gemeentenieuws pagina

14

07
09
2

0

1

7

Jubileum brandweer Lottum
Geen
aanpassing
bestemmingsplan
Comert
pagina

pagina

04

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

02

Judoclub
Samourai
opgeheven
pagina

03

Zaerum
Kwist ook
pagina

05

’Alle
doelgroepen gelijkwaardig
bedienen’
pagina

12

Zwitserleven in
Grubbenvorst
pagina

18

Zevende
Walk for the Roses
Voor de zevende keer werd op zondag 3 september in Horst aan de Maas de Walk 4 the Roses gehouden. Er werd ruim 28.000 euro opgebracht voor de twee goede
doelen van deze editie: onderzoek naar het activeren van het afweersysteem tegen borstkanker en de Orangerie en belevingstuin van Oncologie centrum VieCurie in Venlo.
De wandeltocht van Walk 4 the Roses is 20 kilometer lang en wordt gelopen in strijd tegen kanker. De tocht werd, zoals elk jaar, uitgezet door Stichting Landschap Horst aan
de Maas. Op dezelfe dag vond in het centrum van Horst het cultuurfestival OP2017 plaats, waarmee de start van het nieuwe cultureel seizoen werd gegeven.

Nieuw uiterlijk voor kerkhof Evertsoord
Op initiatief van het kerkbestuur- en overlegplatform Evertsoord, Groengroep Sevenum en P.I. Ter Peel
wordt het kerkhof in Evertsoord gerenoveerd. Onder andere de poort wordt verfraaid, de entree opgeluisterd,
het patersgraf onderhouden, een gereedschapshoek toegevoegd en een rustplek gecreëerd.
Het kerkhof in Evertsoord is
opgericht in 1957. Het kerkhof is
officieel een stuk onontgonnen
Peelgebied, dat door de gemeente
werd aangewezen als mogelijke
begraafplaats. Nadat de eerste
persoon uit Evertsoord hier is
begraven, werden ook inwoners die
eerder waren overleden en die
begraven waren op de begraafplaats
in Sevenum verplaatst naar het
kerkhof in Evertsoord. Deze overplaatsing, inclusief de in de jaren die nog
kwamen gestorven personen,
resulteerde uiteindelijk in een

begraafplaats met 47 graven.
“Het kerkhof is op dit moment
overwoekerd. De ambiance is niet zoals
het bij een kerkhof hoort”, vertelt Jan
Philipsen, kartrekker van het project
vanuit Groengroep Sevenum. Jan zijn
ouders zijn beide begraven op het
kerkhof en hij is geboren en getogen
in Evertsoord. Voor hem is de renovatie dus ook van emotionele waarde.
“Daarbij komt dat je het kerkhof amper
ziet liggen. Het ligt verstopt in de
omgeving en dat is niet wat we willen voor de doden.” Piet van de Goor,
verantwoordelijk voor het onderhoud,

vult aan: “Het kerkhof is al een rustige
plek. Maar we missen gewoon nog een
plek waar mensen rustig hun tijd kunnen nemen om doden te herdenken of
een praatje te maken en elkaar op deze
manier steun te bieden.” De renovatie wordt uitgevoerd met behulp van
gedetineerden uit instelling P.I. Ter Peel.
De gevangenis is gelegen tegenover
het kerkhof en de samenwerking is
voortgekomen uit een overleg tussen
de Groengroep en Ter Peel. “Ik ging als
afgevaardigde van de Groengroep naar
Ter Peel om daar te vertellen wat er
aan de overkant ging gebeuren zodat ze

hier rekening mee konden houden. Ze
waren ontzettend begripvol en opperden dat resocialiserende gedetineerden
ons konden helpen met de renovatie.”
“Drie mannelijke gedetineerden zijn
onlangs begonnen met hun werkzaamheden”, geeft woordvoerder Robert
Meijer van P.I. Ter Peel aan. “Het betreft
gedetineerden van de ZBBI (Zeer
Beperkt Beveiligde Inrichting), in de
laatste fase van hun straf, die bepaalde
vrijheden genieten en werken aan
hun resocialisatie. De eerste geplande
werkzaamheden bij het kerkhof zijn het
snoeien en rooien van de laurierhaag.
Ook het snoeien van struiken en het
frezen van wortels wordt gedaan door
de gedetineerden. De drie gedetineerden werken zelfstandig en de

begeleiding bestaat uit een dagelijks
contactmoment op het kerkhof met
personeel van de ZBBI om te zien
hoe de werkzaamheden vorderen.
Door mee te werken aan dit project
werken de gedetineerden aan hun
terugkeer in de maatschappij.”
De renovatie verloopt in fasen.
“De nieuwe haag moet in de herfst
zijn aangeplant”, geven Philipsen en
Van de Goor aan. “Daarna kunnen we
verder met het verplaatsen van de
poort en het creëren van een doorkijk
achter het kruis aan het eind van
de laan, boven het hoofdgraf waar
de rector van het klooster tot rust is
gelegd.” De heren hopen de renovatie, in een ideaal scenario, rond het
voorjaar af te hebben.
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Sri Lankaanse gemeenschap naar Tienray
voor verering Maria
Meer dan honderd leden van de Sri Lankaanse gemeenschap kwamen
zondag 3 september vanuit heel Nederland naar Tienray om hier Maria te
vereren. Dit deden zij in traditionele kleding met onder andere een Heilige
Mis en een processie.
“Maria is ontzettend belangrijk
voor de Sri Lankanen”, vertelt Anton
Thurayappah, voorzitter van organiserende stichting Multatulli. “In onze cultuur staat de moeder centraal. De moeder zet ons op de wereld, zorgt voor
ons, beschermt ons en houdt onvoorwaardelijk van ons. Deze bescherming
en liefde willen we vieren.”
In Sri Lanka heeft 25 jaar een
oorlog gewoed. Velen van de
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Sri Lankaanse bevolking geloven dat
zij hebben kunnen vluchten en een
nieuw leven hebben kunnen opstarten
door de bescherming van Maria. Mede
hierom wordt door de Sri Lankaanse
kerkgemeenschap geen onderscheid
gemaakt tussen geloven. “Aanwezig
bij deze verering zijn zowel christenen als hindoes, iedereen houdt van
zijn moeder en moeder Maria is voor
iedereen even belangrijk. Iedereen die
de moeder wil bedanken, is welkom”,
verklaart Anton.

’Verdraagzaamheid
is belangrijk’
Omdat het de tiende editie van het
vereringsfeest is, is er een priester uit
Sri Lanka overgekomen naar Tienray.
Hij predikt rondom de cultuurverschillen en hoe belangrijk verdraagzaamheid is. “Het Sacrament, een gewijde
handeling waarin het goddelijke tot
de mens komt, draait geheel om de
moeilijke perioden die we allemaal
doorgemaakt hebben. Over hoe we
uiteindelijk toch samen konden leven,
cultuur naast cultuur en hoeveel we
overwonnen hebben. Dat we uit

deze overwinningen kracht moeten
putten en door moeten blijven gaan.
En natuurlijk nooit onze verdraagzaamheid uit het oog moeten verliezen”,
aldus Anton.
De mis wordt ieder jaar georganiseerd in Tienray, ook wel Klein Lourdes

genoemd. “In het bisschopdom
Roermond is Tienray de enige echt
heilige plek die is gericht op de Heilige
Maagd en moeder Maria. Vandaar dat
vanuit alle hoeken van Nederland Sri
Lankanen hier naar toe komen om haar
te vereren”, aldus Anton. Ook in de dag

dat de mis plaatsvindt, zit regelmaat,
vertelt Anton. “Op 8 september is
Maria’s geboortedag. We houden
de mis altijd de eerste zondag voor
8 september en dat is vaak de eerste
zondag van de maand. In dit geval
3 september.”

Bezwaar ongegrond verklaard

RvS: Geen aanpassing
bestemmingsplan Comert
Gemeente Horst aan de Maas hoeft het bestemmingsplan ‘De Comert’ niet aan te passen. De Raad van State heeft het bezwaar van een inwoner van
Grubbenvorst hiertegen ongegrond verklaard. Dat maakte zij woensdag 30 augustus bekend.
Het bestemmingsplan De Comert,
dat onder meer voorziet in de bouw
van vijftig woningen, werd in september 2016 door de gemeenteraad van
Horst aan de Maas vastgesteld. Een
inwoner van Grubbenvorst maakte hier
tegen bezwaar. In het plan zijn twee
ontsluitingswegen voor gemotoriseerd
verkeer opgenomen, aan de zuiden aan de westzijde van de woonwijk.
De zuidelijke ontsluiting loopt langs de
woning van de Grubbenvorstenaar.
Hij vreest onder andere dat hierdoor
verkeersonveilige situaties gaan
ontstaan voor zijn gehandicapte
dochter. Hij is van mening dat de
gemeenteraad niet voldoende duidelijk
heeft gemaakte waarom er een
zuidelijke ontsluiting nodig is. In een
tussenuitspraak op 22 maart van dit
jaar gaf de Raad van State de inwoner
op dat punt gelijk. Zij droeg de
gemeente op om beter te motiveren
waarom de ontsluiting nodig is. Ook
had de gemeente beter onderzoek
moeten doen naar de mogelijke
inrichting van de ontsluitingsroute.
Daarnaast had Horst aan de Maas in het
bestemmingsplan niet goed genoeg
uitgelegd waarom er extra parkeergelegenheid nodig is aan de noordzijde van
gemeenschapshuis ’t Haeren. De gemeente heeft daarop het bestem-

mingsplan aangepast, door onder meer
parkeren aan de noordzijde van
’t Haeren uit te sluiten. Ook heeft zij
nader onderzoek gedaan naar de gevolgen die de ontsluitingsroute kan
hebben en aangegeven waarom zij de
zuidelijke route noodzakelijk vindt.
Volgens de Grubbenvorstenaar is dit
echter niet genoeg. Hij is van mening
dat één ontsluitingsroute, aan de westzijde, voldoende is. Er is volgens hem
ook geen ruimte om een tweebaansweg te realiseren, ook niet na de kap
van enkele bomen, zoals de gemeente
heeft voorgesteld.

gemeente twee ontsluitingswegen wil.
Ook is er naar mening van de Raad voldoende plek om de weg te realiseren.
Zij denkt daarnaast niet dat de gehandicaptenparkeerplaats, als die aan de
overzijde van de straat wordt geplaatst,
voor verkeergevaarlijke situaties zorgt,
omdat de maximum snelheid ter
plaatse 30 kilometer per uur is.
De Raad denkt verder dat, in tegenstelling tot de Grubbenvorstenaar,
het niet aannemelijk is dat minimaal
80 procent van het verkeer van en naar

De Comert kiest voor een route via de
zuidelijke in plaats van de westelijke
ontsluiting. De zuidelijke ontsluiting
ligt misschien het meest voor de hand,
zegt de Raad, voor het verkeer van en
naar het centrum van Grubbenvorst,
voor andere richtingen is het logischer
de westelijke ontsluiting te gebruiken.
Uit onderzoek van de gemeente blijkt
dat ter plaatse van de woning van de
man een goed woon- en leefklimaat
mogelijk is, oordeelt de Raad. Zij stelt
de gemeente daarom in het gelijk.

Verkeersgevaarlijke
situaties
Verder vindt hij dat de gemeente in
haar plan niet ingegaat op de verkeersgevaarlijke situaties die kunnen
ontstaan voor zijn dochter. Een door de
gemeente geplande gehandicaptenparkeerplaats ligt aan de overzijde van de
weg. De man vindt dat het te gevaarlijk is om op dat punt de straat over
te steken omdat het verkeer op die
weg voor een deel aan het zicht wordt
onttrokken door een uitbouw aan zijn
woning. De Raad van State oordeelt dat
het, met het oog op de geplande vijftig
woningen, niet onredelijk is dat de
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‘Kunst Kijken’
door Grubbenvorst
Grubbenvorst was zaterdag 2 september en zondag 3 september het decor voor een atelierroute genaamd
‘Kunst Kijken’. Diverse kunstenaren stelden hun kunst tentoon op acht verschillende locaties door Grubbenvorst.
Ook waren er workshops en kinderactiviteiten en zong het Grubbenvorster Mannenkoor.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

PARKINGSALE
8 en 9 september 2017

TOT 70% KORTING!
PAK HET BUITENGEWONE VOORDEEL.
Vrijdag 09.30 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

De opening van het Kunst Kijken
vindt plaats in Jeugdclub Het Groene
Woud. Een aantal mensen, waaronder
kinderen en burgemeester Kees van
Rooij, is aanwezig. Twee kinderen
verzorgen een dansje en samen met de
burgemeester drukken zij vervolgens
een schilderij dat in de deuropening
stond open. Het koor voorziet de aanwezigen van muziek.
De route zelf begint om 12.00 uur
bij het atelier van Leonie Tielen, waar
behalve eigen werk ook een overzichtsexpositie van alle deelnemers te zien
was. Haar atelier is nummer één op de
route, en wordt aangevuld met zeven
andere locaties door Grubbenvorst.
Op nummer twee, bij Het Groene
Woud, staat onder andere Ivo Drissen,
medeorganisator van het evenement.

Hij legt de opzet van de dag uit:
“Bij Leonie Tielen is een overzichtsexpositie, waar een voorproefje te
zien is van wat er bij de verschillende punten te zien is. Die punten
zijn ateliers van mensen, de jeugdclub,
maar ook bij mensen thuis, die soms
hun hele huis ingericht hebben als een
soort museum.” Jan Rutten is ook een
van de deelnemers. Hij heeft les bij
Leonie Tielen en toont zijn resultaten
op de route. “Ik vind de opzet heel
mooi, ruimtelijk met veel stukken.
Je kunt hier goed doorlopen.”
Dit jaar is het tweede jaar dat de
atelierroute is georganiseerd is, maar
voor Drissen is het de eerste keer.
“Vorig jaar was het zo’n succes dat ik
besloot dit jaar mee te doen. Het is dit
jaar ook groter dan vorig jaar, en we

hopen dat het de komende jaren ook
groter wordt. Op het moment is het
nog een plaatselijke activiteit, maar we
hopen groter te worden en zien wel
waar we komen. Het organiseren is veel
werk, maar het is dan fijn als de kunst
mensen optilt, als ze het mooi vinden.”

Kinderactiviteit
Op punt drie begint om 13.00
uur een kinderactiviteit. Kinderen
kunnen met metaaldraad poppetjes
maken en schilderen een achtergrond. Vervolgens kunnen ze met hun
smartphone en tablet foto’s maken van
de poppetjes in steeds andere poses.
Drissen: “Wanneer je die foto’s dan na
elkaar laat zien krijg je een soort verhaal. Zo leggen we verbinding tussen
kunst en multimedia.”

Judoclub Samourai
Grubbenvorst opgeheven
Judoclub Samourai uit Grubbenvorst is tijdens de ledenvergadering op woensdag 30 augustus na een
stemming opgeheven. De overgrote meerderheid van de aanwezigen stemde voor ontbinding van de vereniging.
De commotie over het voort
bestaan van de judoclub is ontstaan na
een conflict tussen de club en een
aantal leden. Aan vader en zoon Gé en
Bart Stappers werd hierdoor in 2013
het lidmaatschap ontzegd, maar na
een rechtszaak werd dit in juni van dit
jaar uiteindelijk teruggedraaid.
De trainer van Samourai gaf echter aan
niet te blijven als vader en zoon
Stappers terug zouden keren op de
mat. Omdat veel leden aangaven met
de trainer mee te gaan, én de
vereniging bovendien in financiële
problemen was geraakt door de
rechtszaak, werd er een voorstel tot
ontbinding gedaan. Op woensdag
30 augustus werd hier in een
ledenvergadering over gestemd.

Van de 47 leden die Samourai nog had,
waren er 45 aanwezig. Daarvan stemden
er 39 vóór ontbinding, vijf tegen en één
persoon onthield zich van stemmen.
Voorzitster Monique van Maasakker:
“Uiteindelijk is het vooral zuur. Dat zo’n
meningsverschil kan leiden tot het
verdwijnen van een club, dat hadden
we liever anders gezien.” Volgens Van
Maasakker had de vereniging sowieso
niet alleen kunnen blijven bestaan.
“Maar dan zie je als voorzitter toch veel
liever het scenario van de champagneglazen met het bestuur van de judoclub
van Lottum, op een goede samensmelting.” Veel leden van Samourai gaan nu
alsnog in Lottum judoën, ook de trainer,
die wil kijken of er een mogelijkheid is
om training te blijven geven in

Grubbenvorst. Verder is tijdens de
ledenvergadering ook besloten dat de
overgebleven gelden van Samourai
naar Lottum worden overgeheveld.
Gé Stappers: “Ik vind het triest dat
het zo gelopen is. Blijkbaar willen de
leden de uitspraak van de rechter niet
accepteren. Ook betreur ik de houding
van de trainer, die zegt te vertrekken
als mijn zoon en ik terugkomen bij de
vereniging.” Stappers geeft aan dat
de vereniging dan misschien wel weg
is, maar dat het voor hem daar niet
stopt. “Met een groepje vechtsporters
gaan we op zoek naar een plek in
Grubbenvorst waar we weer aan de
slag kunnen met judo en Brazilaans
jiujitsu. Wie weet wat er van daaruit
nog kan bloeien.”

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers
zijn Retail ketens en handelsbedrijven in Europa.
Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden van grotere
volumes met een constante, hoge kwaliteit én uniformiteit.
Hierbij stellen we ons zeer flexibel en klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons
uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op
de voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een:

Certificering &
Kwaliteitsmedewerker
M/V (parttime/fulltime)

De Certificering & Kwaliteitsmedewerker houdt zich bezig met het
opstellen, bewaken en uitvoeren van diverse kwaliteits-, veiligheid-,
en managementsystemen. Op het gebied van kwaliteit verzorg je
de fysische kwaliteitstesten en voert bepalingen uit op het product
tijdens de diverse stadia in het proces en verwerkt de uitslag
hiervan. Je zult deze functie met grote mate van zelfstandigheid
uitvoeren. Tot je takenpakket behoort ook het verwerken van
externe productklachten. Je bent het aanspreekpunt voor
klanten, overheidsinstanties en auditors. Een zeer gevarieerde en
uitdagende functie die geheel naar eigen hand in te vullen is.
Deze werkdagen/uren zullen verdeeld worden over
5 dagen in de week.
Wij vragen:
• Affiniteit met de agrarische sector;
• Minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau;
• Bekend met certificering-, en kwaliteitssystemen;
• Zelfstandig kunnen werken;
• Sociaal en communicatief vaardig;
• Gemotiveerde instelling.
Wij bieden:
Een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende
organisatie en een professioneel teamverband. Prima salaris en
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief en CV naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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Jubileum brandweer Lottum
De brandweer van Lottum bestaat dit jaar 80 jaar. Waar Lottum vroeger hulp moest inroepen van Blerick
kan het korps het tegenwoordig zelf af. Ter land en te water hebben ze voortaan hun eigen voertuigen.
Zaterdag 16 september is er een open dag.

Na aandringen van de burgerwacht
en verschillende pogingen van de
burgemeester werd in 1937 de
vrijwillige brandweer in Lottum
opgericht. Waar eerst de brandweer uit
omringende dorpen en gemeenten
vaak werd ingeroepen werd het nu
noodzakelijk gevonden om, met zicht

op de toenemende politieke spanning,
de eigen brandweer op orde te hebben.
Postcommandant Geert Huijs vertelt:
“Daarvoor hadden we vooral een
bosbrandbestrijding en hulp kwam
vaak van andere brandweerkorpsen.
We waren toen nog onderdeel van de
toenmalige gemeente Grubbenvorst.”

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

In het boek ‘van brandemmer tot
blusauto’ van Roel van de Pasch is te
lezen hoe de Duitse bezetters in de
Tweede Wereldoorlog de brandweer
reorganiseren. Ze vallen vanaf dan
onder de politie. De Duitsers maakten
het de brandweer vervolgens moeilijk
door de klokken uit de kerktoren te ver-

wijderen. Huijs: “In die tijd werden de
kerkklokken nog geluid om de brandweer op te trommelen, we hadden nog
geen piepers zoals nu.” Gevolg was
dat de brandweer niet meer snel
gewaarschuwd kon worden. Toen in
1943 een bommenwerper neerstortte
in het centrum van Lottum had dit dan
ook catastrofale gevolgen.
Nadat in de oorlog veel materiaal
verloren was gegaan kon de brandweer
in Lottum in 1947 een motorbrandspuit
aanschaffen. Deze werd ondergebracht
in een gehuurde garage van een
dorpsbewoner aan de Hoofdstraat.
In 1949 werd een elektrische sirene
gekocht. “Deze zat op het dak van het
postkantoor van pôs Janus. Hij was lid
van de vrijwillige brandweer en had
een telefoon. Als de sirene toen ging,
hoorde het hele dorp het. Gevolg was
dat niet alleen de brandweermannen
zich naar de brandspuit snelden, maar
ook nieuwsgierige toeschouwers die de
brandweer vervolgens volgden naar de
brand”, vertelt Huijs.
In 1959 werd de motorbrandspuit
afgekeurd, en kreeg de brandweer
uiteindelijk de beschikking over een
gereedschappen- en manschappenwagen en een nieuwe motorbrandspuit die
door de wagen getrokken kon worden.
Hun gereedschap werd in 1972 aangevuld met hydraulisch hulpverleningsgereedschap om verwrongen metaaldelen

uit elkaar te kunnen halen en zodoende
slachtoffers van bijvoorbeeld autoongelukken te kunnen bevrijden.
Sinds 1980 zit de brandweer
op haar huidige locatie, Zandterweg
10 In 2011 is deze locatie nog volledig
verbouwd. Oud-lid Lei Hendrix blikt
terug: “Ze hebben nu gelukkig ook een
boot. In 1993 en 1995 hadden we een
hoge Maas, toen moesten we de boot
lenen van andere brandweerposten.”
Huijs: “Zo hadden we vroeger leren
jassen en inderdaad de sirene in de
kerk. Wel zijn we met minder mensen
nu.” Manschap Aran Ooijevaar vult
aan: “Maar we zijn effectiever gaan
werken.” Toch is het moeilijk om
aan vrijwilligers te komen. “Je moet
goede afspraken maken met je baas.
Maar brandweermannen hebben ook
weer kwaliteiten die voor de baas van
pas kunnen komen. We hebben nu een
aparte wervingsgroep die ook werkgevers informeert,” aldus Ooijevaar.
Zaterdag 16 september heeft
brandweer Lottum een open dag
ter ere van het 80-jarige bestaan.
“We laten onze voertuigen daar zien en
hebben verschillende demonstraties,
zoals wat je moet doen als de vlam
in de pan slaat en we hebben een
container waarin je net zo weinig kunt
zien als wanneer er brand en rook is.
Verder hebben we ook voor de kinderen een springkussen.”

Quinty wint NK Outdoor
Quinty Roeffen uit Horst heeft zondag 3 september het Nederlands kampioenschap Outdoor boogschieten in
Schijndel gewonnen. Zij werd eerste in de categorie Aspiranten tot en met 12 jaar.
De 11-jarige Quinty Roeffen
schoot twee rondes met in totaal
36 pijlen op een afstand van
30 meter. Zij behaalde een score
van 661 punten en werd daarmee

Nederlands kampioen. Ze werd al
eerder Nederlands kampioen Indoor
met één en met drie pijlen.
In een interview vorige week in
de HALLO vertelde ze dat ze er van

droomt ooit nog eens op de
Olympische Spelen te staan.
Met dit kampioenschap lijkt
deze droom weer een stap
dichterbij.

Eerste Kronenbergse kermis
In Kronenberg vond zaterdag 2 en zondag 3 september voor het eerst een kermis plaats.
Het evenement stond mede in het teken van het 85-jarig bestaan van het dorp. Diverse verenigingen
organiseerden activiteiten en op zaterdag was er een dorpsbarbecue. Op zondag was er onder andere
livemuziek en kon het publiek de attracties bezoeken. Stichting KB Events was initiatiefnemer van de
kermis. (Foto: Jan Janssen Fotografie)
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Zaerum Kwist ook
Na alle positieven geluiden over de Hôrster Kwis is een aantal inwoners van Sevenum begonnen met het
organiseren van een eigen dorpsquiz, die plaatsvindt op zaterdag 18 november. In die quiz komen allerlei verschillende soorten vragen aan bod waarbij teams op hun eigen manier naar het antwoord kunnen zoeken.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
Mobiel pinnen
bij aflevering

geen
bezorgkosten

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

Ook ideaal
voor bedrijven

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG
Coen Absil onroerende zaken
legt zich toe op de markt van
het onroerend goed, letterlijk
en ﬁguurlijk gezien in de
ruimste zin van het woord.
Het werkgebied betreft
vooral woningen,
evenals (voormalige)
bedrijven in de
agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453
Nicole Keijsers (24) en Lizet
Verrijth (29) uit Sevenum zijn twee van
de initiatiefnemers. Samen met nog
negen andere Sevenummers zijn zij al
een tijdje bezig met het voorbereiden
van de quiz. Keijsers: “We hebben
een jonge organisatie van allemaal
mensen uit Sevenum. Die hebben we
bij elkaar gekregen door gewoon ons
netwerk aan te spreken. Mensen die
we zelf kenden of bijvoorbeeld via
familie.” Het idee van de quiz ontstond
uit de positieve geluiden over de
Hôrster Kwis. “In Horst was de quiz
een succes, wij denken dat Sevenum
ook wel zo’n quiz verdient. We hebben
samen met de organisatie van Horst
een biertje gedronken en overlegd,
zodat we konden leren en ze ons voor
beginnersfouten kunnen behoeden.”
Aan de quiz gaan maanden
van voorbereiding vooraf. Keijsers:
“We gebruiken ons eigen netwerk
om vragen te bedenken. We zijn
ook naar de heemkundevereniging
gegaan. Maar we zorgen wel dat
niemand weet wat de vragen zijn.
Bij de heemkundevereniging zijn we
zelf het archief in gedoken en we letten altijd op of er niet toevallig buren

meeluisteren of andere mensen in huis
zijn,” lacht Keijsers. Verrijth vult aan:
“Alleen de sponsors weten misschien
iets. Onze gouden sponsors hebben
een eigen vraag in de quiz. Die mogen
ze zelf niet kiezen, maar ze kunnen
wel een insteek geven. Maar dat is
dan nog één vraag van de honderd.”
Opgeven moet in teams, met een
‘captain’ uit Sevenum. Dat doet de
organisatie om te zorgen dat alleen
teams die een band met het dorp
hebben meedoen, al mag verder in
dat team iedereen zitten, jong en oud
en ook niet-Sevenummers. “Er is ook
geen minimum of maximum aan het
aantal teamleden. Mensen moeten dat
zelf kunnen kiezen, zo sluiten we niet
bijvoorbeeld een deel van een grote
vriendengroep buiten of een klein
team. Maar met een klein team heb je
misschien moeite om de vragen op tijd
af te hebben en met een groot team
is het misschien moeilijk organiseren.
Het is dus de sport voor teams zelf om
een goede balans te vinden.”
De quiz vindt zaterdag 18 november ’s avonds plaats en begint in café
Breurs in Sevenum. Ieder team haalt
daar zijn boekje op en gaat vervolgens

naar hun zelfgekozen locatie. Dat kan
volgens Keijsers overal zijn. “Ze kunnen gewoon naar huis, maar ook naar
een vereniging of in een café. Dat mag
iedereen zelf kiezen.” Verrijth: “Maar
het is natuurlijk wel handig als ze daar
internet hebben.” Deelnemers staat
vrij om antwoorden op het internet op
te zoeken, maar voor sommige vragen
moeten ze volgens de organisatie ook
de straat op of mensen die ze kennen
bellen.
Dat ze de quiz zelf niet kunnen
spelen deert Nicole en Lizet niet.
“We gaan die avond ook op pad om
deelnemers te bezoeken en te kijken
of het gezellig is. Na de quiz is een
feestavond waar we ook zijn en
16 december zal de uitslag ook tijdens een feestavond bekend gemaakt
worden. Daarnaast is het heel leuk
om de vragen te bedenken. Als ons
iets binnenschiet gooien we het in
de groep en gaat iedereen op zoek
naar het antwoord. En met al het
organiseren hebben we de quiz
eigenlijk al drie keer gemaakt,
we enthousiasmeren elkaar en zijn
zelfs op een avond uitgaan bezig met
vragen bedenken.”

Huldiging Dominique Janssen
De in Horst geboren Dominique Janssen won zondag 6 augustus met het Nederlands vrouwenvoetbalteam
het EK voetbal voor vrouwen. Reden voor gemeente Horst aan de Maas en RKsv Wittenhorst haar op zondag
10 september te huldigen.
Het Europees kampioenschap
voetbal voor vrouwen werd van
16 juli tot en met 6 augustus in
Nederland gehouden. Nederland,
onder leiding van bondscoach Sarine
Wiegman, wist in de finale het Deens

team te verslaan en werd zo Europees
kampioen. Dominique Janssen, geboren
in Horst, maakte deel uit van de
Nederlandse ploeg. Sinds 2015 speelt
Janssen bij het Londense Arsenal.
RKsv Wittenhorst, de voetbalclub

waar Janssen haar voetbalcarrière
startte en gemeente Horst aan
de Maas bieden haar op zondag
10 september 13.30 uur een receptie
aan in de kantine van Wittenhorst op
sportpark Ter Horst in Horst.

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
9 september 2017

KEURSLAGERKOOPJE

Verse kipschnitzel 4 stuks € 5,95
VLEESWARENKOOPJE

Gebraden fricandeau 150 gram halen
100 gram betalen

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 4/5 daagse werkweek.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief
met c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV, Nijverheidstraat 15, 5961 PJ Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl
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Een man vol van leven, is niet meer
heengegaan van ons, met stille trom
wat blijft zijn de herinneringen, telkens weer...

Op 9 september 2017 is het
70 jaar geleden dat onze ouders,
grootouders en overgrootouders

Op donderdag 31 augustus 2017 overleed in de leeftijd van 90 jaar

Teng en Christien
Gielen - Verrijth

Leopold Bastiaans

In het huwelijk traden.

echtgenoot van

We vieren dit heugelijke feit
in besloten kring.

Joke Bastiaans - Wijnen †

Fam. Gielen-Verrijth
Dorperdijk 9, 5975 PV Sevenum

Yolanda en Jaap
Joyce
Ivar en Janneke, Elin
Jean-Paul en Marietta
Leopold, Roland
Sanne, Jeroen
en kleinkinderen
Ralph en Bertien
Fabian en Ilse
Marlon

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.

Corr. adres: Willem Alexanderstraat 13, 5961 XK Horst
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op
maandag 4 september in de Sint-Lambertuskerk te Horst.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers en
vrijwilligers van Hof te Berkel 21 voor de liefdevolle verzorging.

Op 15 augustus 2017 hebben we afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Margret
van den Munckhof-Tück
Ze overleed op 85-jarige leeftijd.
Op 21 augustus heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden.
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de steun
die we hebben mogen ontvangen.
Horst, september 2017

Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.
Werkruimte/hobbyruimte Horst.
Nieuwe werkruimte/hobbyruimte vanaf
60 m2, div. afm. geïsoleerd,
tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
T.k. appels zelfplukken € 0,50 Elstar
vanaf 4 september. Chrysanten grote
bol € 3. Van Lankveld Tienrayseweg 2
Meerlo. 06 53 13 01 32.
Div. fietsen dames-heren-kinder.
Te koop div. fietsen kinder, oma,
groot en klein, dames en heren.
Tel. 06 13 41 01 51.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
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.

Hans van den Munckhof
Arno en Hanny, Bionda
Rosier en Marjon, Stijn
Hertog van Gelresingel 76, 5961 TB Horst

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.

Met grote verslagenheid hebben wij
kennis genomen van het overlijden
van onze zeer gewaardeerde collega

Annie Driessen-Vermeulen
Voor altijd in onze herinnering!
Wij wensen haar familie heel veel sterkte toe
in deze moeilijke tijd.
Collega’s Jan Linders Sevenum en Horst
Directie en overige medewerkers
Jan Linders Supermarkten

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.
Verhuizing, transport, woning
ontruiming. Twedde kans kringloop
06 21 23 88 89, gratis prijsopgave.

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
Woonhuis te huur gevraagd,
omgeving Horst. Tel. 06 33 60 73 07.

Hoera, oma Mienie wordt
8 september 85 jaar!!!
Van harte gefeliciteerd namens
alle kinderen en kleinkinderen
Fam. Maessen

50 jaar getrouwd

Jeu en Gert
Geerarts-Peeters

Bedankt. St. Clara, bedankt. MS.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
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
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Gevraagd: o.a. ploegen. frees.
schijveneg.kipper.mesttank.
mestverspreider. weisleep.bloter.
schudder.hark.maaier.tractor.enz
06 19 07 69 59.
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).
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38
Melderslo.
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
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Klusman voor in huis en tuin
06 21 23 88 89 gratis prijsopgave.

Dag en nacht bereikbaar

11 september 2017
Manuela, Karel
Joey en Esmee
John, Monique
Joyce, Nikki,
Dirkje en Danny

Bas Janssen &
Ingrid van Horen
geven elkaar het ja-woord
op zaterdag 9 september 2017.
U bent van harte welkom
op onze receptie
van 18.30 uur tot 20.00 uur
in de feesttent op
Heijnenstraat 34
in Hegelsom.

Op 15 september 2017 gaan wij

Milou Klomp &
Dirk Lemmen
trouwen!
De ceremonie vindt plaats om
15:00 uur in het gemeentehuis
van Beek en Donk.
U bent van harte welkom op onze
receptie van 18:30 tot 19:30 uur
in feestzaal de Koekoek,
Dorpsstraat 49 te Lieshout.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Huis van de Wijk: een tweede huis
Het Huis van de Wijk in Horst opende op donderdag 31 augustus de deuren naar haar terras. Het terras, dat twee
weken geleden gerealiseerd werd, biedt de bezoekers de mogelijkheid om met mooi weer buiten te genieten van
gezelligheid.

Het terras is gerealiseerd door
CLUB 63, bestaande uit Paul Coppus,
Piet Berden, Willem Faassen en Jan
Brouwer. “Het terras is gemaakt voor
de gemeenschap door de gemeenschap. Zo hebben we de gemeente
gevraagd of er misschien banken en
tafels in verschillende dorpen waren

die niet gebruikt werden en of we
deze zouden mogen gebruiken voor
dit doeleinde”, aldus Willem Faassen.
“We hebben nu een bank en een tafel
gedoneerd gekregen van de gemeente.
We hebben zelf het gat gegraven waar
we 4 kuub geel zand dat ook door de
gemeente werd gesponsord in hebben

gegooid. Hierop is nieuwe betegeling
aangebracht. De tegels zijn beschikbaar
gesteld door Albert Vermeulen, de zoon
van mevrouw Vermeulen. Mede omdat
zij heeft geholpen met het leggen van
contact, hebben we haar gevraagd of
zij het terras wilde openen.”
Het Huis van de Wijk vervult,

volgens CLUB 63, een grote rol in het
verbinden van jong en oud. “Het buurthuis is een plek waar mensen aan
hun isolement kunnen ontsnappen.
Hier hangt een gemoedelijke sfeer,
het is erg toegankelijk en huiselijk”,
vertelt Paul Coppus. “Het is een plek
waar nieuwe vriendschappen ontstaan”, vult mevrouw Vermeulen (82)
uit Horst aan. Zij is iedere ochtend te
vinden in het Huis van de Wijk.
“Ik kan ook thuis in mijn eentje zitten
en koffie drinken. Ik heb een hondje,
maar dat zegt natuurlijk niets terug.
Het is daarom veel gezelliger om naar
het Huis van de Wijk te gaan. Het is om
de hoek en hier zijn mijn vrienden.”
“Het doel van het terras en het
Huis van de Wijk is onder andere
om de kloof tussen jongen en oud
kleiner te maken. Daarom worden er
op dinsdagavond activiteiten georga-

niseerd waar iedereen aan mee kan
doen. Soms hebben we spelletjesmiddagen, andere keren hebben we een
speurtocht of juist iets educatiefs,
zoals een techniek avond waarop
we oude radio’s uit elkaar draaien”,
vertelt Willem Faassen. “Voor eenzame
ouderen worden er ook voor senioren
onderling activiteiten georganiseerd.
Zo is er bijvoorbeeld de kookgroep,
die hebben de pruimentaarten met
amandelschaafsel voor de opening
gebakken.” Voor Truus Bouten (63) uit
Horst, vrijwilliger bij het Huis van de
Wijk, is het doel bereikt. “Hier is het
altijd ontzettend gezellig. Het is zo fijn
om klaar te kunnen staan voor anderen
en het is veel beter dan in je eentje
thuis zitten. Het Huis van de Wijk is
niet zomaar een buurthuis. Het is een
tweede huis waar iedereen welkom is
en dat is nu een huis met een terras.”

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

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

Cultuurprijs
voor Bert Coppus

077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

De vijfde cultuurprijs van Horst aan de Maas is zondag 3 september uitgereikt aan kunstenaar Bert Coppus uit
Horst. Wethouder Ger van Rensch en Henk Lemmen van de Rabobank Horst Venray overhandigde de prijs ‘Hart voor
Cultuur’, tijdens het cultuurfestival OP2017op het Wilhelminaplein in Horst.

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

ontdek de geit

Kom naar
de open dag
Bert Coppus werd in 1932 geboren
in Horst. Hij kreeg in zijn jeugd les van
kunstschilder Sef Moonen uit Venlo.
Hier werd de basis voor zijn latere
kunstenaarschap gelegd. Coppus volgde
de Jan van Eijk Academie in Maastricht
waar hij vijf jaar later met onderscheiding afstudeerde. Hierna vestigt Coppus
zich als professionele kunstenaar in
Horst. Sinds 1992 zijn werken uit zijn
gehele carrière, in diverse stijlen en

uiteenlopende onderwerpen permanent te bezichtigen in Museum
Bert Coppus. In haar rapport prijst de
jury, bestaande uit Jos Schatorjé
(Limburgs Museum), Tren van Enckevort
(Rowwen Hèze), Fred Houben (theaterprogrammeur) en wethouder Ger van
Rensch, Coppus om zijn gehele oeuvre.
Hij heeft daarmee een belangrijke
bijdrage aan de kunst en cultuur binnen
Horst aan de Maas geleverd, aldus de

jury. Op het podium ontving Bert Coppus
een giclée-print van een schilderij van
Jack Poels. Eerdere winnaars zijn Jan
Duijf van Cambrinus Concerten,
de Horster band de Afterpartees,
filmmaker Marijn Poels en toneel
vereniging de Vrije Spelers. Met het
uitreiken van de prijs vraagt de jury
brede aandacht voor mensen of
gezelschappen die op een inspirerende
manier met cultuur bezig zijn.

103x150.indd 1

zondag 10 september
10:00-17:00

Geitenhouderij De Roozehoeve

“Psst, er zijn
ook leuke dingen
voor je ouders”

Ronald Paardekooper & Lydia van Beek
Losbaan 44 Lottum

www.deroozehoeve.nl

24-08-17 12:25
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Dankbetuiging

Dag allemaal,

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
ondervonden gedurende het ziek zijn en na het
overlijden van mijn lieve vrouw, os mam, oma

Het afscheid van mam, mijn mam, ôs mam, ôs oma, in het sfeervolle
Gasthöes in Horst, was voor ons een onvergetelijke viering.

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

Leny Freriks - van Lieshout
De aandacht van alle gasten voor de doorreis van mam naar haar
nieuwe Energie hebben wij als warm en aandachtig ervaren.
Namens mam, onze oprechte dank en waardering. Om te koesteren.
Once upon a time in ’t Gasthoës.
Onze hartelijke groet,
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Hartelijk dank daarvoor.
Hay, kinderen en kleinkinderen
Melderslo, september 2017

Met groot verdriet en verslagenheid moeten wij
afscheid nemen van onze tennisvriend

Jef Goossens

Je hebt je levensboek volgeschreven,
en nu zachtjes dichtgedaan.
We zullen het lezen en herlezen,
zo blijf je bij ons voortbestaan.

Lies Janssen-Segers

Jef was bij onze club een zeer fanatiek en hulpvaardig lid.
Hij organiseerde zelf de clubavond en deed mee aan alle activiteiten.
Door zijn tomeloze inzet ging hij elke wedstrijd voor de winst.
De wedstrijd tegen zijn ziekte heeft hij helaas niet kunnen winnen.
We zullen hem erg gaan missen.
We wensen Susanne, Stijn, Teun en Twan heel veel sterkte toe
bij het verwerken van dit verlies.

echtgenote van

Bestuur en leden T.C. Lottum

Sjang Janssen †
Zij overleed één dag voor haar 95ste verjaardag.

Dankbetuiging

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de kaarten
en vele andere blijken van medeleven die wij van u ontvingen
na het overlijden van

Tegelen, 1 september 2017

Piet Sauvageot

Correspondentieadres:
J. Berden-Janssen
Prinses Marijkestraat 15
5961 CE Horst.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 10 september a.s.
om 9.00 uur in de

Een handdruk, even een arm om je heen
Zoveel liefde en steun is ons gegeven
Een kaart, mooie woorden waren onze troost
in deze moeilijke tijd
Geeft ons moed om verder te leven
De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn man,
onze pap, schoonvader en opa

Jan Pouwels
Hebben ons goed gedaan. Daarvoor onze grote dank.
Nel, kinderen en kleinkinderen
America, september 2017
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 24 september
om 11.00 uur in de parochiekerk in America

Plantenkwekerij van Vegchel
te Horst is op zoek naar een

algemeen
medewerker (m/v)

Wij bieden een afwisselende functie met
ruimte voor eigen ideeën en inbreng, een
prettige werksfeer en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Wij vragen: minimaal afgeronde mboopleiding, administratieve kwaliteiten en
leiding kunnen geven.
Spreekt dit je aan, stuur dan een mail
naar: n@plantenkwekerijvanvegchel.nl
Molengatweg 2d, 5961 PA Horst
www.plantenkwekerijvanvegchel.nl

19 augustus 2017
Dochter van
Patrick Peeters
& Karin Mesman
Zusje van Luke en Jordy
Konijnskampstraat 22
5973 NM Lottum



Geboren

Fimme

1 september 2017
Zoon van
Rob Jacobs en
Sanne Kuijpers
Broertje van Lina
Pieter Belsstraat 34
5961 DW Horst

Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.

De crematie heeft op dinsdag 5 september
in besloten kring plaatsgevonden.

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website, bel mij op 06 31 52 45 17.

Geboren

Kantoorruimte in Horst-Centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters, vanaf
€ 250,-/mnd, div. afm.
Tel. 06 24 19 24 01 Businesscentum Horst

Parochiekerk Heilige Gertrudis in Lottum.
Familie Sauvageot-Bovee

Opslagbox/werkruimte Horst.
Opslagbox/werkruimte/hobbyruimte,
vanaf 25 m2, geïsoleerd,
tel. 06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.
Verloren op zaterdag 26 augustus
blauwe zomerjas (naam Bas staat
erin) tijdens Phoenix on the Beach. Tel.
06 20 67 62 33
Fruit persen. Ik, Jan Haenen Sevenum
ben gestopt met fruit persen.
Marcel Janssen heeft deze hobby
van mij overgenomen, dus als u fruit
wilt laten persen kunt u bellen met
06 29 00 25 25
Opslagruimte te huur gevraagd.
Tel. 06 16 82 82 33.
Woninginrichting aan huis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt.
Raambekleding gratis meten en
monteren.Tapijt, vinyl, laminaat
vloeren. Gratis prijsopgave bij u thuis
bel 06 16 37 45 14

50% korting op alle artikelen
grote seizoensopruiming

T.k. Gazelle herenfiets, type Allure,
in zeer goede staat. Inl.: 06 30 04 03 61
Duik in onze bollenbak!
Breigaren outlet. Diverse breigarens
met 50% korting. Kom eens kijken.
Breimode en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75
handwerken@schippertjehorst.nl
Volg ons op facebook.
Tekenen voor kids. Tis weer
begonnen, ‘t tekenseizoen bij
Zonder Gum. Je leert omgaan met
allerlei materialen en technieken en
elke les een verrassingsopdracht.
Op woensdagmiddag is plek van 13.30
tot 15.00 u. Zondergum.nl
Hortensia’s o.a. limelight, annabelle,
boeren enz. Buxusvervangers o.a. ilex.
Div. heesters (op stam), rhodo,
azalea, bodembekkers enz. Open za.
9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl
Dahliatuin Minella
16/17 september openen wij van
11-17 uur de tuinpoort van onze grote
Dahliatuin Minella met ruim 400
verschillende Dahlia’s. Mia en Hans
Kauffeld Venrayseweg 136 Horst.
Entree 3 euro incl. koffie/thee/cake.

tot en met zaterdag 16 september 2017

Te koop verse Veense snijbonen,
op bestelling. Tel. 077 467 16 33.

Irenestraat 31c | Grubbenvorst

Gevonden zwarte dames-/meisjesfiets
met bruin zadel in de Kasteelse Bossen
Tel. 06 21 64 82 20.

Open: woensdag van 14.00 - 16.00 uur
zaterdag van 10.00 - 14.00 uur
Of zoek ons op:

www.winkelvansinkel-pmc.nl

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

Geboren

Noor
27 augustus 2017
Dochter van
Eddy en Petra Versleijen
Zusje van Tess
Dr. Lemmenstraat 6
5964 AM Meterik

Hoera! Daar is hij dan!

Tuur

1 september 2017
Zoon van
Tim van Houdt en
Ieneke Kuijpers
Broertje van Syra
Zwaluwstraat 165, 5961 VV Horst

Herberg de Lindehoeve.
Gezocht per direct allround
medewerker voor Hotel Herberg de
Lindehoeve (oproepbasis). Bent u
een schoonmaaktalent met sociale
vaardigheden mail dan uw motivatie
en cv naar info@delindehoeve.info
Heropening 1-10-2017 Kringloopwinkel
Oud en Nieuw van 14:00 t/m 18:00 uur.
We gaan van 640 m2 naar 1400 m2.
Iedereen is van harte welkom voor een
hapje en drankje.
Gevonden damesvest
op de kruising Langstraat-Kruisstraat.
Tel. 077 398 71 48.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
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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 Turkije
De families Van de Lisdonk en Spreeuwenberg uit Melderslo zijn naar Side in Turkije op vakantie
geweest. Ze bezochten daar met zijn allen een hamam. “Na het bijzondere reinigingsritueel en
heerlijke massages konden we ontspannen de HALLO lezen”, aldus de families.

… in Contrexéville
Familie Van Lieshout uit Horst overnachtte in Contrexéville in
Frankrijk op weg naar Lezan in de Cevennen (Zuid-Frankrijk).
Daar hebben ze genoten van een maandje camping met de caravan.
Ook op de terugweg overnachtten ze weer in Contrexéville. Hoe kun
je een tussenstop nu beter benutten dan door de HALLO te lezen?

… in Italië
De families Cox en Vermazeren uit Broekhuizenvorst vierden vakantie in het Italiaanse Merano.
Daar bezochten zij de tuinen van Trauttmansdorff, waar zij de legendarische keizerin Sisi troffen.
Terwijl zij een boek las, gingen de vakantiegangers met de HALLO op de foto.

…. in Nuenen
Jong Nederland Melderslo ging in augustus op kamp naar Nuenen. “Het weer was goed en het werd
een hele mooie week met veel spellen, creativiteit en een dagje zwemmen”, aldus de organsiatie.
“Ook een dropping ontbrak dit jaar niet!” Uiteraard hoort bij zo’n mooie week ook een groepsfoto en
daarop mocht de HALLO dan niet ontbreken.

… in Londen
Loek, Stephan, Monique en Daan uit Horst zijn twee weken op
vakantie geweest naar Engeland. Eén dag daarvan brachten ze door
in Londen, waar ze onder andere de beroemde Tower Bridge
bezochten. En natuurlijk was dat dé plek om even met HALLO op
de foto te gaan!

Nieuws
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VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

Inschrijving Rabobank
Clubkas Campagne gestart
Schrijf jouw club nu in om jullie
doelen te bereiken!

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

CULTUURPRIJS VOOR BERT COPPUS
Tijdens het OP festival in Horst heeft collega Henk Lemmen
de Cultuurprijs uitgereikt aan kunstschilder Bert Coppus.

#raboclubkasHV

Hoe meer stemmen er worden
uitgebracht, des te meer geld je
club ontvangt. Inschrijven kan tot
en met 15 september.

facebook.com/
raboclubkasHV

Doe mee en kom in actie via
rabo.nl/horstvenray/rcc
Hij ontvangt deze prijs voor zijn gehele oeuvre. Daarmee heeft hij een
belangrijke bijdrage geleverd aan kunst en cultuur binnen Horst aan
de Maas. Wij feliciteren Bert Coppus van harte met deze erkenning!

De stemperiode
gaat bijna beginnen!

SPONSORING SCHOUWBURG VENRAY

In de week van 26 september ontvangen
alle meerderjarige leden van de
Rabobank een persoonlijke stemkaart
per post.

Rabobank
Clubkas
Campagne

Zij mogen daarna online 5 stemmen
uitbrengen op de clubs die zij een warm
hart toedragen.

Schrijf jouw
club nu in!

In juli ondertekenden wij een sponsorovereenkomst met Schouwburg Venray. Met onze bijdrage ondersteunen we de oprichting van
een heuse Theaterschool. Wij wensen Paul Franssen en zijn team
veel succes met de vormgeving van de school!

PROMOTIEMIDDELEN BESCHIKBAAR
De Clubkas Campagne van Rabobank Horst Venray
De inschrijfperiode voor deelname aan de Rabobank Clubkascampagne is
Schrijf jouw club om
nu in om
jullie doelen te te
bereiken!
Hoe meer stemmen
Als uw club meedoet met de Clubkas Campagne, is gestart.
het belangrijk
campagne
voeren.
er worden uitgebracht, des te meer geld je club ontvangt.
Hoe meer stemmen er op u worden uitgebracht, hoe
groter
het
bedrag
dat
uw
club
ontvangt!
Inschrijven kan tot en met 15 september.

Doe mee en kom in actie via rabo.nl/horstvenray/rcc

Wij hebben diverse promotiemiddelen beschikbaar
gesteld. Ga vandaag nog aan de slag en download de
middelen op de website van de Clubkas Campagne,
rabo.nl/horstvenray/rcc
MAAK KANS OP EEN EXTRA BIJDRAGE VAN € 250,
Geeft u op een leuke of ludieke manier extra aandacht
aan de Clubkas Campagne? De club met de meest
originele campagne ontvangt een aanvullende
bijdrage van € 250,-. Die kans laat u toch niet liggen?

Bekendmaking
uitslag
Een aandeel
in elkaar

op dinsdag 21 november
Tijdens de finale avond wordt de uitslag van de
Rabobank Clubkas Campagne op feestelijke wijze
bekend gemaakt in de Merthal in Horst.
We verwachten deze avond de vertegenwoordigers van
alle deelnemende verenigingen.
Zet u deze datum alvast in uw agenda?

LOOP BINNEN
ZONDER AFSPRAAK

Op de foto (v.l.n.r.) Angelique Jansen-Swinkels (Directeur Rabobank),
Paul Franssen (Directeur Schouwburg Venray) en Sanne Erps (Financieel Adviseur Rabobank)

HOE BEREIDT Ú ZICH FINANCIEEL VOOR
OP STUDIEKOSTEN?BIJEENKOMST OP
DINSDAG 26 SEPTEMBER

Van wonen in het centrum tot uitzicht
over de weilanden. Loop met jouw
woonwensen tijdens de woonweken
vrijblijvend binnen. Onze adviseur
beantwoordt je woonvragen,
dan weet je direct waar je aan toe bent.

Kom langs en ontvang
een woonbox!

De Rabo
Woonweken,
open voor jouw
woonwensen.
Loop binnen zonder afspraak
Van wonen in het centrum tot uitzicht over de weilanden. Loop met jouw
woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend binnen. Onze adviseur

Extra openingstijden woonweken van
onze kantoren Spoorweg 2 Hegelsom
en Schouwburgplein 13 Venray
Zaterdag 23 september

10.00 - 14.00 uur

Zaterdag 30 september

10.00 - 14.00 uur

Zaterdag 7 oktober

10.00 - 14.00 uur

Maandag 25 september

16.00 - 18.30 uur

Dinsdag 26 september

16.00 - 18.30 uur

Woensdag 27 september 16.00 - 18.30 uur
Donderdag 28 september 16.00 - 18.30 uur
Vrijdag 29 september

16.00 - 18.30 uur

Voor ouders met kinderen op de basisschool lijkt het misschien nog
ver weg, maar voor u het weet is het zover; uw kind gaat studeren.
Misschien heeft u er al eens over nagedacht, misschien ook niet.
Dat laatste zou niet vreemd zijn, want we weten dat het voor de
meeste ouders geen favoriete ‘kost’ is.
We gaan naar het toneel!
Wij willen het thema graag op een luchtige en interactieve manier
onder de aandacht brengen. Daarom hebben we Theo en Anita van
Toneelvereniging Tovri uit Meterik in de arm genomen. Zij laten ons
herkenbare (én ludieke) situaties uit het dagelijks leven zien, waarna
we met elkaar in gesprek gaan.
De avond begint om 20.00 uur op ons kantoor Spoorweg 2,
5963 NJ Hegelsom. Voor info en aanmelden, kunt u terecht op
rabo.nl/horstvenray/studiekosten

en zo 11
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GEPLUKT Herman Kohrman

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.

het algemeen zijn ze wat losser en
gemakkelijker.” Met verschillende vrienden ging hij toen hij 12 jaar oud was op
volleybal, bij de club Forto. “Even heb ik
nog gevoetbald, maar dat veld was me
te groot. Niet dat ik geen conditie had
om te rennen, maar ik miste de
directheid van het spel. Met volleybal
kun je nooit even rusten, daar ben je
constant in contact met de bal.”

Elke dag fluitend
op de fiets

Lekker bezig blijven, dat is het motto van Herman Kohrman (69) uit Meerlo. Volleybal en muziek zijn z’n grote
hobby’s en als hij daar niet mee bezig is dan vind je hem waarschijnlijk in zijn tuin. Herman: “Planten poten, gras
maaien, onkruid wieden, eigenlijk is die tuin nooit af.” Deze week wordt hij geplukt.
Je hoort het al een beetje aan zijn
manier van praten, Herman komt
oorspronkelijk niet uit Meerlo. Hij werd
geboren in Drenthe en verhuisde met

zijn ouders en twee zussen op zijn
zevende naar Deurne. “Dat voelde
destijds als een hele wereldreis,
maar ik was blij dat we naar Brabant

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Zijn tuin, ten slotte, is zijn grote
trots. Hij wijst naar buiten. “Hij is
60 meter diep, dan moet je hem wel
goed bijhouden. Toen we hier kwamen
wonen heb ik de tuin op gevoel aangelegd. Terwijl ik daarmee bezig was,
begon ik het steeds leuker te vinden en
tegenwoordig help ik ook anderen bij
het ontwerpen en aanleggen van hun
tuin. Ik ben constant met die van mij
bezig, want een tuin is natuurlijk nooit
af. En dat is juist het mooie eraan.”
Ondanks dat Herman al een aantal jaar
gepensioneerd is, komt hij tijd tekort.
“Dat past ook in mijn aard, want ik ben
altijd bezig . Sociale contacten vind ik
heel belangrijk. Dat houdt je allemaal
fit. Ik wil nog lang niet achter de geraniums.”

Tijdens de Septemberkermis wordt er door het Horster
Horeca Collectief in samenwerking met CV D’n Dreumel
een nieuwe aquamarijn-groene Horster horecamunt in
omloop gebracht met een waarde van € 2,20
De oude lichtgroene horecamunt is
nog geldig tot 1 oktober 2017
Liesbeth’s Grand Café, Blok 10, Het Proeflokaal van Horst, De Lange Horst,
café De Beurs, café De Buun, café feestzaal Cox, café Babouche,

3
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In de tuin, niet
achter de geraniums

Leden Horster Horeca Collectief

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8

verhuisden”, vertelt hij. “Brabanders
zijn een stuk minder stug dan de
mensen uit Drenthe. Je moet natuurlijk
niet te veel generaliseren, maar over

Op zijn negentiende ontmoette
hij zijn vrouw Willemien. “We leerden elkaar kennen door de muziek”,
vertelt hij. “Mijn vrienden zaten in een
rockband en repeteerden iedere week
in een kippenschuur. Dat was in die tijd
heel normaal. Vergelijk het met een
soos van tegenwoordig. Eén keer in
de maand trad de band op voor zo’n
tweehonderd man. Bezoekers deden
het entreegeld in een melkbus en het
feest kon beginnen.” Bij een optreden
in Sint Anthonis zag hij Willemien.
“Het klikte meteen tussen ons.”
Na haar trouwen in 1972 verhuisde
het stel naar Meerlo en al snel volgden
zoon Edwin (44) en dochter Ester (40),
die op hun beurt weer zorgden voor
drie kleinkinderen.
Zijn hele werkende leven was
Herman in dienst van het waterschap. “Nu is dat misschien bijzonder,
maar vroeger was dat heel gewoon.
Een rijksbetrekking had je eigenlijk voor
het leven. Ik begon bij het waterschap
als tekenaar en ik hield me bijvoorbeeld bezig met de kades die bescherming moeten bieden bij hoogwater
in de Maas. Later werd ik opzichter.”
Weer of geen weer, Herman fietste
iedere dag fluitend naar zijn werk in
Venlo. “Bij goed weer op de wielrenfiets en anders op de mountainbike.”
“Muziek is heel belangrijk voor

mij”, vertelt Herman. Zijn smaak
is divers. “Vroeger hoorde ik bij de
Stones-kant, niet die van The Beatles.
Ik hou wel van een rauw randje.
Tegenwoordig luister ik mijn muziek
via Spotify. Tegenwoordig niet meer
The Rolling Stones en Led Zeppelin,
maar meer grungebands zoals Pearl
Jam en Soundgarden. En de Australische
band Wolfmother, die maakt ook goede
muziek.” Zijn andere grote hobby is nog
steeds volleybal. Bij Set Up in Meerlo
heeft hij zo ongeveer iedere functie
bekleed die de club heeft, lacht hij.
“Ik heb zelf gevolleybald, in het bestuur
gezeten, ben trainer en coach geweest
en tegenwoordig houd ik me bezig met
de beachvolleybalvelden.” Jarenlang
was hij trainer van het herenteam van
Set Up, dat begin dit jaar uit elkaar
ging. “De sfeer was altijd heel goed,
het was een echte vriendengroep
geworden. Hoewel het team is opgeheven, doen we nog steeds uitjes en
andere dingen samen.”

café De Leste Geulde, Passi, café The Shuffle en Kwalitaria Horst.
Oplossing vorige week:
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Adverteerders op de munt
Hubo Sevenum, Lumar Verhuurbedrijf,
Secutor Security, Horst Verhuur,
Stucadoorsbedrijf Roeffen Peeters,
Profitemp Klaassen Bouman, Poels Wonen & Slapen,
Budget Home Store, Wijnhoven Woonwinkel
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opinie

Wat
zeg je?
Het al dan niet bouwen van een nieuw
zwembad bij Afslag10 in Horst houdt de
gemoederen in Horst aan de Maas sinds een
paar maanden flink bezig. Daar speelt het
mogelijk schrappen van een recreatiebad een
grote rol bij. Maar een nieuw zwembad heeft
geen bestaansrecht zonder recreatiebad,
vindt het merendeel van de inwoners van
Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Enkele weken geleden werd bekend dat
uit marktonderzoek uitgevoerd in opdracht van
gemeente Horst aan de Maas blijkt dat het
binnen het beschikbare budget voor een nieuw
zwembad niet mogelijk is om een extra recreatiebad toe te voegen aan een nieuw zwembad
bij Afslag10. Het was de wens van onder andere
comité ’t Zwembad mot Bliêve en zwemvereniging HZPC dat er zowel een wedstrijdbad als een
recreatiebad met bubbelbad, glijbaan en speeltoestellen zou komen, maar dat gaat dus zoals

Inwonerspanel

1.672 leden

07
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Alle doelgroepen
gelijkwaardig bedienen’
16%
Oneens
28%
Neutraal

56%
Eens

Nieuw zwembad heeft
recreatiebad nodig
het nu er naar uitziet niet door. Ruim de helft
van het aantal inwoners in Horst aan de Maas,
56 procent, begrijpt daar niets van. “Eenzijdig kie-

zen voor een wedstrijdbad komt slechts een zeer nieuwe Berkel. “Uiteraard genereert het bad
extra inkomsten met een apart recreatiebad,
beperkt aantal mensen tegemoet. Andere doelechter kost de aanleg van een dergelijk bad ook
groepen hebben geen of maar een beperkte
mogelijkheid tot recreatief zwemmen”, zegt deze meer geld wat zich terug zal moeten verdienen.
Ik vind dat dit geen taak is
persoon. “Mijn standvoor de overheid, er is in
punt is: alle doelgroepen
‘Voor kinderen is dit een must’ Horst aan de Maas keuze
gelijkwaardig bedienen
genoeg om recreatief
of alles laten zoals het
‘Vakantieparken zijn te duur’
te gaan zwemmen.
is.” Met name jonge
‘Er zijn genoeg andere
En uiteindelijk kan men
gezinnen vinden een
er zelfs voor kiezen om
extra reactiebad een
voorzieningen’
recreatief in hetzelfde bad
must. “Kinderen moeten
te gaan zwemmen als het
de mogelijkheid hebben
wedstrijdbad!” Een ander voegt toe: “In America
om te kunnen zwemmen.” De opmerking van
en Sevenum liggen goede recreatieve
het College van B&W dat zij ook terechtkunnen
zwembaden. Waarom voor de kern Horst nog een
in de zwembaden van de recreatierparken in de
zwembad met recreatieve mogelijkheden?”
buurt, schoot sommigen dan ook in het verkeerde keelgat. “Er wordt maar aangenomen dat
TipHorstaandeMaas is een
dit betaalbaar is voor iedereen”, merkt iemand
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
verbolgen op.
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
Andere inwoners zien niet per se de
resultaten of aanmelden voor de volgende
noodzaak van een apart recreatiebad bij een
enquête, kijk op 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

Zwembad
Stap voor stap wordt toegewerkt naar een nieuw vooral sober zwembad in de Kasteelse Bossen. Al vanaf het begin wil B&W een zwembad voor
verenigingen en specifieke doelgroepen (onder andere gehandicapten).
Recreanten en families mogen komen, maar het wordt niet aantrekkelijk
voor hen.
Op verzoek van de gemeenteraad heeft B&W een denktank
ingesteld om belanghebbenden te
kunnen horen. Burgerparticipatie is
belangrijk. De denktank bestaat uit
leden van Comité ’t zwembad mót
bliêve, HZPC en Quintus, naast een

aantal niet-georganiseerde leden.
Uiteindelijk komt de denktank tot een
advies.
B&W besluit het advies van de
denktank niet over te nemen, maar
een ‘marktconsultatie’ uit te voeren.
Zich verschuilend achter ‘marktpar-

tijen’ acht het college een voorziening
voor iedereen niet haalbaar. Het blijkt
nu toch vele malen duurder uit te vallen dan behoud van de huidige Berkel.
En het reële risico op nog hogere
kosten als de beoogde bezoekersaantallen niet gehaald worden.
Nu vraagt B&W de gemeenteraad
toch om de volgende stap te mogen
zetten naar een nieuw bad in de
sportzone. Een sober en geprivatiseerd
bad. Het is nu hopen dat de gemeenteraad inziet dat zij in De Berkel een

prachtige voorziening heeft voor
wedstrijdzwemmers, doelgroepen,
recreanten en gezinnen. En dat zwembad is ook nog aanzienlijk goedkoper.
We blijven, via de gemeente, eigen
baas!
Zwembad De Berkel kan nog makkelijk 20 jaar mee. Ontwikkelingen
gaan zo snel dat over 20 jaar ongetwijfeld nieuwe eisen gesteld worden
aan een zwembad. Dat geldt ook voor
een nieuw bad!
Laten we leren van het goede

besluit om de Mêrthal te behouden,
tegen de wil van het toenmalige
College van B&W. Of van het debacle
waarbij B&W tegen vele adviezen
in besluit om een nieuwe bibliotheek te bouwen, in een (zoals nu
ook blijkt) veel te grote jas. Of de
Floriade… Gemeenteraad, kies nu
weer goed!
Paul Geurts namens
comité ’t Zwembad mót bliêve
Blauwververstraat, Horst

Wij zoeken:

U kunt bij ons terecht voor:
• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR
Venrayseweg 14
5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 88 45

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270

(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

info@versleijen.com | 0478 571 941 | www.versleijen.com
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Bespreking Poll week 34

Een regionaal kunstmuseum is een aanwinst
Iets minder dan de helft, 45 procent, van het aantal stemmers op onze poll
van twee weken geleden zou de oprichting van een regionaal kunstmuseum
toejuichen. Zij vinden dat de kunstenaars uit Horst aan de Maas wel wat extra
aandacht mogen schenken.
Aanleiding voor de poll was de kunstmanifestatie Waaromney die onlangs
in Meterik werd gehouden. Daar werd geopperd om een kunstmuseum te
openen, waar werken van regionale kunstenaars geëxposeerd kunnen worden.
Tijdens het festival bleek dat er meerdere kunstenaars zijn die hun werk graag

exposeren, maar niet iedereen heeft die optie. Een plek hiervoor is er nog niet
in Horst aan de Maas. Voor kunstkenners en liefhebbers is een regionaal kunstmuseum een interessante plek om nieuw talent of talent dat zich richt op de
regio, te leren kennen. Die stimuleert het toerisme in de regio.
De meerderheid van de stemmers ziet echter bezwaren. Wie gaat zo’n
museum bijvoorbeeld betalen? Daarbij komt dat in Venlo het Limburgs Museum
gevestigd is, dat een regionaal museum zou overschaduwen voor wat betreft
toerisme en interesse.

Maatregelen tegen geluidsoverlast van feesten
zijn nodig
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In de gemeente Horst aan de Maas vinden regelmatig feesten en festivals
plaats waar zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts flink wat geluid wordt
geproduceerd. Afgelopen weekend vond het muziekfestival Wild Kingdom in
Horst bijvoorbeeld plaats, maar ook festivals als Beatz & Bandz en Lottum,
Merlinpop in Meerlo en Gaellus Open Air in Tienray kunnen voor omwonenden
geluidsoverlast veroorzaken. Ook door kermissen, die bijna ieder kerkdorp
jaarlijks wel één heeft, kunnen buurtbewoners overlast ervaren.
Maar ach, omwonenden hebben maar één of enkele keren per jaar wat
last hebben van het geluid van feesten. Zo’n ramp is dat niet. Verder brengen
feesten en festivals de inwoners van Horst aan de Maas bij elkaar. Ze zijn

goed voor de sociale cohesie binnen de gemeente, en dat is belangrijk. Door
regelmatig feestjes en festivals te organiseren, blijven de dorpen bruisend en
leefbaar.
Toch kan ook worden gezegd dat ergernissen door geluidsoverlast de
saamhorigheid juist verminderen. Daarnaast is het misschien ook wel goed
om het geluid wat zachter te zetten tijdens sommige evenementen. Dat zou
een hoop gehoorschade onder festivalgangers kunnen schelen en wat maken
die paar decibel minder nou uit? Bovendien is een goede nachtrust voor veel
mensen ook geen overbodige luxe.
Maatregelen tegen geluidsoverlast van feesten zijn nodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 35) > We hebben een prima zomer achter de rug > eens 78% oneens 22%

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

Het nieuwe zwembad en Afslag10
Afslag10 is een gebied voor sport, recreatie, cultuur, zorg, educatie en
onderwijs. Kortom alles in je leven behalve wonen en werken.
Ook is het een gebied waar
verenigingen gezamenlijk over zijn
gaan nadenken om daarmee het
hoofd te kunnen bieden aan
terugloop in leden en vrijwilligers en
zodoende door naast elkaar te zitten
elkaar te kunnen helpen op vele
terreinen. Bedrijven, ondernemers,
dienstverlenende instanties,
zorgverleners, individuele mensen en
ook de gemeente en de provincie
hebben deze beweging erkend en
hebben zich daarbij inmiddels
volledig aangesloten. Hiermee kan
het vangnet voor recreatie en sport

modaties in Horst aan de Maas. Dus dit
mes snijdt tweeledig, voor de sport
en recreatieve zwemmers en voor de
integrale gebiedsontwikkeling van
Afslag10. Recreatief zwemmen voor
elke leeftijdsgroep daarbij is een must.
Kansen moet je pakken als ze er
liggen. Eerder is al eens een beeld
geschetst hoe je door verplaatsing
van onder andere het zwembad voor
’t Gasthoês een autoluw plein kunt
creëren. Dit verbindt het Gasthoês,
Mèrthal en centrum met elkaar.
Een positief gevolg is ook dat de
parkeerproblemen rondom het huidige
zwembad opgelost worden. Dus ook in
dit gebied heeft de beoogde ontwikkeling grote voordelen.

Tot slot, bestuurders en vrijwilligers van vele verenigingen werken
gezamenlijk aan de ambitie om
breedtesport en dus juist ook recreatief sporten in Horst aan de Maas op
een hoger plan te krijgen met een
bovenliggend doel, leefbaarheid!
Bestuurders en vrijwilligers die
ook recreatief sporten en inwoner
zijn van onze gemeente. Dus de
gedachte dat juist deze mensen
‘s morgens opstaan met het idee om
recreatieve faciliteiten te blokkeren,
is waanzin.

echter allebei niet waar te zijn!
Onwaar en onjuist! Zowel een rapport,
dat in opdracht van de gemeente door
een extern juristenbureau gemaakt is,
plus een RIB van de Horster ambtenaNiet te geloven… Maar wél heel slim… rij, bevestigen dat beide zaken onwaar
zijn. Ongelofelijk! Zou dát de reden zijn
Nét zo slim als vanaf het eerste
dat de wethouder máánden geleden
moment, dat er weer sprake was van
al vond dat de zaak véél te veel aanplannen voor megastallen aan de
Kleefsedijk, tegen de gemeenteraad
dacht kreeg?
zeggen dat de plannen ’binnen de
Het is in ieder geval, denken wij,
geldende regelgeving passen’. En ook
de reden dat de wethouder met,
zeggen ’dat de boer bij weigering door zowel een positief principebesluit alsde gemeente recht heeft op een zeer
ook met het tóch al ter inzage leggen
forse schadeclaim’.
van het nieuwe BPB, over de gemeenDeze beide, zo vaak door de
teraad heen lijkt te willen stappen.
wethouder gedane uitspraken blijken
Het lijkt er dus op dat er wordt gepro-

beerd om de gemeenteraad buiten
spel te zetten.
Het CDA vroeg zich na alle
tumult tijdens de vergadering van
de Commissie Ruimte zéér terecht
af “Waarom het college dit alles dan
zou doen?” Het CDA bedoelde dit
duidelijk heel anders dan het door de
volle raadszaal werd opgevat…
Maar alle, echt alle aanwezigen
vonden het een héle Weijze vraag:
waarom doet het College dit?

voor Horst, de kerkdorpen in de
gemeente Horst aan de Maas, en de
verdere regio op duurzame wijze voor
decennia gegarandeerd worden.
Een nieuw zwembad hoort in
een dergelijk gebied thuis en zal
de genoemde integrale duurzame
sociaalmaatschappelijke beweging
alleen maar versterken en met de
juiste ambitie ook bezoekers uit de
regio aantrekken. Deze extra bezoekers buiten de bezoekers uit Horst
en de kerkdorpen zorgen voor een
gezonde exploitatie en dragen bij aan
het behoud van betaalbare accom-

Namens Afslag10
Gé Vossen, voorzitter
Fazantenlaan, Grubbenvorst

Waarom?
Sinds een tijd ligt er een nieuw plan voor megastallen aan de Kleefsedijk. Dat zal niemand ontgaan zijn. Wat ook niemand ontgaan zal zijn is dat
de gemeente, na járen van procederen tegen grootschalige IV aan de
Kleefsedijk, plots wél megastallen aan de Kleefsedijk blijkt te willen.
De verantwoordelijke wethouder
gaat daarvoor zelfs erg ver. En alles
gebeurt wederom midden in de
vakantietijd. Tégen de wil van de
gemeenteraad in. Daar zou nog een
motie over komen, maar dat terzijde…
En als dan na de vakantietijd de
vergaderingen weer beginnen, blijkt
de betreffende wethouder zelf met
vakantie. Juist op het moment dat de
raad hem eindelijk ter verantwoording zou kunnen roepen.

Rina van Sprundel, Loes Mestrom,
Loe Janssen, Thea Lemmen,
Niek Verhaegh
Werkgroep Kleefsedijk

Je kent het wel: op een
verjaardagsfeestje beland je
langs je ome Tinus.
Ome Tinus heeft graag overal
een mening over, vindt het leuk
om tegen de gevestigde orde te
schoppen en vindt dat ‘ze’ er
maar een potje van maken.
Van wat? Nou, van alles.
Ome Tinus klaagt over asocialen
die te hard door zijn straat
rijden, over nieuwbouwplannen
die zijn uitzicht verpesten en
over evenementen die het hem
onmogelijk maken rustig in zijn
tuin te zitten. Hij klaagt tegen
iedereen die het wil horen, maar
daar blijft het dan ook bij.
Voor hem geen Werkgroep
Zondagsrust of
handtekeningenactie Red het
bos. Samen met een groep
buurtbewoners een brief sturen
naar de gemeente om voor
verkeersmaatregelen te pleiten?
Daar begint ome Tinus niet aan.
De afgelopen weken hebben we
gemerkt dat niet alle inwoners
van Horst aan de Maas zo
denken. We hebben een gestage
stroom ingezonden brieven over
onder meer het zwembad
voorbij zien komen. Van
inwoners die niet bang zijn om
hun mening te geven en voor
hun belangen op te komen.
Of wat te denken van de diverse
werkgroepen en comités die zich
de afgelopen jaren hebben
gevormd? Deze bestaan uit
mensen die niet alleen
constateren dat er iets in hun
buurt of dorp gebeurt, waar ze
het niet mee eens zijn. Zij laten
zich daadwerkelijk horen en
roepen niet alleen vanachter een
stuk verjaardagstaart dat er iets
moet gebeuren. Zo gebeurt er
tenminste ook echt wat en doe
je er iets aan, in plaats van dat
je alleen maar klaagt. En dat
levert dan weer interessante
verhalen op voor ons
nieuwsblad.
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Snoeien bomen
In september gaan we beginnen met het snoeien van diverse bomen in de hele gemeente
Horst aan de Maas.
De werkzaamheden duren tot en met
december en vinden plaats tussen 8.00
en 16.00 uur. We maken gebruik van een
hoogwerker en soms is het noodzakelijk om
de weg tijdelijk af te sluiten. Wij vragen uw
begrip voor het ongemak.
Meer informatie
Mocht u vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met Mart Peeters
via telefoonnummer (077) 477 97 77. U
kunt uiteraard ook een mail sturen naar
gemeente@horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
12 september

Annette: “Naast mijn werk zorg ik voor mijn dementerende moeder. Dat is ontzettend
druk, ik heb amper tijd voor mezelf. Daarom ben ik zo bij dat ik nu huishoudelijke
hulp heb ingeschakeld. Ik heb nu elke week een paar extra uurtjes voor mezelf én
voor mijn moeder. Het is zo fijn om met een groepje vriendinnen te kunnen sporten,
of ergens een lekkere kop koffie te gaan drinken met mijn moeder. Mét een stuk
appeltaart erbij natuurlijk!
Annette is één van de vele honderden
mantelzorgers in onze gemeente. Zij
zorgen voor iemand in hun directe
omgeving, bijvoorbeeld een familielid of
vriend die chronisch ziek of gehandicapt is.
Dat is niet altijd makkelijk. Het kost veel tijd
en energie. Daarbij draaien andere dingen,
zoals het eigen huishouden, ook gewoon
door.
Hulp bij het huishouden
Het komende jaar biedt de gemeente Horst
aan de Maas mantelzorgers zoals Annette
een steuntje in de rug. Ze kunnen voor
een voordelig tarief hulp in de huishouding
inschakelen. Zodat ze meer tijd kunnen
besteden aan de zorg, of even op adem
kunnen komen. Dat kan wekelijks, maar ook
eenmalig, omdat bijvoorbeeld een grote
schoonmaak nodig is.

Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Uitbreidingsplan
Hegelsom 2017.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Buitenkans, Horsterweg
Broekhuizen - Campagneweg Meterik.
• Voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het
realiseren van een windpark in het Klavertje
4 gebied.
• Voorstel tot het (o.a.) beschikbaar stellen van
een krediet € 100.000 voor het opstarten van
de voorbereidingen voor een aanbestedingstraject voor de nieuwbouw en exploitatie van
een zwembad binnen Afslag 10.
• Voorstel tot het verstrekken van een krediet
van € 12.500.000 voor de binnenstedelijke
vernieuwingen Horst-Zuid, waaronder de
revitalisering van cc ’t Gasthoês.
• Voorstel tot het vaststellen van het
document “Centrum Horst verbindt;
opgaven voor actualisatie centrumvisie
Horst” en de daarin voorgestelde aanpak
en hiervoor een krediet van € 80.000 ter
beschikking te stellen.
• Voorstel tot het beschikbaar stellen van
een krediet voor de implementatie van de
Omgevingswet.

Hulp in huishouding
geeft mantelzorgers
steuntje in de rug

• Voorstel tot het instemmen met en
het overnemen van de conclusies en
aanbevelingen van het onderzoek
Maatschappelijk Vastgoed van de
Rekenkamercommissie.
• Voorstel tot het overnemen van de
conclusies en aanbevelingen van het
onderzoeksrapport VRLN regionaal (be)
GRIP.
• Voorstel tot het geven van toestemming voor
het aangaan van de Gemeenschappelijke
Regeling Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg Noord (GR RUD LN).
U bent van harte welkom om de vergadering
bij te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.De vergadering is ook
live in video te volgen via de website
www.horstaandemaas.nl.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Hoe werkt het?
• U neemt contact op met het Steunpunt
Mantelzorg Horst aan de Maas, om uw
situatie te bespreken.
• U krijgt van het Steunpunt Mantelzorg
contactgegevens van de organisatie die
huishoudelijke hulp biedt. U kunt kiezen uit
drie organisaties: Buurtdiensten, Proteion of
Tzorg.
• U betaalt € 10 per uur. De gemeente betaalt
het resterende bedrag.
• U kunt wekelijks hulp in de huishouding
inschakelen, maar ook eenmalig, voor
bijvoorbeeld een grote schoonmaak.
Aanvragen?
Bent of kent u iemand die zorgt voor familielid
of bekende? Neem dan contact op met het
Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas
(tel. 077-397 85 00).

Opfriscursus verkeersregels
voor senioren
Bent u senior en wilt u graag uw kennis
bijspijkeren over verkeersregels? Grijp dan
nu uw kans! In de gemeente Horst aan de
Maas wordt een cursus georganiseerd. In drie
dagdelen praat een deskundige voorlichter
van Veilig Verkeer Nederland u onder het
genot van een kopje koffie of thee bij over alle
verkeersregels die in de loop van de jaren
veranderd zijn.
De bijeenkomsten hebben een informatief
karakter. Er is geen examen. Is dit iets voor
u? Meldt u zich dan aan. U wordt verzocht
alle drie de data aanwezig te zijn. U kunt
zich aanmelden door een mail te sturen naar
steunpuntzuid@vvn.nl o.v.v. opfris Horst.
U ontvangt een bevestiging van uw deelname
aan de cursus.

Wanneer 11, 18 en 25 oktober 2017
Waar

Zalencentrum ‘De Leste Geulde”
Noordsingel 75, Horst

Tijd

13.30 - 15.30 uur

Kosten

€ 8,00

Programma
17.30

NWS live + SPRT live vanaf locatie
Kronenberg

17.45

Reclame + promo’s

17.50

Live Tour de L1mbourg gepresenteerd
door Sander Kleikers

18.30 Einde programma

Afgelopen week mocht burgemeester Kees van Rooij de echtparen Kleuskens - Poels en Cox - Camps uit Horst feliciteren met hun 60 jarig huwelijksjubileum. Het echtpaar Gielen - Verrijth uit Sevenum
bezocht hij omdat zij hun 70 (!) jarig huwelijksjubileum vierden. Namens de gemeente overhandigde hij een boeket bloemen en het herinneringsbord. Namens de koning en koningin mocht hij daarnaast een
boeket bloemen overhandigen aan het echtpaar Gielen - Verrijth.
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Dankbaar vrijwilligerswerk!

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.

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, 06-52669570,
riabouten@proteion.nl

Kalendergids 2018
Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2018 tot

Bekendmakingen

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 cursus vindt
plaats in Venray op woensdag 20 en 27 september
en 4 en 11 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.

uiterlijk 10 september doorgeven aan Unit
Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per
e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

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
Nieuwe Peeldijk 36

Hegelsom
Stationsstraat 137

Broekhuizenvorst
Brug Ooijen

Horst
Expediestraat 10
Burgemeester Steeghsstraat
ongenummerd
Jacob Merlostraat

Evertsoord
Patersstraat 4
Grubbenvorst
Horsterweg 72
Venloseweg 57

Swolgen
Merellaan 6
Tienray
Donkerhofsteeg ongenummerd

20 jaar
Het Aardbeien l an d!
In 2018

verstand van tuin & dier

Alvast een voorproefje...

van 06-09-17
t/m 10-09-17

Hét adres voor
tuin & dier

Meterik
Bergsteeg 1

Sevenum
Broek 7a
Creemershof ongenummerd
George Vancouverstraat 15
Steeg 38a

tegen inlevering van deze bon:

Bakje 5 00 gr am

1 e kwal i t ei t aardbeien

€ 1,00*

* maximaal 3 doosjes per bon, niet geldig i.c.m. andere acties

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier.
Bij Welkoop
hebbenalswe
vanbinnenloopt.
tuin & dier. Je vindt er planten
Dat
merk je meteen
je verstand
onze winkel
Datzaden,
merk tuingereedschap,
je meteen als je onze
winkel
Je vindt
er
en
schoenen
en binnenloopt.
kleding voor werk
en vrije
tijd,
dierenvoeding
-verzorging en nog
veel meer.
planten
en zaden, en
tuingereedschap,
schoenen
en kleding voor

van 20-09-17
t/m 24-09-17

van 13-09-17
t/m 17-09-17

tegen inlevering van deze bon:

werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer.

en service die nét een stapje verder gaat.
Onze medewerkers
hebben
voor wat ze doen, en dat zie je.
Ontdek
ons assortiment
alvasthart
op welkoop.nl
Ontdek ons assortiment alvast op welkoop.nl

Sevenum
Horsterweg
Tot snel in onze
winkel! 68

(3 x 5 00 gr am)

€ 5,00*

* niet geldig i.c.m. andere acties

tegen inlevering van deze bon:

kopje koffie + wafel

met verse aardbeien

€ 3,50*

* maximaal 4 personen per bon, niet geldig i.c.m. andere acties

tegen inlevering van deze bon:

van 27-09-17
t/m 01-10-17

Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die
nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers hebben hart voor wat
Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies
ze doen, en dat zie je.

3 heerl i jk zoet e smaken

en t ree park met bi j binn enkomst gl aasje smoot hie +

k in deren t/m 12 jaar gr at is**

€ 5,00*

* maximaal 4 personen per bon, niet geldig i.c.m. andere acties
** 1 kind per betalende volwassene

Kreuzelweg 3 | 5961 NM Horst

077 397 02 16

16

politiek

07
09

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.

Stappenplan voor vergunning megastal?
De SP is en blijft tegen megastallen. Zij zal altijd strijden tegen deze
initiatieven. Maar staat hierin helaas vaak alleen.
Als je een megabedrijf wilt
uitbreiden en compleet vernieuwen
dan eerst een plan indienen met
nummer één erop (Klevar 1 bijvoorbeeld). De reactie van het voltallige
college en raad zal dan negatief zijn.
Men zegt het niet te willen en slaat
dan sterke taal uit om het koste wat
kost tegen te houden. Dit communiceer
je als gemeente trots aan de buurt en

iedereen, behalve de ondernemer, is blij.
Neem dan een oudgediende van de
gemeente, provincie en waterschap in
de arm. Deze persoon betaal je netjes
en noem je adviseur. Daarna hernoem je
het plan Klevar 2 en maakt het groter en
zoekt alle grenzen op die er zijn en stapt
daar zelfs overheen.
Zeg dat het plan kansrijk is en zet
er tevens bij dat het plan echt een

onderscheidend vermogen in de locatie
zal brengen. De structuurvisie van Horst
aan de Maas zorgt er dan voor dat juist
door deze woorden het plan enthousiast
wordt ontvangen. Er wordt dan zelfs
meegedacht in de grondhouding.
Zorg dat je uitbreiding of nieuwbouw net onder de 1,5 hectare blijft.
Het college heeft dan namelijk het
mandaat om zelf te beslissen en hoeft
de gemeenteraad alleen te informeren.
Dit kan zelfs met een vormverandering
of vergroting. Je adviseur zal lobbyen

bij de coalitiepartijen en de zaken goed
kneden.
Aan dit soort plannen wordt over
het algemeen principemedewerking
verleend, mits wordt voldaan aan de
voorwaarden die een bestemmingsplan
daaraan stelt. Dat klinkt eng, maar valt
mee. Er wordt namelijk toch wel voor
gezorgd dat de bestemming gaat kloppen. Als dat aangepakt is, klopt alles
toch gewoon weer. De inzage hiervoor
kun je trouwens het beste in de zomervakantie doen.

Zorg als laatste stap in het plan
dat het duidelijk wordt voor de buurt
dat ze blij mogen zijn met het nieuwe
bedrijf, want de lucht (eerst ventilatoren, dan luchtwassers) wordt ondanks
de uitbreiding schoner en mooier dan
ooit tevoren.
Megastal geregeld. Geloof u dit
stappenplan niet? Kom dan aanstaande
dinsdag naar de raadsvergadering.

bedoeld is. Het is niet de eerste keer
dat dit gebeurt en dit betreuren wij,
omdat alle partijen gelijk behandeld
zouden moeten worden.
Je kunt concluderen dat er een
steeds bredere maatschappelijke
stroming ontstaat die de toename
van kippen en varkens in megastallen
in onze gemeente niet meer toe wil
staan. Het moge inmiddels duidelijk
zijn dat wij ons ook afvragen waarom
deze gemeente onvermoeibaar doorgaat met het goedkeuren en regelen

van dit soort plannen. Zou de dubieuze
rol die een oud-bestuurder hier steeds
in speelt hiermee te maken kunnen
hebben? Of zijn het allemaal prestigeprojecten van de wethouder?
Wij zijn benieuwd, net als vele
anderen, waarom dit college zo ontzettend veel werk in plannen lijkt te
stoppen waar niemand blij van wordt,
buiten de uitbreidende varkensboer
en zijn adviseurs zelf. Hoeveel mensen
moeten er bij een commissievergadering op komen draven voordat de

coalitiepartijen naar hun eigen burgers gaat luisteren? Of gaat het alleen
om een kleine groep mensen die hier
de dienst uitmaakt?
Wat denkt u? Wij gaan, ongeacht
uw mening hierover, graag met u in
gesprek. U kunt ons mailen of bellen,
maar we zitten ook iedere eerste
zaterdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek waar we
spreekuur hebben.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

Waarom?
Vorige week woensdag vond, onder grote belangstelling van tientallen
toehoorders, de commissie ruimte plaats. In deze vergadering waren er
verschillende insprekers die hun zegje deden over het plan van een
varkensboer om een flinke uitbreiding te doen aan de Kleefsedijk in
Sevenum, waardoor hier een megastal zal komen.
Vier van de vijf partijen stelden
kritische vragen, waar het college niet
altijd antwoord op kon geven. Het feit
dat wethouder Vostermans niet aanwezig was op de vergadering speelde
daar ongetwijfeld in mee. Het CDA
stelde geen vragen, maar kwam wel

met een vijf minuten durend betoog
wat over van alles en nog wat ging,
behalve over het betreffende plan.
Tot onze verbazing werd het politieke
betoog hier gewoon toegelaten, terwijl
dat bij andere partijen niet gebeurt
omdat de commissie daar niet voor

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

Zwembad De Berkel
In de optiek van de recreatiezwemmers voldoet zwembad De Berkel,
eventueel met een kleine aanpassing, nog voldoende voor de komende
jaren.
Echter voor de honderden
sportzwemmers zeker niet. Als ouder
van een wedstrijdzwemster zie ik al
jaren de zwakke punten van het
zwembad. De toegankelijkheid is zeer
zwak. Vroeger lag het zwembad
buiten de kern van Horst, maar in de
loop der jaren is de kern uitgebreid
waardoor het nu in de kern ligt.

Waarom moet het nu dan nog steeds
in de kern liggen? Vele gebruikers
komen uit de kerndorpen of zelfs uit
Venlo, Venray, Maasbree, Helden
enzovoort.
Wat zijn de zwakke punten van
het huidige zwembad? Ten eerste is
er onvoldoende parkeergelegenheid,
vooral bij wedstrijden. En wanneer er

gelijktijdig evenementen in de Mèrthal
of het Gasthoês zijn, is het parkeren
een drama. Verder voldoet het zwembad niet aan de eisen van de KNZB.
Officieel mag er niet eens een tribune
opgezet worden aangezien deze te
dicht op de zwembadkant ligt, waardoor de scheidsrechters letterlijk in het
water lopen wat vaak voor gevaarlijke
situaties zorgt. Door warmte en plaatsgebrek blijven opa’s, oma’s en verdere
toeschouwers vaker weg maar ook de
zwemmers hebben veel last van de

warmte en het plaatsgebrek. Ook is er
geen wachtruimte waardoor ouders
genoodzaakt zijn om naar huis te rijden
tijdens de training.
Door geringe investeringen te
doen in het huidige zwembad kunnen bovengenoemde punten mijn
inziens niet opgelost worden en moet
er vanuit alle oogpunten gekeken
worden naar de toekomst voor zowel
de recreatieve zwemmers als ook voor
de sportzwemmers. Vergeet niet dat
HZPC een van de grootste zwemver-

enigingen in Limburg is en daardoor
een belangrijke gebruiker die ook
gehoord mag worden.
De beste oplossing is volgens mij
een nieuw te bouwen zwembad waar
iedere gebruiker de ruimte krijgt
die men nodig heeft en waar alle
inwoners van Horst aan de Maas en
omstreken nog vele tientallen jaren
gebruik van kunnen maken. Op naar
Afslag10!
Petra Seuren,
Winterheide, Grubbenvorst

Ingezonden brief

Ook HZPC wil dat er ruimte is voor de recreatieve zwemmers
De doelstelling van HZPC is ’zwemmen te bevorderen in de breedste zin
van het woord.’ En dit begint bij de ouders die met hun kinderen gaan
zwemmen.
Ruim twee jaar geleden lagen er
plannen voor een nieuw zwembad
op het Floriadeterrein. Als HZPC
hebben we ons vanaf dat moment
ingezet om een zwembad voor de
gemeente Horst aan de Maas te
behouden (zie ook onze visie op
www.hzpc-horst.nl) Hierbij vinden
we dat het een zwembad moet zijn

voor iedereen. Als kinderen al jong
gaan zwemmen worden ze watervrij,
wat een eerste stap is richting het
goed leren zwemmen. Op het moment
dat ze kunnen zwemmen moeten ze
lekker met vriendjes naar het
zwembad kunnen gaan.
Maar ook hun ouders en grootouders moeten er terecht kunnen om

baantjes te zwemmen. Zwemmen is
tenslotte de minst blessuregevoelige
vorm van bewegen die je tot op hoge
leeftijd kunt blijven doen. Bij klachten
aan spieren of gewichten adviseert de
arts of fysiotherapeut vaak om te gaan
zwemmen.
Wij willen een zwembad waar al
deze doelgroepen tegen een betaalbaar tarief terecht kunnen. Landelijk
zie je een groei van mensen die
individueel gaan sporten in plaats van
in clubverband. De landelijke zwem-

bond ziet deze trend ook bij zwemmen. Als individuele gebruiker zou je
dagelijks van 07.00 tot 22.00 moeten
kunnen zwemmen.
Daarom zetten wij ons al vanaf
het begin in voor een zwembad dat
door verenigingen, doelgroepen
en recreatieve zwemmers gelijktijdig gebruikt kan worden. Door de
beperkte capaciteit en indeling kan dit
nu niet in De Berkel. Dat dit met een
efficiëntere indeling mogelijk is, hebben we samen met het actiecomité en

gemeente ervaren tijdens de diverse
zwembadbezoeken.
Als HZPC willen we juist een
zwembad voor jong en oud waar
je van ‘s morgens tot ‘s avonds kunt
komen zwemmen. Want wat heb
je aan een zwembad waar je als
gebruiker aan de gesloten deur
staat.
Namen HZPC
Han Geurts (voorzitter)
Julianastraat, Horst
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Muziek en gezelligheid bij het
jachthoornkorps
Jachthoornkorps Noord-Limburg bestaat sinds december 1991. Ze heeft leden vanuit de hele regio en vormt een
diverse groep muziekliefhebbers met twee gedeelde passies: de jachthoorn en de natuur. Leden Henk Verheijen en
Hans Vastbinder uit Grubbenvorst vertellen over hun grote hobby.

Maar na een jaar oefenen, hadden
we het toch redelijk onder de knie en
speelden we ons eerste optreden bij de
Hubertusmis in Grubbenvorst.”
“De jachthoorn is oorspronkelijk
een communicatiemiddel”, vertelt
dirigent van het korps Hans Vastbinder
(59) uit Grubbenvorst. Hans is vanuit
de blaasmuziek het jachthoornkorps in
gerold. “Vroeger werd het instrument
gebruikt om grote jachten te coördineren. Je moest zestig melodieën kennen
die allemaal voor een handeling
stonden. Deze melodieën zijn over de
hele wereld hetzelfde, dat maakt deze
tak van muziek heel internationaal.
Tegenwoordig wordt de jachthoorn
vooral gebruikt als een muziekinstrument, maar in Duitsland worden nog
steeds jachten georganiseerd waar de
hoorn een belangrijke taak vervuld.”

De kracht van de
vereniging

Tijdens de Hubertusjacht, een georganiseerde traditionele jacht, in december 1991 werd het jachthoornkorps
geboren. Een paar personen die hierbij
te gast waren, namen tijdens deze
jacht een jachthoorn mee en gaven een
optreden. Henk Verheijen (67), deelnemer aan de jacht, uit Grubbenvorst
was meteen enthousiast. Na een paar

glazen bier zei een goede vriend van
hem dat ook hij op een jachthoorn kon
spelen. “Ik weet nog dat we reageerden met “pff, laat maar zien dan”.
Hij stond op, pakte de jachthoorn en
blies de ene melodie na de andere.
We vielen van onze stoelen van verbazing. Dit hadden we niet verwacht.
“Hoelang bespeel je dit instrument

al?”, vroegen we. “Twee maanden”,
antwoordde hij. Natuurlijk geloofden
we dit niet, maar hij bleef dit maar
volhouden. Toen dacht ik: als hij het in
twee maanden kan leren, dan kunnen
wij dat ook.” Vanuit die insteek is een
jachthoornkorps ontstaan.
“Achteraf bleek dat die vriend al sinds
zijn twaalfde trompet speelde.

De jachthoorn onderscheidt zich
van andere muziekinstrumenten door
de natuurtonen die het instrument
voortbrengt. “Het instrument heeft
geen ventielen, dus alleen natuurtonen
kunnen worden geproduceerd.
Natuurtonen zijn hele tonen die
ontstaan als er door een holle buis
geblazen wordt”, vertelt Henk.
Hans vult aan: “Je bestuurt het
instrument door spanning op je lippen
te veranderen. Zo kun je verschillende
toonhoogtes bereiken. Het instrument
kan maar vijf tonen voortbrengen,
dat is ook het leuke eraan. Het is een

hele uitdaging om met die tonen een
muziekstuk of melodie te spelen.”
Het jachthoornkorps is volgens de
leden zelf begonnen als een groep
amateurs. “Niemand van ons was een
muzikant. We hebben het onszelf en
elkaar geleerd”, aldus Henk. Dit is
volgens hem ook de kracht van de vereniging. “We zijn begonnen met blazers
uit Grubbenvorst en uiteindelijk samengegaan met de blazers uit Melderslo.
Tegenwoordig hebben we tien leden
uit de gehele regio en die hebben we
allemaal zelf leren spelen. De opleiding tot jachthoornblazer doen we
intern en dat creëert naast muzikanten
ook een vriendschap.” Helaas vindt
de vergrijzing in de muziek, volgens
Henk en Hans, ook in hun vereniging
plaats. “De gemiddelde leeftijd is nu
rond de 50 of 60 jaar, maar we zijn niet
van plan om te stoppen met spelen.
We hopen nog altijd op nieuwe aanwas”, aldus Henk.
De groep komt het hele jaar
door samen om te repeteren. Eén tot
twee keer per jaar gaat de groep
op pad om een treffen te bezoeken
of mee te doen aan het Nederlands
Kampioenschap Jachthoorn blazen.
“We hebben nog nooit gewonnen,
maar dat is ook logisch omdat we,
hoewel we ontzettend lang spelen,
geen muzikale achtergrond hebben.
De top van de competitie is de crème
de la crème van de muziekwereld”,
vertelt Henk. “Voor ons gaat het vooral
om de muziek en de gezelligheid
van zo’n treffen en kampioenschap.
Meedoen is belangrijker dan winnen.”
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Zwitserleven in Grubbenvorst
In Grubbenvorst ontstond in 2008 een team modelbouwers genaamd Team Zwitserleven. Het team begon met
de bouw van een baan naar Zwitsers voorbeeld. Anderhalf jaar geleden stonden de leden Ewout Prangsma (44)
Sjraar Brummans (54) en Nick Schreurs (54) op een van de grootste modelbouwbeurzen in Europa.

Dortmund op de modelspoorbeurs.
“Het was een hele belevenis. De beurs
is vaak lokaal, maar dit was een stap
verder, een soort buitencategorie.
Daar wordt heel West-Europa vertegenwoordigd. Maar ook bijvoorbeeld
Polen of Scandinavië,” vertelt Ewout.
Het bezoeken van zo’n beurs maakt ze
ook weer beter. “We werden uitgenodigd, maar we moesten wel eerst
zorgen voor betere verlichting en een
dak. Dat voegt uiteindelijk ook veel
toe. Daarnaast lopen in Dortmund ook
veel scouts rond, die zoeken voor hun
eigen exposities weer banen. Na de
beurs kwamen veel nieuwe uitnodigingen binnen. ”

De moeite waard

De drie mannen kennen elkaar
omdat ze samen in een modelspoorvereniging zaten. Maar waar de vereniging gefocust was op Nederlandse

sporen, hadden de mannen meer
passie voor het Zwitserse spoor en
Zwitserse landschappen. Daarbij hadden ze grotere ambities dan de

vereniging, ze wilden een baan op
’eredivisieniveau’ maken.
Die ambitie maakten ze waar en
anderhalf jaar geleden stonden ze in

Op een expositie staan is niet
niets, stellen de mannen. Ze krijgen
enkel een onkostenvergoeding en
een baan vervoeren is geen makkie.
De baan bestaat uit vijf segmenten
zodat deze uit elkaar gehaald kan
worden en vervoerd kan worden.
Maar onder het reizen gaat altijd wel
iets stuk dat achteraf gemaakt moet
worden. Maar het team vindt het de
moeite waard. Sjraar: “Je kunt andere
bouwers inspireren om dingen op
jouw manier te bouwen. Maar zelf
raken we ook geïnspireerd door
wat anderen doen.” Ewout vult aan:
“Maar je hebt natuurlijk ook kinderen

die zich verwonderen over het spoor.
De mengeling is leuk, enerzijds
liefhebbers en anderzijds familieuitjes.”
Ook het bouwen van de baan
is geen makkelijke klus. “Het gras
bestaat al uit een heel aantal lagen,
en de overgang tussen de segmenten
moet ook perfect zijn. Het water is
nog het moeilijkst, dat doen we met
een blauwe ondergrond en met een
soort lijm die we tot water ‘vormen’.
Daarnaast is alles wat je ziet nog
maar een klein deel van de hele baan,
80 tot 90 procent zit binnenin de bergen. Ook zit er nog veel computergestuurde techniek in. De landschappen
hebben we allemaal zelf gebouwd
en de modellen hebben we gekocht
maar vervolgens nog zelf aangepast
en geverfd.”

Nieuwe ideeën
De huidige baan is zo goed als af
en zodoende denkt het team al na
over de toekomst. Ewout: “We willen
een betere en andere baan. Dat doen
we door oude dingen van de eerste
baan over te nemen en beter te doen,
maar natuurlijk ook met nieuwe
ideeën.” En om dit waar te maken is
Team Zwitserleven nog op zoek naar
nieuwe teamgenoten en een grotere
locatie om te bouwen. De kelder is
tegenwoordig te klein.

VACATURES
BUISLASER
OPERATOR
Functieomschrijving
Als buislaser operator ga je na een gedegen
inwerkperiode aan de slag met de modernste
lasermachine om hoogwaardige producten te
vervaardigen. De werkzaamheden bestaan uit
het voorbereiden van de productie en het bedienen van de buislasermachine, materiaalhandeling en de daarbij horende kwaliteitscontrole.
Tevens ben jij medeverantwoordelijk voor het
optimaliseren van het proces en onderhouden
van de productiemachine.
Taken
• Voorbereiden en bedienen
van de lasermachine.
• Bedienen en optimaliseren
van het laserproces.
• Samenwerken en communiceren
in een kleine productieomgeving.
• Kritisch en gedreven zijn op
kwaliteit en levertijd.
Profiel
• Technische MBO opleiding.
• Kennis en ervaring met
lasermachines is een pre.
• Gedreven collega met een
gezonde dosis humor.
• Samen kunnen werken
in een enthousiast team.
• Bereid om in ploegen te werken.

PLAATLASER
OPERATOR
Functieomschrijving
Als plaatlaser operator ga je na een gedegen
inwerkperiode aan de slag met de modernste
lasermachines om hoogwaardige producten te
vervaardigen. De werkzaamheden bestaan uit
het voorbereiden van de productie en het
bedienen van de lasermachine, materiaalhandeling en de daarbij horende kwaliteits
controle. Tevens ben jij mede verantwoordelijk
voor het optimaliseren van het proces en
onderhouden van de productiemachine.
Taken
• Voorbereiden en bedienen
van de lasermachines
• Optimaliseren van het laserproces
• Samenwerken en communiceren
in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn op
kwaliteit en levertijd
Profiel
• Technische MBO opleiding
• Kennis en ervaring met
lasermachines is een pré
• Gedreven collega met een
gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken
in een enthousiast team
• Bereid om in ploegen te werken

LOGISTIEK
MEDEWERKER
Functieomschrijving
De werkzaamheden bestaan uit het
voorbereiden van de productie, materiaalhandeling en het beheren van de
materiaalvoorraad. Tevens ben jij mede
verantwoordelijk voor het optimaliseren
van het proces en onderhouden van de
productiemachine.
Taken
• Bevoorraden van de machines
• Het beheren van de
materiaalvoorraad
• Optimaliseren van
het logistieke proces
• Samenwerken en communiceren
in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn
Profiel
• In het bezit van een
heftruckcertificaat is een pré
• Gedreven collega met een
gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken
in een enthousiast team

Indien deze functie uw interessen heeft gewekt, stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar j.christiaens@cltmetalservice.com
of neem contact op met dhr. Jo Christiaens. Hij zal ook uw verdere vragen graag beantwoorden. Tel: +31 (0)77 398 19 45
CLT Metal Service • Handelstraat 7 • NL-5961 PV, Horst, Nederland
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Jubileum

PmC steunt
hulpbehoevenden

Tiende editie modelautoruilbeurs Sevenum

PmC Grubbenvorst schenkt jaarlijks rond de 50.000 euro aan projecten
en goede doelen. Dit jaar werd er 40.000 euro geschonken aan initiatieven die hulpbehoevende mensen, met name kinderen, ondersteunen.
Ook zijn aanvragen voor donaties nog in behandeling.

De modelautoruilbeurs op recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum wordt op zondag 17 september voor de
tiende keer georganiseerd. Voor deze jubileumeditie staat een aantal extra activiteiten op het programma.
De beurs is geopend van 10.00 tot 15.00 uur.

De donaties, gedaan door PmC
Grubbenvorst, gingen onder andere
naar moeders in Chebukaka om een
eigen bedrijfje te kunnen starten en
tevens een watervoorziening voor het
gehele dorp en omgeving, naar Javea
Nepal om woningen te kunnen
herbouwen na meerdere aardbevingen, naar dakloze en kansarme
kinderen in Rio de Janeiro en Stichting
Renaissance voor de aanschaf van
fietsen voor kinderen.

Ongeveer veertig vrijwilligers uit
de regio Horst aan de Maas helpen
bij het vergaren van de middelen om
de donaties te realiseren. Het geld
wordt ingezameld door oud papier in
te zamelen en de Winkel van Sinkel
te exploiteren. Naast de donaties
transporteert PmC, aldus de stichting,
tienduizenden kilo’s aan kleding en
schoeisel naar huishoudens in OostEuropese regio’s die zichzelf hierin
niet kunnen voorzien.

MC Matou Sevenum 35 jaar
Motorclub Matou uit Sevenum bestaat 35 jaar. De club organiseert op
zondag 10 september een meerijrit.
MC Matou werd opgericht in
1982 door een paar fanatieke
motorrijders die elkaar in een café
tegenkwamen. Zij vonden het wel
eens tijd om gezamenlijk een
toertocht te gaan rijden en zo
ontstond al snel MC Matou.
Tijdens de meerijrit van 160 kilometer die zondag 10 september

wordt georganiseerd, mag iedereen
meerijden. Het vertrek is om
10.00 uur vanaf het clublokaal
aan de Donckstraat in Sevenum.
Om 09.00 uur is het clublokaal al
geopend en staan er koffie en vlaai
klaar. Aanmelden voor de rit kan via
info@mcmatou.nl of kijk op
www.mcmatou.nl

Mussenbuurt krijgt krant
De bewoners van De Mussenbuurt in Horst hebben sinds kort een
eigen krant: de Postduif. De eerste editie wordt deze week verspreid.

Op de beurs zelf is het aanbod
divers: vrachtwagens, personenauto’s,
landbouwvoertuigen maar ook
grondverzetmodellen worden
aangeboden. Naast dat de standhouders hun waar hebben uitgestald over
de ongeveer 150 meter lange tafel,

zullen er deze editie ook verzamelaars
zijn die hun verzameling tentoon
stellen. Zij laten hun collecties zien en
kunnen vertellen waarom ze juist voor
deze verzameling hebben gekozen.
Tijdens de ruilbeurs worden er al
tien jaar talloze modellen aangeboden

in diverse schalen. Deze keer is het
mogelijk om de modellen ook in het
echt te zien. Op het grasveld onder
aan de serre is ‘een modellen in het
groot-show’. Daar staat een aantal
oldtimers opgesteld die bekeken kunnen worden.

De Postduif verbindt de
Zwaluwstraat, Vinkenstraat,
Kievitstraat, Putterstraat, Merelplein,
Lijsterhof en Valkplein met de
Waterstraat en de Westsingel,
aldus de initiatiefnemers. Het blad
brengt nieuws over de activiteiten

in de mussenbuurt. De Postduif is
samengesteld door de werkgroep
Mussenbuurt. Wie de Postduif wil
ontvangen, maar niet in de wijk
woont, kan een mail sturen naar
werkgroep Mussenbuurt via
werkgroepmussenbuurt@gmail.com

Ben jij diegene die wij zoeken? Wij dagen je uit voor een gesprek!
Wij zoeken een enthousiaste

Algemeen medewerker (m)
Cafetaria en Eethuis ´t Veen is een luxe Cafetaria op een
prachtige locatie in Helenaveen waar veel toeristen na een
actieve bezigheid neer strijken op ons terras.
Wij zijn op zoek naar een

medewerker (m/v)

die ons jonge enthousiaste team komt versterken.
Functie
Het is een functie met in de winterperiode een werkweek van
25 uur en in de zomerperiode een werkweek van 40+ uur.
Interesse
Stuur een mail naar Info@cafetariatveen.nl
of bel naar 06-50941010 - 0493-539219

Functieomschrijving:
• wij bieden een afwisselende baan met zeer diverse werkzaamheden
binnen onze champignonkwekerij;
• werkzaam binnen een team van ongeveer 10 mensen;
• fulltime maar minder is bespreekbaar;
• ook onderhoudswerkzaamheden kunnen tot deze functie behoren.
Functie-eisen:
• goede, enthousiaste en flexibele inzet;
• kennis van machines en onderhoud wordt als positief ervaren;
• goede beloning voor goed werk.

Productiemedewerkers
machinale oogst (m/v) parttime
Heb je interesse, of wil je meer informatie bel gerust:
Smits Champignons BV
Puttenweg 80, 5813 BD Ysselsteyn (l)
Tel. 0478 - 54 15 74 of 06 - 54 21 59 61
Mail je sollicitatiebrief,
dan laten wij wat van ons horen.
e-mail j.smits@smitschampignons.nl

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

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Waterpolojeugd HZPC gaat samen spelen
met jeugd SPIO Venray
De waterpolojeugd van de zwemverenigingen HZPC in Horst en SPIO in Venray gaan met ingang van dit seizoen
samenwerken. Zodoende lossen beide verenigingen het probleem op dat er te weinig spelers zijn om een voltallig
team in een bepaalde leeftijdsklasse te creëren.

vult aan: “Daarbij waren de leeftijdsverschillen in teams groot. Zo moest er
iemand van vijftien jaar in het onder-19
team. En tussen iemand van 15 en
iemand van 15 zit fysiek veel verschil,
en dat valt zeker bij waterpolo op.”

’Er is alleen
leuke rivaliteit’

De afgelopen jaren heeft zowel
HZPC als SPIO geworsteld met het
invullen van jeugdteams. Beide moesten ze jeugdleden buiten hun leeftijds-

DINNISSEN
PROCESS
TECHNOLOGY
DINNISSEN PROCESS TECHNOLOGY
IS WERELDWIJD TOONAANGEVEND IN
DE ONTWIKKELING VAN INNOVATIEVE
TECHNIEKEN VOOR DE HANDLING VAN
POEDERS EN GRANULATEN BINNEN
BEDRIJVEN IN DE FEED, FOOD, FARMACIE EN CHEMIE. MET MEER DAN 180
MEDEWERKERS ONTWIKKELEN, TESTEN
EN VERVAARDIGEN WIJ MACHINES EN
COMPLETE PROCESSEN IN EIGEN HUIS.

Meer informatie:

www.dinnissen.nl

categorieën plaatsen om teams
kloppend te krijgen. Marc Claassens,
jeugdcoördinator en speler van HZPC,
legt uit: “We hebben in de jeugd

eigenlijk te veel spelers om één team
te maken, maar te weinig spelers om
twee teams te maken.”
Trainer Richard Janssen van HZPC

Het probleem speelt al een langere
tijd, want net als op scholen en andere
sporten daalt het aantal jongeren.
Janssen: “Dan kun je wel eigenwijs zijn
en zeggen dat je alleen bij je eigen club
wilt spelen, maar dan schiet je jezelf in
de voet.” De verenigingen hebben het
idee eerst met de ouders gesproken.
Claassens: “Zij waren positief, maar hadden nog wel veel vragen. Met die
vragen zijn we weer bij elkaar gaan zitten en hebben we het plan uitgediept.”
Ook de eerste reactie van de jeugd is
positief. Voorzitter van SPIO waterpolo,
Perry Brands: “Zij zijn heel nieuwsgierig
naar de andere vereniging. Ook qua
rivaliteit komt het goed, want er is
alleen een leuke rivaliteit.” Claassens
beaamt dat: “Een aantal herenspelers
zat in zijn jeugd ook in het regionale
team met spelers van andere verenigingen. Als zij nu tegen elkaar moeten

spelen is er altijd wel herkenning en
gezelligheid.” De verenigingen hebben
nu samen D-, C- en B-teams die alle
drie ongeveer evenveel SPIO- als HZPCleden hebben. De verenigingen hebben
samen afgesproken dat de teams iedere
vrijdag wisselen tussen trainen bij HZPC
en SPIO. Wanneer de B-jeugd in Venray
traint, traint de D- en C-jeugd in Horst
en andersom. Claassens: “De thuiswedstrijden worden ook om en om bij beide
verenigingen gespeeld. Daar deed de
bond eerst moeilijk over, zij wilden per
half jaar wisselen. Maar voor ons en de
ouders was het een belangrijk punt dat
het iedere thuiswedstrijd weer bij de
ander was. De binding met de club is
belangrijk en als je zo’n lange tijd niet
bij je eigen vereniging speelt verlies je
die deels.”

Cultuur
De jeugd traint al samen vanaf
vrijdag 1 september. Dat doen ze
volgens Janssen zodat ze alvast aan
elkaar kunnen wennen. “We zijn twee
aparte verenigingen met verschillende
culturen, daarom beginnen ze meteen
met samen trainen.” De eerste wedstrijd die de jeugd samen gaat spelen
vindt plaats op zaterdag 23 september
in Venray.

Ons bedrijf kenmerkt zich door een inspirerende werkomgeving waarin veel
ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Eigen initiatief wordt beloond, terwijl
je alle vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om je te ontwikkelen in de richting
die je het beste ligt.
Door het succes van onze nieuwe concepten maakt ons bedrijf een gezonde
groei door. Ter versterking van onze afdeling Administratie zijn wij per direct
op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)
De functie:
Je verzorgt diverse voorkomende administratieve werkzaamheden binnen ons
ERP-systeem ter ondersteuning van verschillende operationele afdelingen. Het
betreft een uitdagende functie met een grote diversiteit aan werkzaamheden.
Inhoudelijk biedt de functie mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, starters
behoren dan ook zeker tot de doelgroep. Het betreft een fulltime functie met
uitzicht op een vast dienstverband.
Je proﬁel:
• Je hebt een administratieve opleiding op HBO-niveau.
• Je hebt bij voorkeur kennis van Exact en/of Ridder R8.
• Je werkt accuraat en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Je hebt een klant- en servicegerichte instelling.
• Je bent flexibel en denkt probleemoplossend.
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,
Duits is een pre.

Eerste winnaar
SeKrocup
Wij bieden:
Dinnissen B.V. biedt je een veelzijdige functie bij een innovatieve onderneming. Je kunt rekenen op goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Contact:
Voor meer informatie met betrekking tot de functie, kun je contact opnemen met de heer Marcel Bouwmans:
telefoon 077-467 35 55, of per e-mail m.bouwmans@dinnissen.nl
Als de functie je aanspreekt nodigen we je uit om vóór 15 september 2017 per mail te reageren t.a.v.:
Mevrouw Bianca Trienekens
Tel.: 077-467 35 55
E-mail: b.trienekens@dinnissen.nl

Dinnissen B.V.
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum

Op de Americabaan van De Golfhorst in America vond vrijdag 1 september de wedstrijd om de eerste SeKrocup plaats. Piet van Dinther werd de
uiteindelijke winnaar.
Door de Sevenumse en Kronenbergse leden van De Golfhorst werd er
gestreden om de eerste SeKrocup.
Deze wedstrijd had een tweeledig
doel. Naast de wedstrijd wilde de
organisatie ook de 43 leden uit
deze beide plaatsen met elkaar in
contact te brengen. De Americabaan

(een par-3 baan) is een geschikte
golfbaan waarin voor zowel de
beginnende als ervaren golfspeler
voldoende uitdaging te vinden is,
aldus de organisatie.
Na een spannende wedstrijd werd
uiteindelijk Piet van Dinther (83 jaar)
de eerste winnaar van deze bokaal.
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Top D toernooi
Grubbenvorst
Bij voetbalvereniging GFC’33 in Grubbenvorst vindt op zaterdag 9 en
zondag 10 september de 21e editie van het Lindeboom/ Dutch graphic
group Top D U 13 toernooi plaats.
Het Top D U13 toernooi is een
voetbaltoernooi waar spelers van
onder de 13 aan deel kunnen
nemen. Naast het regioteam
bestaande uit veertien spelers van
verschillende voetbalclubs uit Horst
aan de Maas doen er ook jonge
spelers mee van eredivisie, eerste
divisie en buitenlandse teams.
Het toernooi wordt op zaterdag
9 september om 10.30 uur geopend
door Albert van der Weide, coördinator voetbalzaken van VVV-Venlo,
BV Veendam, FC Wageningen,

Go Ahead Eagles en het Nederlands
amateurelftal. Om 11.00 uur spelen
de teams hun eerste wedstrijden.
De spelers voetballen hun laatste
wedstrijd om 15.25 uur.
Op zondag 10 september worden
de eerste wedstrijden om 09.30 uur
gespeeld. Rond 13.00 uur spelen
de G-teams van RKSV Wittenhorst
en ZSV Zeilberg een wedstrijd
tijdens de middagpauze. De finale
wedstrijd vindt die zondag plaats
om 15.45 uur met aansluitend de
prijsuitreiking.

Project Fit naar
Werk van start
In samenwerking met de Businessclub Wittenhorst en gemeente
Horst aan de Maas gaat voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst
mensen uit een uitkeringssituatie helpen weer aan een baan te komen.
RKsv Wittenhorst zorgt voor een
gevarieerd programma waarbinnen
motivatie, zelfvertrouwen en fitheid
belangrijke aspecten zijn. In samenwerking met consulenten van
gemeente Horst aan de Maas
worden deelnemers klaargestoomd
voor een specifieke werkomgeving.
Projectleider Hay Emonts en trainer
Daan Hendriks begeleiden de
deelnemers aan het project Fit Naar
werk. Hay en Daan: “Het is ons doel
deze mensen zowel letterlijk als
figuurlijk fit naar werk te begeleiden.
Wij willen hen een toekomstperspectief bieden en ze na acht weken
training een kans geven op de
arbeidsmarkt.”
Wethouder Birgit op de Laak:
“Wij als gemeente willen inwoners
vanuit een uitkeringssituatie helpen

weer in het reguliere arbeidsproces
te komen.” Ook RKsv Wittenhorst
helpt hierbij. Ton Hagens, voorzitter
RKsv Wittenhorst : ”Je vervult als
vereniging een belangrijke maatschappelijke en sociale rol. Wij willen
graag, samen met de Businessclub,
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken. Dit project
is daar een uitgelezen kans voor.”
Eric van Kempen, voorzitter van de
Businessclub Wittenhorst vult aan:
“Voor bedrijven is deze samenwerking ook een middel om te voldoen
aan Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Het bedrijfsleven
levert functieprofielen aan bij
Wittenhorst, waarna potentiële
medewerkers worden klaargestoomd
en als gemotiveerde medewerkers
worden aangeboden.”

Zege voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De supporters keken met belangstelling uit naar de verrichtingen van het standaardteam van RKsv Wittenhorst
uit Horst. Reden om positief naar de verrichtingen te kijken waren er zeker. Immers de uitslagen en het spel in de
oefenpartijen waren dan ook hoopvol.
Trainer Jurcik kon zondag 3 september niet met de sterkste opstelling
aantreden tegen Centrum Boys uit
Sittard. Een aantal spelers moest met
een blessure aan de kant blijven.
Wittenhorst nam vanaf het begin het
initiatief, maar de juiste eindpass
ontbrak wel eens. In de 27e minuut
kon Rob Zanders de 1-0 op het
scorebord brengen. Uit een mooie bal
van Lars Blenckers schoot Rob feilloos
de bal in de bovenhoek. In deze fase

kwam Centrum Boys maar moeilijk in
het spel voor. Aan de andere kant
verzuimde Wittenhorst de trekker over
te halen.
Na de pauze ging het spel er niet
op vooruit. Het tempo was veel te laag.
Het was dan ook niet zo vreemd dat
de gasten plots de gelijkmaker konden
produceren. De gevaarlijke Kotbari
lepelde de bal op een onmogelijke
hoek snoeihard achter doelman Sjors
Witt. Wittenhorst was nu weer genood-

zaakt om het doel met nog meer
bezieling op te zoeken. Er viel een
groot aantal mogelijkheden te noteren,
maar het verlossende schot bleef uit.
Centrum Boys kon het achterin niet
meer bolwerken, een voorzet vanaf de
rechterkant bleef niet zonder gevolg.
De bal werd pardoes in het eigen doel
gewerkt, 2-1. Wittenhorst koesterde de
verdiende zege. Over het peil kon men
overigens vraagtekens zetten. De zege
telt en dat is ook wel belangrijk.

Kringkampioenschappen
Pony- en Ruiterclub Lottum
Pony- en Ruiterclub Lottum organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 september de jaarlijks terugkerende
kringkampioenschappen voor pony’s en paarden uit kring Noord-Limburg.
De kampioenschappen worden
verreden op het terrein bij manege
Hoogveld in Lottum. Er wordt gestreden
om het kampioenschap in de individuele klassen dressuur, springen, bixie
dressuur en bixie springen en afdelings-

dressuur voor zowel de pony’s als de
paarden. Op zaterdag starten de pony’s,
op zondag de paarden. Daarnaast is er
dit jaar op zondag een extra rubriek
voor de koudbloedpaarden. Ook is er
een opengestelde wedstrijd waarbij

ook deelnemers uit andere kringen
welkom zijn. Deze doen echter niet
mee voor het kampioenschap.
Meer informatie en het programma
zijn te vinden op www.startlijsten.nl en
op www.ruiterclublottum.nl

Verliezend begin voor
korfbalsters SV Melderslo
Door: Korfbalclub SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 3 september hun eerste competitiewedstrijd tegen
KV Rooi 1 uit Sint-Oedenrode. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo.
Hoewel Melderslo de 1-0 al binnen
één minuut in de korf had liggen,
kreeg de ploeg het daarna moeilijk.
KV Rooi bleek een stuk scherper in de
afronding en stond daarnaast ook
verdedigend haar mannetje. Tot de 2-2
bleef SV Melderslo bij, maar daarna
wist KV Rooi uit te lopen tot een 2-6
voorsprong. Na een time-out leek
SV Melderslo zich te herpakken.

Binnenkort starten we weer met de cursus

De ploeg liet een paar mooi acties
zien, waarbij het goed gebruik maakte
van de eigen kwaliteiten, en kwam
daarmee terug tot 5-6. Nog vóór rust
liep KV Rooi echter opnieuw uit,
waardoor SV Melderslo in de rust toch
weer tegen een 5-8 achterstand
aankeek. Na de rust stonden de
Melderslose korfbalsters verdedigend
stabieler. Aanvallend wilde het echter

niet goed lukken. De ploeg miste een
aantal belangrijke kansen en kon de
aansluiting met KV Rooi daardoor
niet vinden. KV Rooi liep verder uit tot
5-11, en hoewel SV Melderslo de
schade daarna weer wat wist in te
halen, zat winnen er niet meer in.
Met een eindstand van 9-13 moest
SV Melderslo de punten helaas
inleveren.

Werken bij

CHI NENG QIGONG

Lenssen Advies is per direct op zoek naar een

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

Uw betrokken en
deskundige advocaat
voor:

BOUW- EN
OMGEVINGSRECHT
T: 0478-20 16 04

Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 - 397 11 00
www.praktijktonvandepas.nl

info@vanhoefadvocatuur.nl

Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

www.vanhoefadvocatuur.nl

loonadviseurloonadministrateur
(fulltime)

Wil je meer weten? Kijk dan op:

www.lenssenadvies.nl
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CSI de Peelbergen

7 - 10 september
DONDERDAG 7 SEPTEMBER
13.00 - 19.00 uur
internationale rubrieken
restaurant alle dagen geopend
VRIJDAG 8 SEPTEMBER
09.00 - 19.00 uur
Longines Ranking rubriek
internationale rubrieken
ZATERDAG 9 SEPTEMBER
09.30 - 19.15 uur
internationale rubrieken
aansluitend feestavond
voor iedereen!

4 DAGEN
GRATIS ENTREE

ZONDAG 10 SEPTEMBER
08.30 - 18.00 UUR
Finales
15.00 uur Grote Prijs

WEEKENDHULPEN & VAKANTIEKRACHTEN
Horecamedewerkers
Als horecamedewerker ben je het visitekaartje
naar onze gast, betrokken, flexibel, energiek en gastvrij.
Bestellingen opnemen, heerlijke gerechten serveren en drankjes inschenken achter de bar.
Bezorg de gasten van Equestrian Centre de Peelbergen een smaakvolle en bijzondere dag.
Keukenhulp
Binnen onze keuken bereiden we maaltijden en hapjes die op elk dagdeel worden geserveerd,
dit varieert van buffetten tot aan een uitgebreid avondmaal.
Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit het produceren van
koude en warme gerechten en items volgens vastgestelde receptuur en het
assisteren van de kok. Ben jij flexibel, collegiaal, creatief?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Interesse?
Werk jij graag in een jong, dynamisch bedrijf,
waar geen 9 tot 5 mentaliteit heerst?
Leeftijd speelt geen rol!
Stuur een berichtje naar
info@peelbergen.eu of bel naar 077 763 0110
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Desi van Rens
15
Dendron College
Meterik

Wat deed je als kind het liefst?
Buitenspelen in de zandbak. Als het
mooi weer was, zat ik de hele dag
buiten. We wonen best wel achteraf
dus speelde ik vooral veel met mijn zus
en broer.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik heb niet echt een stopwoordje,
maar er zijn wel zinnetjes die ik vaker
gebruik. “Dat is nu te laat” zeg ik wanneer iemand iets zegt als “Had je dat
niet kunnen doen?”. Verder gebruik ik
ook wel vaker: “Ja hallo, ik ben toch
niet gek”. Af en toe mag ik die zinnetjes wel wat minder gebruiken volgens
mijn vrienden.
Wat is de meest spontane actie die
je ooit hebt gedaan?
Deze zomer verveelde ik me zo erg,
dat ik spontaan mijn kamer ging opruimen. Niet dat normaal mijn kamer

zo rommelig is, maar er liggen wel
altijd wat kleren op de grond. Verder
spreken we wel eens spontaan met de
vriendinnen af. Dat vind ik altijd wel
leuk. Dan gaan we meestal gezellig
een ijsje eten.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Met de mode mee, maar niet echt
hetzelfde als anderen. Het is dan wel
een beetje hetzelfde maar dan in een
andere vorm. Ik kies dan bijvoorbeeld
de schoenen in net een andere kleur.
Verder draag ik graag bomberjacks en
spijkerjasjes. Mijn stijl is dus niet heel
meisjesachtig.
Wat is je favoriete sociale medium?
Dat is Snapchat. Met Snapchat kun
je allemaal leuke filmpjes maken en
grappige filters gebruiken. Ook vind ik
het wel fijn dat de foto’s verdwijnen
en niet steeds weer opnieuw bekeken
kunnen worden. Zelf vind ik het erg
leuk om snaps van anderen te krijgen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Afgelopen zondag maakte ik een foto

aan
Desi van Rens

met mijn nichtje Floor. Ze kwamen
hier barbecueën. Ik kan het erg goed
vinden met haar. Ze heeft ook dezelfde
leeftijd. De foto maakte ik ook weer
via Snapchat.
Heb je een bijnaam?
Nu niet meer. Mijn oppas had vroeger
wel een bijnaam voor me. Ze noemde
me Deesje hemelbeestje. Geen idee
hoe ze daar bij kwam ook. Ik ben
bang dat na dat dit in de HALLO komt,
ik weer opnieuw een bijnaam heb…
Wat is je favoriete hobby?
Ik volleybal al sinds mijn zesde. Ik train
twee keer per week en op zaterdag
heb ik wedstrijd. Hoewel ik volley bij
Meterik, heb ik toch elke week een
keer training in America. Dit omdat
Hegelsom, Meterik en America samen
zijn gegaan. Volleybal vind ik een
ontzettend leuke sport en heb ook
een gezellig team. Ik ga dus met veel
plezier elke week naar de training.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Sowieso aan eten. Ik ben echt ver-

slaafd aan donuts. Die ga ik dan wel
vaker halen. Ik ben best wel van het
snacken, maar dat sport ik er dan wel
weer vanaf.
Wat is je droombaan?
Ik zou heel graag een eigen zaak
beginnen. Misschien is dit wat hoog
gegrepen maar ik zou graag een eigen
hotel willen. Het lijkt me ontzettend leuk om met mensen samen te
werken en dingen te regelen. Dat kun
je ook echt doen in een hotel. Het
lijkt me wel zwaar maar ook echt wel
een uitdaging. In Eindhoven zit een
Hotelschool waar ik misschien straks
heen wil.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen en al
je problemen kunt vertellen. Je moet
wel iemand kunnen vertrouwen want
je moet niet iemand hebben die je zo
laat vallen. Je weet pas dat je goede
vrienden bent als je met alles bij elkaar
terecht kunt.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik altijd
mijn afspraken nakom. Als mijn
moeder bijvoorbeeld vraagt of ik iets
wil halen uit de winkel, dan vergeet ik
dat ook niet. Mijn slechtste eigenschap
is dat ik last heb van een ochtendhumeur. ‘s Ochtends moet je echt niet me
proberen te praten. Dan slaap ik nog
half. Meestal reageer ik dan kortaf of
misschien een beetje bot.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met Beyoncé. Zij heeft echt hele goede
muziek waar ik vaak naar luister.
Verder heeft ze veel geld en komt
ze overal in de wereld. Ik zou dus
graag willen weten hoe het is om zo
beroemd te zijn.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat ze me dan zien als een
leuk, spontaan en aardig meisje.
Maar dit komt wel goed denk ik.
Ze zullen me vast geen bitch vinden.
Welke reis zou je nog willen maken?
Een reis door Amerika. Dan zou ik
graag willen rondreizen in het westen
waar steden zoals Los Angeles en
San Francisco liggen. Dat lijk me echt
heel vet. Deze reis zou ik denk ik wel
een keer willen maken na de middelbare school met mijn beste vriendin.

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

Klikgebit en Kunstgebit

VANAF

16

U kunt bij ons terecht voor:

.50

> 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
Project van Rendiz

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

/Staatsie1866

Zweethandjes
In mijn interviews voor de
HALLO stel ik soms de vraag:
“Wanneer was jij het meest
zenuwachtig?”
Deze vraag stel ik graag,
omdat je altijd een ander
antwoord krijgt en mensen zich
ook altijd wel kunnen herkennen
in de antwoorden. Nu heb ik zelf
ook eindelijk een antwoord op
de vraag. Afgelopen week had ik
introkamp voor mijn opleiding
en mijn eerste week alleen op
kamers in Utrecht. Ben ik vaak
zenuwachtig? Ja, ik kan wel echt
stressen voor dingen, maar dit
was echt een nieuw level.
Ik had dus een echt kamp
afgelopen week, helemaal in de
bossen van Baarn.
Deze hele column kan ik nu
wel vol schrijven, maar die
verhalen bespaar ik de lezers
van de HALLO wel. Twijfel er niet
over of je op intro moet gaan,
het is echt de moeite waard.
Mensen uit mijn jaar wilden niet
op intro gaan, omdat ze helemaal niemand kennen en dat
eigenlijk best eng vinden. Nu ga
ik wat zeggen wat ook echt waar
is, iedereen komt alleen aan op
intro. Het doel van intro is
nieuwe mensen leren kennen en
vrienden maken. De mensen die
volgend jaar intro hebben:
gewoon doen, geloof me!
Mijn eerste paar dagen op
mezelf in Utrecht vond ik
spannend, maar lang niet zo
spannend als de intro. Ik weet
alleen nog niet hoe ik de
wasmachine moet gebruiken en
ik moet nog andere dingen
ontdekken natuurlijk. Gelukkig
heb ik heel leuke huisgenootjes
die me een beetje opvangen.
Wat ik zei over intro geldt
ook voor op kamers gaan:
gewoon doen. Het is heel
verleidelijk om thuis te blijven
wonen en een opleiding dichtbij
te zoeken, maar een beetje
uitdaging is alles behalve
verkeerd. Het is ook wel heerlijk
om een plekje voor jezelf te
hebben. Als je de kans krijgt,
doe het!
Liefs,
Puck
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Fried van Maasakker

De doedelzak als grootste passie
Fried van Maasakker (75) uit Lottum speelt al 25 jaar doedelzak. In al die jaren heeft hij veel bijzondere dingen
meegemaakt en heeft hij zijn passie uitgebouwd tot iets wat hij zijn hele leven wil blijven doen. “Zolang ik kan,
blijf ik doedelzak spelen.”

Fried raakte op jonge leeftijd al
gefascineerd door de doedelzak:
“Als kind van zes was ik onderweg naar
een speelterrein, toen ik langs een kamp
van Engelse militairen kwam. Iemand
speelde daar doedelzak en op de een of

andere manier bleef dat me bij.”
Toch was hij toen nog niet veel bezig
met muziek. Hij turnde op hoog niveau.
Pas later ging hij tuba spelen. “Maar dat
bleek niks voor mij te zijn. Dan ben je
toch een beetje een grijze muis.”

Het idee van de doedelzak kwam
doordat Fried ooit van iemand een
doedelzak had overgenomen. “Die bleek
niet meer bruikbaar, maar ik ben op
zoek gegaan naar een nieuwe en toen
kwam ik bij de Royal Airforce terecht,”

UW OUDE BRIL
IS GELD WAARD!

Ook is Van Maasakker verschillende
keren in Schotland geweest, waar de
oorsprong van de doedelzak ligt.
Daar startte hij ook zijn eerste groep,
‘De Strathyre Pipers’. “Met vijf
Limburgers zijn we toen begonnen, maar
inmiddels zijn we allemaal onze eigen
weg gegaan. Toch was dat een heel
mooie ervaring.” Een andere mooie
ervaring voor Fried was die keer dat hij
na een optreden met twee trommelaars
van de Royal Marines, die tot de beste
van de wereld behoorden, werd
gevraagd samen met hen te musiceren.
“Samen met hen spelen was een echt
kippenvelmoment, dat vergeet ik nooit
meer.” Van München en Schotland naar
Horst aan de Maas, want ook hier in de
buurt speelt Fried regelmatig. Op de
Rozenfeesten in Lottum, de Aspergefeesten in Grubbenvorst, en 7 oktober in
Kronenberg, bij een oorlogsherdenking.
Daarnaast geeft hij les, momenteel aan
acht leerlingen. “Ik heb er denk ik door
de jaren heen zo’n 25 opgeleid. Dat is
hartstikke leuk en het maakt me ook
trots. Het is mooi om te zien hoe je
iemand het hele ABC van het doedelzakken kunt leren.” Het lesgeven laat
volgens Fried daarnaast zien hoe muziek
verbindt. “Veel mensen zitten op mijn
leeftijd achter de geraniums. Ik ben door
het optreden en lesgeven nog altijd
tussen de mensen, tussen de jeugd zelfs.
Zo houdt het doedelzak spelen me jong.”

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

legt hij uit. “Daar heb ik doedelzak leren
spelen.” Sindsdien heeft Van Maasakker
in allerlei combinaties doedelzak
gespeeld. Het aantal optredens dat hij
heeft gehad is al lang niet meer op
twee handen te tellen en het aantal
foto- en plakboeken met herinneringen
ook niet. Fried heeft zowel in het
binnenland als in het buitenland
gespeeld, op allerlei gelegenheden, van
huwelijken tot begrafenissen en van
herdenkingen tot grote bierfeesten.
“En ik vind het allemaal even mooi om
te doen. Een begrafenis of crematie is
natuurlijk triest, maar ik kan mensen
steun bieden met het doedelzak
spelen,” vertelt hij. “Zo heb ik ooit voor
iemand gespeeld die ontzettend ziek
was. Zijn laatste wens was om nog eens
iemand op een doedelzak te horen.
Ik heb voor hem gespeeld, en later op
zijn crematie nog eens. Dat was hoe je
het ook wendt of keert gewoon heel
mooi om te doen.” Naast de kleinere
gelegenheden waar Fried regelmatig
met zijn doedelzak te vinden is, heeft hij
ook veel grote concerten gegeven. Zo
stond hij ooit met een groep op de
Oktoberfesten in München. “Voor
tienduizend man in de tent hebben we
toen opgetreden,” zegt hij niet zonder
trots. “Bovenin de tent heb ik toen
Amazing Grace gespeeld. De mensen
waren dolenthousiast, dat was echt
prachtig.”

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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Zelf wijn maken
in De Locht

Gezamenlijke bedevaart
naar Tienray

In Museum De Locht wordt op zondag 10 september uitleg gegeven
over het zelf maken van wijnen. Het museum is deze dag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.

De parochiefederatie Horst gaat op zondag 10 september samen op bedevaart naar Tienray om Maria te vereren.
De verschillende parochies en belangstellenden uit de gemeente Horst aan de Maas verzamelen zich bij de overweg
aan de Tienrayseweg waar zij om 10.00 uur vertrekken naar de kerk.

De meesterwijnmakers en wijngaardeniers van het Dionysosgilde
vertellen deze zondag over zelf
wijndruiven telen, zelf wijn maken
en over de daarbij gebruikte apparatuur, gereedschappen en meetinstrumenten. Er zijn ook zelfgemaakte
wijnen te proeven. Bezoekers kunnen
daarnaast deelnemen aan de koop

en verkoop van biologische groenten
middels een traditionele veilingklok
waarbij de wijzer van hogere prijs
naar lagere prijs loopt. In de smederij
is de smid aan het werk en de groep
La Paloma verzorgt een muzikaal
optreden.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Expositie gebreide
sjaals

Naast de processietocht in
Tienray vertrekt er ook een groep om
08.45 uur bij het ‘hundje’ op het
Lambertusplein in Horst. Deze groep
zal de route van de Jacob Merlostraat
via de Venrayseweg en de Tienrayseweg volgen en rond 10.00 uur bij het

spoor in Tienray aankomen. De processie wordt begeleid door de Koninklijke
Harmonie van Horst. Na de processietocht begint om 11.30 uur de Hoogmis
in de kerk van Tienray. De mis wordt
opgeluisterd door het dames- en
herenkoor Cantate uit Horst.

Vanwege de gezamenlijke
processietocht en Hoogmis, komen de
hoogmissen van 09.30 uur in de
Hubertusparochie Hegelsom, 10.30 uur
in de Lambertusparochie Horst en
11.00 uur St. Josephparochie America
te vervallen.

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

In de bibliotheek van Horst is van zaterdag 9 tot en met maandag
25 september een expositie te zien van gebreide sjaals van Ien Peters.
Het breien is Ien Peters met
de paplepel ingegeven. Haar oma,
moeder, tantes breiden allemaal.
Bijzondere garens hebben
haarvoorkeur. Bijzonder qua kleurgebruik en samenstelling. Ze breit
graag met gekleurde Japanse garens
die zijn samengesteld uit katoen,

wol, zijde en bamboe. Materiaal
dat ervoor zorgt dat de sjaals bij
veelvuldig dragen zachter aan gaan
voelen.
Ien ziet haar breisels dan
ook niet alleen als een accessoire, passend bij een kledingstuk,
maar zeker ook als een sieraad.

Theater Kleinkunst
speelt Helden 1.0
Theater Kleinkunst staat in het seizoen 2017-2018 met een nieuwe
voorstelling op de planken: ‘Helden 1.0’. Deze voorstelling gaat over een
familie, over zorgen voor elkaar, over kwetsbaarheid, over de moed
hebben om door te gaan, over dromen, hoop en toekomst waar plaats is
voor iedereen.
Theater Kleinkunst is een theaterwerkplaats die werkt met acteurs
met een verstandelijke beperking.
Al meer dan vijftien jaar maakt het
theater producties. De regie van
deze voorstelling is in handen van
Kitty Korebrits. De livemuziek wordt
verzorgd door Bart Lommen. Hiervoor

Bij de kasteelruïne in Horst vond zaterdag 2 september het festival Wild Kingdom plaats. De voetjes
gingen van de vloer bij dit festival waar muziek uit genres als hardcore, house, hardstyle, eclectic en
moombahton de ruimte vulden met opzwepende beats.

is Theater Kleinkunst een samenwerking aangegaan met de Muzikantine
uit Horst. De voorstelling is te zien
op vrijdag 22 en zaterdag 23 september om 20.15 uur in Theater
De Baersdonck in Grubbenvorst.
Kijk voor meer informatie op
www.theaterkleinkunst.nl

Lezing: Op zoek
naar nieuw geluk
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 13 september een
avond rondom het thema arbeidsmigranten in (Noord-)Limburg. In zaal
De Leste Geulde in Horst begint het programma om 20.00 uur met een
lezing van Hans Kasper, gevolgd door een documentaire van Marijn Poels.
De avond wordt afgesloten met een debat.
De lezing die wordt gegeven
door professor dokter Hans Kasper,
wetenschappelijk directeur van Etil bv
en hoogleraar marketing en marktonderzoek aan de Universiteit van
Maastricht, gaat over arbeidsmigranten
die naar Noord-Limburg zijn gekomen
om nieuw geluk te vinden. Tijdens de
lezing worden de etnografische
kenmerken van de migranten, onder
andere uit Polen en Marokko, behandeld en wordt er stil gestaan bij de
vraag wat hun komst betekende voor
de Noord-Limburgse arbeidsmarkt.
Na een pauze wordt de documentaire
‘Twee levens in een hart’ van Marijn

Wild Kingdom in Horst

Poels vertoond. De film volgt twee
Marokkaanse gastarbeiders die ruim
vijftig jaar geleden naar Nederland
kwamen en die hier zijn gebleven.
Het verhaal speelt zich af rondom de
stad Oujda in het oosten van Marokko
en in Limburg. De film geeft een kijkje
in het leven van twee mannen die
graag terug willen keren naar hun
eigen land, maar krijgen te kampen
met problemen rondom cultuurveranderingen zoals kinderen die
opgroeien in een Nederlandse cultuur.
Na beide programmaonderdelen er de
gelegenheid tot discussie rondom het
onderwerp.

OPEN DAG
Vier generaties ondernemerschap hebben geleid tot een 100-jarig jubileum.
Ter gelegenheid van deze mijlpaal organiseren wij op zaterdag 9 september een
open dag. U bent van harte welkom om, onder het genot van een hapje en een
drankje, ons huidige pand eens van binnen te bekijken en kennis te maken met alle
aspecten binnen het bedrijf, terwijl de kids zich buiten kunnen amuseren.
Met vriendelijke groet Jan, Joke en medewerkers van Electro Gommans.
Datum: zaterdag 9 september 2017 Tijdstip: 12.00 - 17.00 uur
Adres: Hoofdstraat 37 Oirlo (parkeren aan de achterzijde, inrijden vanaf Dep. Petersstraat)

Hoofdstraat 37 | 5808 AS Oirlo | Tel. 0478 - 57 82 00 | info@electrogommans.nl | www.electrogommans.nl
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Internationale springwedstrijden

Brokeze bruist

Huldiging Dominique Janssen

Tijd: 13.00-19.00 uur
Locatie: CSI de Peelbergen Kronenberg

Tijd: 19.00-00.00 uur
Locatie: Broekhuizen

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Sportpark Ter Horst Horst

Internationale springwedstrijden

Akoestisch optreden MV Concordia

Brokeze Bruist

Tijd: 09.00-19.00 uur
Locatie: CSI de Peelbergen Kronenberg

Tijd: 19.30-20.30 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 13.00-19.30 uur
Locatie: Broekhuizen

Internationale springwedstrijden

Peelmuseum geopend

Tijd: 08.30-18.00 uur
Locatie: CSI de Peelbergen Kronenberg

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Kieut Fieust

Open Monumentendag

Themamiddag bijenteelt

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Oude Vonkelweg 4 Broekhuizen

Tijd: 09.00-18.00 uur
Locatie: Staatsie 1866 Hegelsom

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Internationale springwedstrijden

Excursie Mariapeel

Tijd: 09.30-19.15 uur
Locatie: CSI de Peelbergen Kronenberg

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Vossenheuvel America

Open Monumentendag

KnopenLopen Kulinair

Fietstocht Beleef de dag

Tijd: 09.00-17.00 uur
Locatie: Staatsie 1866 Hegelsom

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 09.30 uur
Locatie: Het Maaspaviljoen Broekhuizen

Internationaal Top D
Jeugdtoernooi

Wijn maken

Dorpsraadsvergadering

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad America
Locatie: Aan de Brug America

Lichtjesavond

Open dag

Lezing Op zoek naar nieuw geluk

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: De Roozehoeve Lottum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring ter Horst
Locatie: Leste Geulde Horst

Tuinfeest Revival

Internationaal Top D
Jeugdtoernooi

Lichtjesavond
Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

za
09
09

zo
10
09

Tijd: 09.30 uur
Locatie: sportpark den Haspel Grubbenvorst

Tijd: 18.30-01.00 uur
Locatie: De Blokhut Kronenberg

wo
13
09

Fietstocht Beleef de dag
Tijd: 09.00 uur
Locatie: Terrein RKsv Wittenhorst Horst

Tijd: 10.30 uur
Locatie: sportpark den Haspel Grubbenvorst

Nelissen Constructie v.o.f. is een bedrijf dat zich
sinds 20 jaar richt op las- en constructiewerkzaamheden
in de breedste zin der woord. Het leveren van kwaliteit en
maatwerk is onze specialiteit.
Wij zijn gevestigd in Venlo-Blerick en hebben een
productieruimte van 1000m². Wegens groei van onze
activiteiten zijn wij per direct op zoek naar een

metaalbewerker / lasser
(fulltime)

Wij vragen:
- MBO werk- en denkniveau
- ervaring in deze branche is een pré
- ervaring met MIG-MAG lassen
- kennis van tekening lezen
- zelfstandig kunnen werken
- enthousiaste en flexibele werkhouding
- stressbestendigheid
Interesse?
Neem dan contact op met Roger Nelissen
via telefoonr: 077-3988920 of 06-50292988
Nelissen Constructie v.o.f.
De Gruisdonk 21, 5928 RT VENLO-BLERICK
info@nelissenconstructie.nl www. nelissenconstructie.nl

www.bekro.nl

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

Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan elders?
Boek dan nu super voordelig een van onze populaire reizen voor de
herfst en winterperiode. Zoek met ons de zon op of de sneeuw.

VLIEG/EXCURSIEREIS HERFSTVAKANTIE TENERIFE
BUS/EXCURSIEREIS KERSTVAKANTIE TSJECHIË*
BUS/EXCURSIEREIS NIEUWJAARSWEEK TSJECHIË*
VLIEG/WANDELVAKANTIES LA GOMERA/TENERIFE
BUS/EXCURSIEREIS CARNAVAL TSJECHIË*
VLIEG/WANDELVAKANTIES LA PALMA
*Deze reizen bieden een bijzondere combinatie voor zowel
dagjesmensen alsook de echte wintersporter; 2 reizen in 1

HIEAlDIVERSE
WANDELVAKANTIES
onze reizen worden
door onszelf uit & thuis 24/7 begeleidt
CHINA INDONESIË PERU ZUID-AFRIKA

vloerreiniging
en

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

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR UITGEBREIDE INFO OVER
BOVENSTAANDE REIZEN EN ONZE ANDERE REISPROGRAMMA’S
OF VRAAG DEZE PER TELEFOON EVEN AAN.

U KUNT OOK AL RESERVEREN VOOR EEN VAN ONZE REISCAFE’S
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Medische Religie
zorg
Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen

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

zondag

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
8 t/m 10 september 2017
Beurskens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

Heilige mis

19.15

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

Horst (Lambertus)
zondag
		
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
10.30
processie Tienray
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

Kronenberg
Lottum

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Swolgen
Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

Sevenum
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

kerkdienst

Tijdens de cursus wordt onder
andere aandacht besteed aan
het gebruiken van een DigiD,
websites van het UWV en de
Belastingdienst en hoe zaken worden

10.00
14.30

18.00

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

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

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
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

Hotel Asteria Venray
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Hostellerie De Maasduinen
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

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

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
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

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

komsten. Afhankelijk van de wensen
van de deelnemers wordt de cursus
verzorgd op een ochtend of avond.
Meer informatie en aanmelden via
horst@biblionu.nl of 077 398 23 39.

ANBISE

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Priesternoodnummer

geregeld op MijnOverheid.nl
De cursus is bedoeld voor inwoners
van de gemeente Horst aan de Maas
die kunnen omgaan met een computer. De cursus bestaat uit vier bijeen-

HALLO voordeelpas

Eclicker

Verloskundige zorg

ook meer informatie te verkrijgen over
de beginnerscursus bijenhouden, die
komend seizoen in het praktijkcentrum
gehouden zal worden. Kijk voor meer
informatie op www.zoemhukske.nl

In de bibliotheek van Horst start BiblioNu de cursus Digisterker. Deelnemers leren zelf veilig informatie vinden
en digitaal zaken doen met de overheid.

DMS-Service

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Iedereen kan daar aan meewerken
door tuin, balkon of dakterras insectvriendelijk in te richten met zogenaamde drachtplanten, die nectar en
stuifmeel leveren. Er is deze middag

Digisterker bij BiblioNu

Blauwebessenland

Tienray

zondag
		

Het is van groot belang dat bijen en
andere insecten de gelegenheid blijven
krijgen hun taak in de natuur, bestuiving van planten en gewassen, goed uit
kunnen voeren, aldus ‘t Zoemhukske.

Deelnemers

Meerlo

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Het praktijkcentrum voor bijenteelt, ’t Zoemhukske in Horst, is op zondag 10 september geopend van 14.00 tot
16.00 uur. Bezoekers kunnen deze middag meer leren over de honingbij.

09.45

Grubbenvorst

zondag
dinsdag
		

Themamiddag bijenteelt

10.30

Broekhuizenvorst

Horst

service 27

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

28
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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

