kampioenschap. Kevin en het team
hadden de stijgende lijn al ingezet in de vorige wedstrijd en wilden deze natuurlijk doorzetten.

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

Binnenkort starten we weer met de cursus

CHI NENG QIGONG

De uit 10 lessen bestaande cursus wordt gegeven door Saskia Vermeesch
en Ton van de Pas. Kosten: € 200,00 inclusief lesmateriaal.
Startdatum: woensdag 13 September 2017 van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden: info@praktijktonvandepas.nl vóór 9 september 2017

Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 - 397 11 00
www.praktijktonvandepas.nl
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

Na een goede kwalificatie mocht
Kevin op zijn Kawasaki ZX6R vanaf de
derde plek starten. De eerste race was
superspannend en Kevin wist na een
goede start en een mooie uitremactie deze als winnaar af te sluiten.
Race twee was rommelig door twee
crashes, er werden uiteindelijk maar

zeven rondes geracet. Kevin lag op
dat moment tweede. Kevin over het
weekend: ”De eerste wedstrijd was top,
en geweldig om nu een keer op het
bovenste treetje te staan. De tweede
wedstrijd werkte mijn koppeling niet
goed waardoor er veel onrust in de
motor kwam met terugschakelen.

We hebben echter goede zaken gedaan
voor het kampioenschap en zijn dik
tevreden met een eerste en tweede
plek.” Kevin staat nu op een derde plek
in het kampioenschap.
De volgende wedstrijd is op
zaterdag 23 september op het TT circuit
van Assen.

Petanque

Fred Bisschop naar
Duitse kampioenschappen
In het Duitse Neuffen vinden op zaterdag 16 en zondag 17 september de Duitse kampioenschappen Petanque
plaats in de categorie triplette 55-plussers. Fred Bisschop uit Griendtsveen heeft zich geplaatst voor het toernooi.

Ter uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij
op zeer korte termijn op zoek naar:

INTERN. CHAUFFEUR
TREKKER / OPLEGGER
Werkzaamheden betreft het vervoer van eieren in Nederland
en Duitsland met enkele overnachtingen per week.
Wij bieden:
een tijdelijke fulltime functie, met uitzicht op vast contract.
Salaris conform CAO Beroepsgoederenvervoer.
Wij vragen:
• flexibiliteit, servicegericht en collegiaal;
• goede kennis van nederlandse en duitse taal;
• in bezit van code 95 is een pre.
U kunt uw cv sturen naar administratie@jtbtransporten.nl
Steegstraat 19 • 5962 AG Melderslo • Tel.: 077 230 0007

www.jtbtransporten.nl

Bisschop is al meer dan
20 jaar een gepassioneerd petanquespeler en vormde samen
met Johannes en Georgios een
trio. Het drietal ging op zaterdag
12 augustus naar Recklinghausen
voor de kwalificatiewedstrijden
voor de Landesmeisterschaft
NordRheinWestfalen. In totaal
128 teams deden dit jaar aan de kwalificatie mee die op vier verschillende
plaatsen werden gehouden.

Droom
In Recklinghausen verschenen
32 triplettes aan de start. Hier won
het trio vier van de vijf wedstrijden.
Dit betekende plaatsing voor het
Landskampioenschap dat de volgende dag in Wuppertal werd gehouden en waarvoor de beste 64 teams
zich hadden gekwalificeerd.
In Wuppertal werden vijf van de
zes wedstrijden gewonnen, wat een
derde plaats tot gevolg had. Ook
kwalificeerde het triplette zich voor
het Duitse kampioenschap dat op
zaterdag 16 en zondag 17 september
in Neuffen, Baden Würtenberg, wordt
gehouden.

Voor Fred komt daarmee een
petanquedroom uit, éénmaal eerder
was hij bij de Duitse kampioenschap-

pen aanwezig in de categorie één
tegen één maar toen kon hij geen
potten breken.
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GEPLUKT Reza Ebtekarian

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.

lekkernijen uit het thuisland. “Ik heb
een fijne jeugd gehad”, vertelt Reza.
“Tot mijn twaalfde was Iran een vredig
en mooi land. Ik heb altijd in de stad
Tehran gewoond. Hier had ik vriendjes
en toen ik zes jaar was begon ik met
voetballen. Dit heb ik tot mijn twaalfde
gedaan. Voetballen doe ik niet meer,
maar ik loop nog steeds hard. Sport is
mijn hobby.”

’In 2013 ben ik
gevlucht’
“Vanaf mijn twaalfde begonnen de
problemen in Iran. Ik ben islamitisch
opgevoed, maar in 2008 heb ik me
laten bekeren tot het christendom.
Op dat moment werd het gevaarlijk
voor mij en in 2013 ben ik gevlucht.”
Reza kwam terecht in een AZC in
Arnhem. Hier heeft hij 28 dagen lang
gezeten en vervolgens is hij illegaal
naar deze regio vertrokken om de procedure af te wachten. Eind 2013 kreeg
hij zijn verblijfsstatus en is hij in Horst
gaan wonen. “Ik vind het hier heel fijn.
Het is hier anders dan Teheran, maar
het is rustig en veilig. Het grootste
verschil tussen Iran en Nederland is het
weer. Iran is erg warm. Rond deze tijd
van het jaar is het in Teheran rond de
40 tot 45 graden. In het zuiden is het
nog warmer, daar wordt het rond de
60 graden Celsius.” “Daar kun je een
ei bakken op het asfalt”, vult Saideh
lachend aan.

’Ik zaai, schoffel
en spit’
Hij vluchtte uit Iran, woonde in een AZC en woont nu in Horst. Hij werkt als tuinman en sport graag. Familie is
belangrijk voor hem en zijn lievelingseten is Iraans. Deze week wordt Reza Ebtekarian uit Horst geplukt.
Reza (35) woont nu zes jaar in
Nederland. Nederlands is een moeilijke
taal voor hem, maar hij laat zich er niet
door uit het veld slaan. Hij staat erop

om het interview in het Nederlands
te doen. “Ik moet het leren en zo kan
ik het oefenen”, is zijn argument.
Zijn moeder Ehtram is op bezoek uit

PUZZEL

Iran en ook zijn oudste zus Saideh en
haar zoontje Benjamin zijn aanwezig.
Hartelijkheid zit bij hen in de familie.
De tafel wordt gelijk volgezet met

Reza heeft niet veel contact met
Horstenaren. “Ik heb twee vrienden
hier in Horst. Eén van mijn vrienden is
hier geboren, maar heeft buitenlandse
ouders en een heb ik ontmoet in het
AZC. Ik heb niet veel tijd om contact te
zoeken. Ik werk hard en ben pas laat

thuis.” Reza werkt als tuinman, vertelt
hij trots. “Ik werk met grond. Ik doe
eigenlijk alles. Ik zaai, ik schoffel en
ik spit. Ik ben heel erg blij met deze
baan.”
Als hem wordt gevraagd of hij
heimwee heeft naar Iran, valt hij even
stil. Een verdrietige blik verschijnt
op zijn gezicht. “Iran is niet veilig.
Mijn familie woont daar nog, maar
omdat ik een ander geloof heb, kan ik
daar niet meer wonen.” Saideh licht toe
dat het voor ons Nederlanders lastig
voor te stellen is. “Het is zo bijzonder
dat hier in Nederland zoveel geloven
zonder problemen naast elkaar leven.
In Iran is dat onmogelijk, iedereen moet
daar Moslim zijn. Ben je een Christen,
dan heb je een probleem.” Saideh en
Reza missen hun familie wel. Saideh
heeft twee zoontjes, Benjamin (6) en
Daniel (5). “Zij zien hun tantes, ooms,
nichtjes, neefjes, oma’s en opa zelden.”

Prominente plek voor
foto’s van zijn jeugd
Reza spreekt liefdevol over zijn
ouders en familie. In de woonkamer van Reza nemen foto’s van zijn
jeugd, zijn familie en zijn vader een
prominente plaats in beslag. Hij vindt
het ontzettend fijn dat zijn moeder
op bezoek mocht komen en hij haar
weer kon zien. “Mijn moeder is ziek”,
vertelt hij. “Ze heeft hartproblemen
en suikerziekte. De dokter heeft haar
aangeraden om naar Nederland te
gaan. Teheran is namelijk erg vervuild.
De lucht zit vol met uitlaatgassen en
puinvuil. Dat is niet goed voor haar.”
Reza’s vader Mohamad is in 2013
gestorven bij een auto-ongeluk. “Ik mis
mijn vader wel, net als mijn jongste zus
Mlina en mijn andere familie. Hij kijkt
op en knikt naar de foto’s in de kamer.
”Maar ze zijn, ondanks alles, toch bij
me.”
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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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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Tuino
ntwerp

Tuinaanleg

Bestrating

ting
Beplan

op het gehele assortiment

KUNSTGRAS
Het is mogelijk om bij ons op afspraak het kunstgras te komen bekijken.
Zo kunt U zelf oordelen over kwaliteit en uitstraling van onze producten.

www.demiddelpas.nl
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Derde editie Brokeze Bruist

Broekhuizen en Broekhuizenvorst bruisen
De derde editie van cultureel festival Brokeze Bruist in Broekhuizen en Broekhuizenvorst wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 9 en zondag 10 september. Nieuw dit jaar is dat het festival twee dagen duurt, in plaats van één.

door extra aandacht voor kunst en
workshops. Zo vormt een overzichtstentoonstelling van kunstenaar Toon van
der Ven de opening van Brokeze Bruist
2017 en hebben we verschillende
workshops georganiseerd rondom dans,
muziek en kunst.” Het programma
voor de twee dagen beslaat onder
meer optredens van Con Brio, Joep
van Wegberg en Handle with Care en
verschillende workshops voor jong en
oud. In tegenstelling met vorig jaar,
bestaat het festival in 2017 uit twee
dagen. Vorig jaar was dit nog één
jaar. “Wegens de populariteit, grotere
opkomst dan verwacht en ontzettend
veel positieve reacties hebben we
besloten om er dit jaar twee dagen van
te maken”, vertelt Martijn. “Dit sluit
ook aan met de grootse plannen die
we hebben voor 2018. We willen

Brokeze Bruist vanaf 2018 niet één
keer per jaar organiseren, maar het
hele jaar door evenementen rondom
Brokeze Bruist realiseren. Zo wordt het
festival het hele jaar door een aanjager
van de cultuur.” De organisatie van
het festival bestaat uit vrijwilligers.
Met het organiseren van Brokeze
Bruist willen zij de leefbaarheid in de
kernen stimuleren door aanjager te
zijn op het gebied van muziek, kunst
en cultuur. Voor de vierde editie van
Brokeze Bruist die plaats vindt in 2018
wordt er, volgens de organisatie, op dit
moment gewerkt aan een bijzonder én
creatief spektakel waarin verschillende
muziekverenigingen van Broekhuizen
en Broekhuizenvorst samenkomen.
“Brokeze Bruist 2017 wordt een voorproefje van de grootste plannen voor
2018”, aldus Martijn.

Gerenoveerd

“Brokeze Bruist wordt georganiseerd met als doel mensen te laten
ervaren wat er allemaal meer is en

meer kan. Het is een festival voor jong
en oud met een uitgebreid cultureel aanbod. Voor ieder wat wils”,

aldus Martijn van de Voort, lid van de
organisatie. “Dit jaar onderscheidt het
festival zich van voorafgaande jaren

Jeep terug in
Roeffen Mart
Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst heeft haar jeep weer terug.
Zaterdag 26 augustus werd de volledig gerenoveerde Jeep weer overgedragen aan de speeltuin.
In de jaren 80 plaatste Piet
Coenders uit Lottum een tractor in de
speeltuin. De regelgeving werd
strenger en de tractor werd als
speelobject afgekeurd vanwege
beklemmingsgevaar. Piet Coenders en
zoon Mark ontwierpen met enkele
medewerkers en vrijwilligers van

Zoals aangekondigd tijdens de informatiebijeenkomsten in mei, informeren wij u over
de ingebruikname van onze nieuwe geldautomaten in America, Grubbenvorst en Sevenum.
Wij zijn blij dat we deze voorziening weer kunnen aanbieden in deze kernen.
Sevenum - 2 september*

Grubbenvorst - 21 september*

Vanaf zaterdag 2 september kunt u weer pinnen
bij de nieuwe Rabobank geldautomaat op het
Julianaplein in Sevenum, dichtbij de voormalige
automaat.

In Grubbenvorst komt de geldautomaat terug
op de Kloosterstraat, dichtbij de supermarkt Jan
Linders. Vanaf donderdag 21 september kunt u hier
weer pinnen.

Sealbagautomaat voor bedrijven
Ook deze automaat wordt naar het Julianaplein
verplaatst. De sealbagautomaat op De Donckstraat
1 is inmiddels buiten werking door de verhuizing.
Vanaf zaterdag 2 september kunt u weer geld
afstorten op onze nieuwe locatie aan het
Julianaplein.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact
met ons op via (077) 389 84 00 of via e-mail
particulieren.horstvenray@rabobank.nl
* wijzigingen voorbehouden

America - 20 september*
In America kunt u vanaf woensdag 20 september
pinnen bij de nieuwe Dagwinkel aan de
Nusseleinstraat 2. De geldautomaat is in gebruik
tijdens de openingstijden van de supermarkt.

Een aandeel in elkaar

onze speeltuin de Jeep die in 2000
geplaatst werd in de speeltuin.
De jeep was inmiddels aan een
opknapbeurt toe. Coenders Lottum
renoveerde de jeep en schildersbedrijf
Hermkens uit Broekhuizen zorgde
voor het schilderen van de houten
panelen.
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Tiende jaarlijkse
Klein Lourdes bedevaart

Klikgebit en Kunstgebit

Voor de tiende keer komt de Tamil Katholieke Zielzorg Bisdom Roermond Nederland op zondag 3 september
naar Klein Lourdes in Tienray voor een bedevaart. Ook vieren zij het honderdste jaar van Fatima Maria.

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

Rijbewijskeuringen senioren.
Wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.
Atelier Jouw Stijl Mijn Stijl voor het
maken en verstellen van kleding.
Open: di en vrij 10u-12u. Of bel naar:
Anita Nabben 06 52 39 50 16,
mail: jouwstijlmijnstijl@kpnmail.nl.
Voor mensen die minder mobiel zijn
komen we aan huis.
Alles € 1.00 voor alle kleding,
schoenen, laarzen, riemen en tasjes.
Geldig tot 1 okt. Let op: gesloten
12 en 13 september. Kringloop
Twedde Kans en Brocante Hal Limburg
Speulhofsbaan 7a Meterik (Horst).

De Tamil gemeenschap komt graag
naar de bedevaart in Tienray, stelt zij.
“Wij vertrouwen alles aan onze Maria
toe. Dit vormt een ontmoetingsplek
voor vele christenen en hindoes die
gevlucht zijn uit Sri Lanka. In Sri Lanka
hebben wij onze Maria in Maddhu.
In Nederland beschouwen wij de

Maria in Klein Lourdes als onze Maria.”
De bedevaart begon de gemeenschap
in 2008 met ongeveer twintig mensen.
Dit is uitgegroeid naar een jaarlijkse
bedevaart met meer dan honderd
mensen. “Dit jaar is speciaal voor
ons, omdat het de tiende jaarlijkse
bedevaart is en we het honderdste jaar

van Fatima Maria vieren.” De viering
wordt voorgegaan door de vicaris uit
Jaffna in Sri Lanka. Om 11.00 uur wordt
het sacrament aanbeden, om 12.00
uur begint de heilige mis met een
gezamenlijke aanbidding in de heilige
grot. De processie vindt plaats om
13.00 uur.

Wilhelminaplein wordt
festivalterrein OP2017

TE HUUR:

Monumentale hoevewoning,
Pastoor Kerboschlaan 2C
te Lottum (Knopkeshof)
Begane grond: hal, woonkamer,
luxe keuken, toilet, slaapkamer en
luxe badkamer.
1e Verdieping: overloop,
c.v.ruimte/bergruimte en zeer
ruime slaapkamer. Verder grote
garage langs woning, eigen terras
met tuin.

Inlichtingen: J. Seuren
Tel. 06 - 51 29 91 50

www.herbergdelindehoeve.com
24/09/2017 Volkorenfestival in
samenwerking met Horster
Mannenkoor. Inloop vanaf 11:30
uur. Gevarieerd muziekprogramma
in combinatie met heerlijk eten &
drinken. Info en kaartverkoop
info@delindehoeve.info
Div. fietsen dames-heren-kinder.
Te koop div. fietsen kinder, oma,
groot en klein, dames en heren.
Tel. 06 13 41 01 51.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website, bel mij op 06 31 52 45 17.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

Omdat het nieuwe culturele seizoen voor de deur staat, wordt op zondag 3 september de zesde editie van het
OP-festival georganiseerd. Op het Wilhelminaplein in Horst laten meer dan tweehonderd artiesten uit de regio zien
wat er in Horst aan de Maas te beleven is op cultureel gebied.

José Janssen
Tienrayseweg 12, 5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803

www.kookkelder-meerlo.nl

In de KOOKKELDER worden de volgende
kookcursussen gegeven, voor ’t seizoen:
september 2017 t/m april 2018

Het Wilhelminaplein in Horst wordt
van 13.30 tot 20.00 uur veranderd in
een festivalterrein. Op de aanwezige
podia wordt volgens de organisatie
een divers programma aangeboden.
“Horst aan de Maas kent een rijke
culturele traditie en is een kweekvijver voor jong talent. Vandaar dat
niet alleen bekende namen maar ook

nieuwe namen een plek innemen op
het programma”, aldus de organisatie.
Op het programma staan onder andere
Frans Pollux, De Muzikantine, Human
People, Balletschool Horst, Theater
Kleinkunst en Dansgarde Sevenum.
De organisatie heeft in 2013 besloten ook een cultuurprijs uit te reiken
tijdens het OP-festival. De cultuurprijs

is een prijs om cultureel initiatief binnen de gemeentegrenzen in de kijker
te spelen. Deze prijs wordt ook dit jaar
uitgereikt aan een culturele onderneming die volgens de organisatie meer
aandacht verdient.
Het OP2017-festival is gratis te
bezoeken. Kijk voor meer informatie op
www.op-festival.nl

* KOKEN voor 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 18 sept. van 13.00-15.00 uur
* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN: 12 lessen
Start: di. 19 sept. 18.00 uur
* PASTA: 3 lessen Start: di: 26 sept. 18.00 uur
* TAPAS: 3 lessen Start: di. 10 okt. 18.00 uur
* BAKKEN: 6 lessen Start: di. 10 okt. 20.15 uur
* OVENSCHOTELS: 3 lessen Start: di. 24 okt. 20.15 uur
* GEVORDERDEN + : 6 lessen Start: wo. 11 okt. 20.15 uur
* GROENTE: 3 lessen Start: di. 24 jan. of do. 1 feb. 20.15 uur
* BEGINNERS: 12 lessen Start: do. 14 sept. 18.00 uur
* BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: do. 21 sept. 18.00 uur
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: do. 5 okt. 18.00 uur
* SOEP+TOETJE: 3 lessen Start: do. 12 okt . 20.15 uur
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: do.11 jan. 20.15 uur
* VIS: 3 lessen Start: do: 25 jan. 20.15 uur
* KERSTCURSUS: 2 lessen Start: ma. 11 + di. 12 dec. 18.00 uur
* KINDERFEESTJES: woensdag/vrijdag/zaterdagmiddag
personen
PARTYKOKEN 8-24n/fa
milie/vrienden

Feestjes voor personeel/vrijgezelle
gezellig samen kokkerellen èn eten.
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Horster Mannenkoor

Volkorenfestival in Hotel Herberg
de Lindehoeve
Het Horster Mannenkoor organiseert in samenwerking met Hotel Herberg de Lindehoeve in Grubbenvorst op
zondag 24 september de tweede editie van het Volkorenfestival. Op het festival dat om 12.30 uur begint met een
optreden van Harmonie St. Joseph, zijn naast het Horster Mannenkoor ook andere koren te horen.

In de aanloop naar het 125-jarig
bestaan van het Horster Mannenkoor
in 2019 is het koor gaan samenwerken
met Hotel Herberg de Lindehoeve. Uit
deze samenwerking komt het volkorenfestival voort. “Het volkorenfestival
is een festival waarbij koren uit de
regio hun repertoire laten horen en
de bezoeker kennis laten maken met
de veelvuldigheid van koorzang.”,
vertelt Lambert Janssen, Horster
Mannenkoorlid.
Het festival vindt plaats op het terrein van Hotel Herberg de Lindehoeve.
Het terrein wordt omgebouwd tot een
festivallocatie. De bezoeker kan volgens
de organisatie luisteren naar muziek
of zich afzonderen op de verschillende speciale plekjes op het terrein.
Daarnaast kunnen de kinderen spellen
spelen en is er door de Lindehoeve
een buffet bereid. “Onze doelgroep
bestaat uit mensen die van muziek
houden. Deze groep mensen is erg
gevarieerd vandaar dat we rekening
hebben gehouden met de behoeftes van al deze mensen. Zo zijn er
bijvoorbeeld sta- en zitplaatsen en zal
het buffet gevarieerd zijn.”, aldus Paul
Rouwet, manager van Hotel Herberg de
Lindehoeve.
De eerste editie van het
Volkorenfestival vond vorig jaar plaats
in de Lindehoeve. “We kregen erg
positieve reacties over de opzet van
het festival. Hieruit leiden we af dat er
zeker behoefte is aan zulke activiteiten”, vertelt Paul. “Vorig jaar zat het
weer erg tegen, waardoor het festival
chaotisch verliep. Daar hebben we
dit jaar van geleerd. Er wordt over de
binnenplaats een tent gezet en er zijn
twee overdekte podia.”

“Het programma van het jubileumjaar staat al in de steigers en bevat een
optreden met een aantal gemeentelijke
koren, daarnaast wordt momenteel
gewerkt aan een indrukwekkend
jubileumconcert dat in november 2019
in de Mèrthal in Horst plaatsvindt.”,
vertelt Lambert. “Maar voordat we
ons jubileumjaar in gaan, willen we
eerst een spetterende editie van het
Volkorenfestival neerzetten. Het accent
ligt dit jaar op verjonging van de
koren.”
Op het Volkorenfestival is een
breed scala aan genres te horen
binnen de koorstijl. “Er wordt naast
de klassieke koormuziek ook pop en
musical gezongen”, aldus Lambert.
“Daarbij komt ook dat het festival
plaatsvindt op een mooie locatie.”,
vult Paul aan. “De hoeve bestaat al
sinds 1858 waar het de functie van
een herberg aannam. In 1919 kwam
de hoeve in het bezit van onze familie
terecht en sindsdien is de Lindehoeve
qua staat niet veranderd. Alles is
nog intact.” Paul is opgegroeid op
de hoeve en kent het terrein als zijn
broekzak. “Het mooiste plekje is boven
aan het trappetje. Hier zit je afgezonderd van de drukte, maar heb je toch
een overzicht van de activiteiten op de
binnenplaats en kun je genieten van
de muziek.”
Het Volkorenfestival vindt plaats
op zondag 24 september. De inloop is
vanaf 11.30 uur bij Hotel Herberg de
Lindehoeve in Grubbenvorst. Naast het
Horster mannenkoor treden ook de
koren Diashantlappenkoor, Popkoor
the Inspiration en Sezako op. De avond
wordt afgesloten door Ben Verdellen en
de BigBand Flavour.

Oogstdag in
Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 3 september de
Oogstdag gehouden. Het museum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Er worden die dag diverse werkzaamheden gedemonstreerd, zoals
vlegelen, hakselen, dorsen, wannen
en malen. Er wordt boter gekarnd,
brouwers demonstreren het maken van
bier en de bakkers bakken krentenbroden. Ook worden er ‘oogstpannekoeken’

gebakken. Kinderen kunnen verder
deelnemen aan het appeltje rijgen,
of met paard en wagen een ritje maken.
De volksdansgroep ‘Samen’ uit America
en Griendtsveen en de Oberländer
muzikanten uit Afferderen verzorgen
muziekoptredens tijdens de Oogstdag.
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Broers beide Nederlands kampioen

‘Percussie is meer dan Bach en Mozart’
Percussie zit bij broers Bas (16) en Joost Vloet (14) uit Horst in het bloed. Ze gaan concoursen en kampioenschappen af en weten daar telkens opnieuw de winst te behalen. Dit jaar werden zij beiden Nederlands Kampioen
in hun eigen divisie en sectie.

Joost en ik hebben beide eerst ons
b-diploma kleine trom gehaald voordat
we een richting kozen. Nu creëer ik
een melodie met een xylofoon en een
marimba en zorg Joost voor het ritme
met instrumenten als een kleine trom
en tom-toms.”

Variatie
De vader van de jongens, Hans
Vloet, is instructeur van de slagwerkgroep in Horst. Daarnaast staat bij
hun opa en oma het lokaal van de
slagwerkgroep opgesteld. “Al sinds we
klein waren, komen we in aanraking
met percussie-instrumenten. Het was
dan ook vanzelfsprekend dat we zelf
percussie zouden gaan bespelen”,
vertelt Bas. Joost vult aan dat ze het
ook ontzettend leuk vinden. “In het
begin krijg je de basis ritmiek aangeleerd waardoor je eigenlijk alle percussie instrumenten na een paar lessen
kan bespelen. Deze variatie maakt het
zo leuk.”

Filmmuziek spelen

Percussie is het maken van muziek
door middel van slagwerk. De term
percussie omvat drie categorieën:
melodisch, ongestemd en effect.

Bas is meester van de melodische
percussie en Joost slaat zijn slag in de
ongestemde percussie. “Het verschil zit
hem in de instrumenten die gebruikt

worden”, vertelt Bas. “Als je begint
met percussie, dan begin je met een
kleine trom. Zodra je je a-diploma hebt
gehaald, kan je ander slagwerk kiezen.

Bas en Joost zijn lid van zowel de
slagwerkgroep als de jeugdharmonie
van Horst en Bas speelt ook bij
de gewone harmonie. Ze volgen
dinsdagmiddag individuele lessen,
op dinsdagavond hebben ze een
repetitie van de slagwerkgroep.
Op donderdagavond zijn de
harmonierepetities. Eerst spelen
ze samen bij de jeugdharmonie,
daarna heeft Bas de repetities van de
harmonie.
“Daarnaast oefen ik vijf keer in de
week zo’n 20 minuten per dag”, vertelt
Joost. Bas oefent vaker: “Ik oefen zo’n

5 à 6 keer, een halfuur tot driekwartier
per week.” Om de vraag of ze alleen
klassieke muziek spelen, moeten ze
lachen: “Percussie is echt niet alleen
Bach en Mozart. We spelen ook andere
muziek zoals filmmuziek.”
De broertjes Vloet zijn inmiddels
een bekend duo in de percussiewereld.
Na gewonnen solistenconcoursen en
Limburgse kampioenschappen, zijn ze
dit jaar allebei Nederlands kampioen
percussie geworden van hun eigen
divisie en sectie. Bas op de marimba
en xylofoon, Joost op een kleine trom,
twee tom-toms en tempelblokken.
“Dit is onze grootste prestatie tot nu
toe. Het is erg leuk om als familie deel
te nemen aan het kampioenschap.
We spelen in aparte categorieën waardoor we bij elkaar in de zaal kunnen
zitten tijdens het optreden en elkaars
concurrenten kunnen beoordelen.
Na afloop vertellen we elkaar dan wat
we denken dat de scores zijn en hoe
het bij concurrenten ging.”

’Voor mij is percussie
een hobby’
Bas doet volgend jaar eindexamen en wil zich daar op focussen.
“Voor mij is percussie een hobby.
Hoewel ik volgens mijn muziekdocent
het conservatorium aan zou kunnen,
wil ik toch liever iets gaan doen met
journalistiek of Duitse taal.” Ook Joost
is niet geïnteresseerd in een leven als
professioneel muzikant. “Ik ga veel
liever het laboratorium in. Maar het is
een leuke hobby.” Bas knikt instemmend. “Een hobby die we zullen
blijven doen.”

Word jij onze nieuwe collega?
Gooiendaag is een particuliere zorgorganisatie. Sinds medio 2016 bieden we ouderen met beperkingen door
ouderdom de mogelijkheid om in onze warme, sfeervolle huiselijke woning te wonen. Ons doel is om een thuis
te zijn voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Warme sociale contacten en uitstekende zorg
staan bij ons borg voor een fijn woon- en leefklimaat. Ons motto: “elke daag unne Gooiendaag!” maken wij
iedere dag met veel plezier waar!
Onze medewerkers onderscheiden zich door een grote betrokkenheid, enthousiasme, uitstraling,
gastvrijheid, veelzijdigheid, teamgevoel en vakkundigheid.

Voor onze woning zijn wij op zoek naar een:

Verzorgende

(min. verpleegkundige niveau 4 of verzorgende IG)

Het gaat om een functie van gemiddeld 18 uur per week.
De verzorgenden rouleren binnen Gooiendaag in drie diensten (vroege, late en slaapdienst).

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

r
Al mee ar
a
j
dan 23 st!
r
o
H
in

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

De hoofdtaken in de functie van verzorgende:
• draagt zorg voor de kwaliteit van wonen,
zorgverlening en een goed woon- en leefklimaat;
• draagt bij aan het opstellen en up-to-date houden
van de zorgleefplannen van onze bewoners;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op
zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening;
• onderhoudt contact met bewoners en familie.
Wij zoeken een positieve enthousiaste hartelijke
persoonlijkheid met een groot hart voor ouderen met:
• recente kennis van en ervaring op het gebied van
kleinschalig wonen;
• kennis van en ervaring binnen de ouderenzorg;
• vaardig in Word en Excel;
• flexibel en stressbestendig;
• goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden:
een leuke, uitdagende en verantwoordelijke functie
binnen onze kleine organisatie. Een klein, zeer enthousiast team waarbinnen eigen initiatief en verantwoordelijkheid gewaardeerd worden. Wij volgen de CAO
VVT. De functie van verzorgende is ingedeeld in fwg 35.
Ben je enthousiast? Wil je onze nieuwe collega worden?
Schrijf of mail dan voor vrijdag 22 september een brief
met cv naar:

zorg voor ouderen
Petra Leijssen-Versteegen
Berkelstraat 3, 5961 JK Horst, Petra@gooiendaag.nl
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Agenda t/m 7 september 2017
do
31
08

Praktijkdag voor agrarische sector
Show how to Grow
Tijd: 13.30-18.00 uur
Locatie: Eendenkooiweg Melderslo

Infoavond station
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: werkgroep Station GrubbenvorstGreenport-Venlo. Nu.
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

Kermis – dorpsbarbecue

Kermis

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: centrum Kronenberg

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: centrum Kronenberg

Kermis – optreden coverband Huub,
Henk, Harrie en Herman

Kermis – expositie 85 jaar Kronenberg

vr
01
09

Miata’s at Sevenum – MX-5 Treffen

za
02
09

Miata’s at Sevenum – MX-5 Treffen

Miata’s at Sevenum – MX-5 Treffen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Vereniging Miata Team Holland
Locatie: evenemententerrein D’n Umswing Kronenberg

Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: Vereniging Miata Team Holland
Locatie: evenemententerrein D’n Umswing Kronenberg

KunstKijken atelierroute

Oogst- en bierbrouwdag

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: meerdere locaties Grubbenvorst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Wandeling voor ouders van
overleden kind

Bedevaart Tamil Gemeenschap
Klein Lourders

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Vereniging DagVlinder, Zelfhulpgroep
Overleden Kind
Locatie: start boscafé Het Maasdal Horst

Tijd: vanaf 11.00 uur
Locatie: Kerk OLV Vrouw Troosteres der Bedrukten
Tienray

Kermis

Kunst Kijk route

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: centrum Kronenberg

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: meerdere locaties Grubbenvorst

Kermis – expositie 85 jaar Kronenberg

OP2017!

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: Heilige Theresiakerk Kronenberg

Tijd: 13.30-20.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Wild Kingdom

Ontmoetingsdag ouderen

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: Kasteelruïne Horst

Tijd: 14.00-18.00 uur
Organisatie: Vrienden van Sevenheym
Locatie: verzorgingshuis Sevenheym Sevenum

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Vereniging Miata Team Holland
Locatie: evenemententerrein D’n Umswing Kronenberg

zo
03
09

Walk 4 the Roses

Kermis – optreden Repop en
dj’s Gijs en Michel

Tijd:09.00-18.00 uur
Organisatie: Stichting Walk 4 the Roses
Locatie: start Wilhelminaplein Horst

Scoor een baan bij ons!
(leerling) loodgieters / cv monteurs /agro monteurs
Zeer afwisselend en zelfstandig werk
Ongedwongen werksfeer in een kerngezond bedrijf
Evt. mogelijkheid voor verdere scholing
Prima salaris en toeslagen
Diverse extra’s

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: Heilige Theresiakerk Kronenberg

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: centrum Kronenberg

Interesse? Neem contact met ons op!
paul@versleijen.com

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: centrum Kronenberg

ma
04
09

Thema-avond Hulp en ondersteuning bij dementie

wo
06
09

Themabijeenkomst herkennen
laaggeletterdheid

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café Horst aan de Maas
Locatie: Mikado Horst

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: bibliotheek Horst

Herberg de Troost - Voorstelling
Lichtblauwe lucht
Tijd: 19.00-00.00 uur
Locatie: bos (Naaldhoutweg) bij America

do
07
09

Meziek van Vreuger
Tijd: 15.00-16.00 uur
Organisatie: Stichting Muziek Jong voor Oud
Locatie: verzorgingshuis Hof te Berkel Horst

Internationale springwedstrijd
(t/m zo 10 september)
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 12.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
1 t/m 7 september 2017
Heldens-in’t Zandt tandartsen
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

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

De lichtgroene horecamunt
van het Horster Horeca Collectief
is geldig tot 1 oktober 2017

Broekhuizenvorst
19.15

U kunt deze munt nog tot deze datum
gebruiken/inleveren bij de leden van het HHC.

09.45

Liesbeth`s Grand Café, Blok 10, Het Proeflokaal van Horst,

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

De Lange Horst, café De Beurs, café De Buun,

Grubbenvorst

café feestzaal Cox, café Babouche,

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

Café De Leste Geulde, Passi, café The Shuffle
en Kwalitaria Horst.

Hegelsom
zondag

Heilige mis
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09.30

Binnenkort nieuws over de nieuwe Horster horecamunt

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Deelnemers

Kronenberg

Heilige mis

09.00

ANBISE

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

woensdag
		

Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland

Meterik

E 1 korting op jam

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

zaterdag

kerkdienst

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

18.00

10% korting op een diner
voor 2 personen

IJssalon
De Zeuten Inval
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

Camps Optiek
10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Evangelische Gemeente Doxa

Hostellerie De Maasduinen

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Duet Kappers

kerkdienst
kerkdienst

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

19.15

Lottum
zondag

HALLO voordeelpas

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas
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KOM JIJ ONS SUPERTEAM VERSTERKEN?
Werk je graag met mensen en vind je het leuk om mee te denken over hun keukenwensen? Dan is werken bij Superkeukens iets voor jou! De Superkeukens
formule is met haar 44 winkels een van de grootste en toonaangevende keukenaanbieders in Nederland. Superkeukens onderscheidt zich onder meer met
zeer verzorgde winkels, persoonlijke aandacht voor de consument, service op maat en de bedrijfsslogan ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS! Superkeukens
Horst, Roermond en Heerlen zijn op zoek naar enthousiaste, nieuwe collega’s. Ook als je net klaar bent met je opleiding en nog geen ervaring hebt ben je
van harte welkom. Onder begeleiding van een mentor leren we je alle kneepjes van het vak, en je ontvangt meteen een salaris!

ERVAREN VERKOOPADVISEURS

LEERLING VERKOOPADVISEURS

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

r Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
r Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
r Uitstekende after-sales service verlenen

r Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
r Je volgt cursussen en trainingen
r Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

tMinimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

tGeen ervaring nodig!

r Zelstandig kunnen werken
r Commercieel zeer sterk zijn
r MBO+ denkniveau

r Sociaal vaardig zijn
r Gemotiveerd en leergierig zijn
r Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

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

