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HAPPY
BEURS DAY!
• Back to the Sixties Café • 350 stands • Thema-paviljoenen
• Indoor belevingsfietspad • Leuk dagje uit
• Gezellige terrassen en proeverijen
WWW.HILTHO.NL

KOM KIJKEN, LAAT JE VERRASSEN! ONTDEK HET OP DE HILTHO!

6 T/M 11 OKTOBER
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KASTEELPARK TER HORST HORST AAN DE MAAS

Koop je kaarten met korting online!
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Open dag
brandweer Lottum
De brandweer in Lottum hield zaterdag 16 september een open dag in het kader van het 80-jarig bestaan. Er waren diverse demonstaties en ook mochten de bezoekers
zelf aan de slag met de brandweerspuit.

’Gemeente denkt niet na over gevolgen’

Werkgroep tegen zonnepark Melderslo
Het Duitse bedrijf Kronos Solar heeft een plan klaarliggen om in Melderslo een zonnepark ter grootte van
13 hectare te plaatsen. Een aantal omwonenden is een werkgroep gestart tegen dit initiatief.
Kronos Solar presenteerde
woensdag 9 augustus het plan voor
een zonnepark. Daarbij werd duidelijk dat er ten zuiden van de kruising
Lottumseweg-Massenweg in Melderslo
13 hectare aan zonnepanelen moet
komen te liggen. Voor dit plan is een
vergunning van tien jaar aangevraagd,
die nog niet door de gemeente is
verleend. Tijdens de informatieavond in
Zaal De Lange in Horst kwam er vanuit
de omwonenden al veel protest. Nu is
dit protest concreet geworden in een
werkgroep. Noud Albers van de werkgroep: “We willen in eerste instantie de
mensen informeren, zodat ze goed een

mening kunnen vormen. Nu hebben
we het idee dat mensen niet door hebben waar het zonnepark komt en wat
de impact van dit initiatief kan zijn.”
Werkgroeplid Piet Hoeijmakers voegt
toe: “Ze hebben bijvoorbeeld geen
idee van de omvang van het park”,
waarna Albers verduidelijkt: “Maar
13 hectare aan zonnepanelen, dat zijn
26 voetbalvelden! En de stellages met
panelen zijn 2,30 meter hoog, één
hele verdieping, daar kijk je niet meer
overheen.”
De werkgroep heeft een aantal
bezwaren tegen het plan van Kronos
Solar. Albers: “Ten eerste zijn we tegen

het feit dat goede landbouwgrond
wordt volgebouwd met zonnepanelen.
Dat is niet in overeenstemming met het
bestemmingsplan en bovendien ook
helemaal niet duurzaam.”

Alternatieven
Pieter Beelen van de werkgroep:
“Die landbouwgrond gaan we in de
toekomst nog hard nodig hebben,
met de toenemende bevolkingsgroei.” Een ander bezwaar is volgens
de werkgroep dat de gemeente
niet goed heeft nagedacht over de
gevolgen en eventuele alternatieven.
Albers: “Er is een gebrek aan beleid

over duurzame energie. De gemeente
lijkt voor de gemakkelijkste oplossing te gaan. Met een initiatief ter
grootte van dit park, voldoet de
gemeente heel gemakkelijk aan de

normen voor duurzame energie die
ze opgelegd heeft gekregen van de
provincie, maar de beste oplossing is
het zeker niet.”
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Horster marinier op Sint Maarten

‘Orkaan Irma heeft alles vernietigd’
Het is inmiddels twee weken geleden dat orkaan Irma over Sint Maarten
trok en een grote ravage achterliet. Al snel kwam vanuit Nederland de
hulpverlening op gang. Marinier Ward Verheijen uit Horst is momenteel op
Sint Maarten. Hij maakt onderdeel uit van de eenheid die zorgdraagt voor de
beveiliging en het herstellen van de orde.
Ward Verheijen (21) hoorde
op woensdagavond 6 september
dat zijn eenheid naar Sint Maarten
werd uitgezonden. Twintig uur later
zat hij in het vliegtuig op weg naar
Curaçao, de landingsbaan van Sint
Maarten was toen nog niet bereikbaar.
“Op Curaçao aangekomen hadden we
een dag de tijd om onze uitrusting zo
geschikt mogelijk te maken voor Sint
Maarten”, vertelt hij. “Ook kregen we
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presentaties over de huidige status
van het eiland. We zijn hier met een
humanitaire hulpoperatie. Dat wil
zeggen dat we in vrede komen en mee
willen helpen aan de wederopbouw
en de orde van het land.” Na een kort
verblijf op Curaçao, landde Verheijen
op zaterdagochtend op Sint Maarten.
Daar zag hij met eigen ogen welke
verwoestingen orkaan Irma had
aangericht. “We hadden natuurlijk
wel op het nieuws gezien wat voor
een ravage het op Sint Maarten
was en ook hadden we op Curaçao
wat beeldmateriaal gezien. Maar in
het echt is het altijd net even wat
anders. Alles is kapot. Alle auto’s zijn
beschadigd. Schepen liggen gekapseisd
in het water of zijn op het land
terechtgekomen. Er zijn amper bomen
met bladeren en overal ligt puin.
Orkaan Irma heeft alles beschadigd of
vernietigd.”

Water uitdelen
aan bevolking
“De eerste dagen waren we
gelegerd in een lokale school”,
vertelt hij verder. “Met zo’n dertig
man lagen we in een klaslokaal.
Maar veel waren we daar toch niet.
Door al onze werkzaamheden in het
begin was er weinig tijd voor slaap
en rust. Na vijf dagen zijn we in een
hotel getrokken. Iets meer ruimte,
maar zonder water of elektriciteit.”
Samen met zijn eenheid is Verheijen
verantwoordelijk voor de beveiliging
en de openbare orde. “We richten een
checkpoint in op drukke kruispunten
van het eiland. Zo kunnen we een
avondklok handhaven. Maar we
kunnen zo ook samen met de
marechaussee verboden goederen in
beslag nemen. Ook zijn we dagelijks
bezig met het uitdelen van water
aan de lokale bevolking. We rijden
constant patrouilles en beveiligen
drukke plaatsen waar rellen zouden
kunnen ontstaan zoals tankstations,
supermarkten en de gevangenis.”
Ten tijde van het interview zijn
sommige van zijn collega’s naar Saba
vertrokken om voorbereidingen te
treffen voor het moment dat orkaan

Maria aan land komt. Verheijen geeft
aan dat hij nog niet weet hoe lang
hij nog op Sint Maarten is. “Dat weet
niemand. Onze taak is het handhaven
van de orde. Wanneer de politie op dit
eiland die in de hand heeft en ons niet
meer nodig heeft dan hebben wij hier
niks meer te zoeken. Andere eenheden
zijn hier gekomen voor wederopbouw.
Zij zullen hier nog langer blijven, want
er is nog veel werk aan de winkel.”

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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Laatste keer tapzingen

Zanggroep De Balkers stopt

Kerkstraat 20 te Broekhuizenvorst

Na dertig jaar komt er een eind aan de muzikale carrière van zanggroep De Balkers uit Sevenum. Op zondag
8 oktober gaan de leden nog één keer tapzingen en zondag 5 november eindigen ze definitief met een optreden,
vergezeld door de AMC zangers.

Ruim opgezette vrijstaande woning met vele mogelijkheden. Zoals salon, praktijk, kantoor aan huis,
dubbele bewoning of levensloopbestendig.
Gelegen direct in de dorpskern. Grote tuin met veel
privacy. Ruime garage. 1e verdieping met 4 slaapkamers
en een zolderruimte. Inhoud: 665 m³. Perceel: 590 m².

Vraagprijs:

€ 249.000,- k.k.
Lingsforterweg 143, 5944 BD Arcen
T 077-3743688 M 06-23971302
E info@makelaardijAnkie.nl
I www.makelaardijAnkie.nl

Door omstandigheden werd
verdergaan te moeilijk, waardoor de
groep de keuze maakte om te stoppen.
“Door medische redenen en omdat het
regelen moeilijker werd hebben we
besloten om te gaan stoppen”, vertelt
zanger Jac Aerts. Het ergste vinden ze
het voor de mensen die altijd komen
kijken en meezingen. Bij het Tapzingen
zingen De Balkers bekende volksliedjes
waarbij het publiek mee mag doen.
Dit organiseerden ze iedere winterperiode meerdere malen. “Dertig jaar is
ook een nette tijd, de houdbaarheidsdatum is nu ongeveer overschreden.
De jongste is al 67 en de oudste 77”,
vervolgt Balker Wiel Fleurkens. “We zijn
nu ook allemaal met pensioen en
daarom gaan sommigen van ons weg
voor bijvoorbeeld vakantie. Dat maakt
het plannen ook moeilijk. We vroegen
ons de laatste twee, drie jaar aan het
einde van het jaar altijd af of we nog
door moesten gaan. En dat deden we

eigenlijk steeds voor de mensen die
kwamen kijken.”
Om hun carrière passend af te
sluiten houden De Balkers op zondag 8 oktober nog een laatste keer
Tapzingen in Sevenum. Ook maken ze,
als een blijvende herinnering, nog een
verzamel-cd van de drie meezingcd’s
die ze eerder op hebben genomen.
Zondag 5 november sluiten ze hun
carrière definitief af met een optreden
dat ze samen met de AMC zangers uit
Horst geven. “Dat wordt onze allerlaatste keer. Dan zijn alle geïnteresseerden ook welkom voor een soort
receptie. Met AMC gaan we daarna nog
een hapje eten, tot in de late uurtjes”,
lacht Fleurkens.
Het mooiste vonden ze de positieve reacties die ze al die jaren kregen
van het publiek. “Daarom dachten we
ook steeds: we kunnen het nog wel
een jaar.” Maar ook de reizen naar bijvoorbeeld Boedapest, het Gardameer

en Wales blijft ze bij. “Ook het festival
op het Gaperplein in Sevenum was
mooi. We hadden daar veel soorten
muziek, de jeugdharmonie, de band
Four To One bijvoorbeeld en de band
Timbershop”, blikt Fleurkens terug.
Voor de zangers komt er nu veel
tijd vrij. Normaal repeteerden ze
iedere woensdagavond. Ze dachten
dan na over liedjes en de uitvoering.
“Nu kunnen we de Champions League
kijken”, lacht Aerts. Fleurkens vult aan:
“Ik heb ook meteen een voetbalpakket voor tv gekocht.” De mannen
zien elkaar echter nog wel terug.
Vijf van de zes Balkers zingen nog in
het mannenkoor en ze beugelen op
zaterdagmiddag. Fleurkens: “En we
hebben al een barbecue gepland voor
de eerste zaterdag in augustus.” Aerts:
“En op 28 december hebben we een
Balkersdag. We blijven nog in contact.
En misschien doen we nog wel iets
met muziek een keer.”

Horst aan de Maas

Winkelleegstand onder
landelijk gemiddelde
In Horst aan de Maas staat 5,8 procent van de totale winkeloppervlakte leeg. Daarmee zit de
gemeente onder het landelijke cijfer van 9 procent. Dat blijkt uit marktonderzoek van Locatus en Dynamis
Vastgoedconsultants.
Ten opzichte van 2016 is het
totaal aantal winkels dat leegstaat
in de gemeente met 1,4 procent
gestegen. In de jaren 2006-2009
was de winkelleegstand het hoogst
in Horst aan de Maas, gemiddeld
9 procent. Vergeleken met
buurgemeenten Peel en Maas en
Venray doet Horst aan de Maas het
nog niet zo slecht. In Peel en Maas
staat 8,5 procent van de winkels leeg.
Venray zit zelfs boven het landelijk

gemiddelde: 13 procent van de
winkeloppervlakte is niet ingevuld.

Ontwikkelingen
meteen opvangen
“Op dit moment is de leegstand
in Horst centrum rond de 2 procent”,
zegt centrummanager Anita Rongen.
“Dit is ontzettend laag landelijk gezien.
We denken dat dit mede komt door
de zeer goede samenwerking met de

vereniging voor vastgoedeigenaren,
gemeente en centrummanagement.
Er is zeer regelmatig overleg met alle
partijen en de lijntjes zijn allemaal
erg kort. Zo kunnen we eventuele
ontwikkelingen die plaatsvinden
meteen opvangen en kunnen we
schakelen indien nodig.”
De winkelleegstand concentreert
zich landelijk gezien vooral in krimpgebieden in Friesland en delen van
Groningen, aldus de onderzoekers.

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.
Wij zoeken een fulltime:

Allround Medewerker
Technische Dienst
M/V

Als medewerker technische dienst ben je verantwoordelijk voor
preventief en periodiek onderhoud aan machines en installaties.
Je werkt onder andere met op maat gemaakte sorteer- en
verpakkingsmachines. Bij storingen treed je adequaat op en los
je deze snel en vakkundig op. Je bent nauw betrokken bij alle
technische aspecten van het bedrijf. Kortom een zeer gevarieerde
uitdagende functie waarbij je je prima kunt ontwikkelen.
Wij vragen:
• technisch inzicht en feeling;
• kennis en ervaring met verpakkingsmachines heeft de voorkeur;
• flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit en om kunnen gaan met
storingsdiensten;
• gedegen kennis in elektrotechniek is een pre;
• sociaal en communicatief vaardig;
• zelfstandige en proactieve instelling.
Wij bieden:
Een uitdagende en leuke baan binnen een sterk
groeiende organisatie en in een professioneel team.
De arbeidsvoorwaarden zijn zondermeer goed te noemen.
Meer informatie:
Voor eventuele vragen over deze functie kun je contact
opnemen met: Hay Christiaens: 06-51715427.
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je cv en motivatiebrief naar: personeel@
groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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Werkgroep tegen
zonnepark Melderslo

Politie treft
verzameling wapens
WOII aan
Agenten die donderdag 14 september een buurtonderzoek deden,
troffen in een woning aan de Lijndrijver in Grubbenvorst een grote
verzameling wapens en munitie uit de Tweede Wereldoorlog aan.
De politie en de Explosieven OpruimingsDienst Defensie (EODD) doen
onderzoek.
Maar waar en hoe dan wel?
Daar heeft de werkgroep ook een
aantal ideeën voor.

’Dit is volkomen de
verkeerde plek’
“Er zijn veel alternatieven voor
de locatie. Daken van grote bedrijven
kunnen bijvoorbeeld worden volgelegd,
maar ook panelen tegen geluidswallen
langs de snelweg, of bij boeren waar
nu asbestdaken liggen. Slechts enkele

voorbeelden van andere locaties”,
vertelt Beelen. Albers voegt toe:
“Dit open veld is gewoon volkomen
de verkeerde plek.”
De werkgroep is bezig met
het opzetten van een website, om
omwonenden én andere inwoners van
Horst aan de Maas een duidelijk beeld
te geven van wat het zonnepark in gaat
houden. Daarnaast heeft ze plannen
om met lokale politici en de wethouder
in gesprek te gaan over haar visie
en wil de werkgroep uit alle macht

proberen om het plan van Kronos Solar
tegen te houden. Albers: “We verwijten
de gemeente dat ze niet goed
heeft nagedacht. Voor Kronos Solar
gaat het om winst maken, maar
de gemeente moet zorgvuldig
omgaan met belangen. Dat is nu
niet gebeurd.” De mannen van de
werkgroep benadrukken niet tegen
duurzame energie te zijn. Hoeijmakers:
“Wij zijn zelfs voor zonne-energie.”
Beelen voegt toe: “Alleen niet op deze
locatie en in deze omvang.”

Eerder op de dag werd door de
politie in dezelfde buurt een hennepkwekerij ontmanteld. In twee ruimtes
van de woning troffen agenten rond
de 215 hennepplanten aan. Eén persoon is aangehouden. Alle planten en
apparatuur zijn in beslag genomen en
worden vernietigd. Er was sprake van
diefstal van elektriciteit. Na aanleiding
van deze vondst, werd een buurtonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding
daarvan stuitte de politie op de verza-

meling wapens. Medewerkers van de
politie en de EODD hebben onderzoek
gedaan in het pand. Het ging onder
andere om een grote hoeveelheid
hulzen, klein kaliber munitie, diverse
projectielen gevuld met rest explosief, springstof, een raket gevuld met
springstof, (brisant)granaten, schokbuizen en zo’n 50 kilo tactisch schroot.
De EODD heeft de aangetroffen vuurwapens en munitie afgevoerd.
(Foto: politie Horst)

Spaar vanaf woensdag 20 september mee!
VOOR KWALITATIEVE
PANNEN

Ø16 CM

STEELPAN

Ø20 CM

KOOKPAN INCL. DEKSEL

INCL. DEKSEL

van 74,95

van 89,95

voor 22,-

*

SET VAN TWEE HANDDOEKEN
Voorzien van ophanglusje, 50 x 70 cm

voor 33,-

*

van 19,99

voor 7,50*

tot 71% korting
Bij iedere 10 euro één spaarzegel.
Met 10 zegels is uw spaarkaart vol!

Ø24 CM

Ø24 CM

KOOKPAN INCL. DEKSEL

van 99,95

SET VAN TWEE THEEDOEKEN
Voorzien van ophanglusje, 50 x 70 cm

SOEPPAN INCL. DEKSEL

voor 38,-

*

van 109,95 voor 30,-

*

van 19,99

voor 7,50*

ACTIEVOORWAARDEN
• Van woensdag 20 september t/m zondag
22 oktober 2017 ontvangt u bij besteding
van iedere 10 euro* een zegel.

Ø24 CM

ALUMINIUM KOEKENPAN

van 59,95

• Bij 10 zegels is uw spaarkaart al vol.

Ø28 CM

• Inleveren van de volle spaarkaarten

ALUMINIUM KOEKENPAN

voor 15,-*

voor 20,-*

van 69,95

kan t/m zondag 29 oktober 2017.
• Niet inwisselbaar voor contanten.
• Voor deze actie geldt op=op. De leverancier is

Ø24 CM

van 79,95

voor 28,-*

Vaatwasser- en ovenbestendig

gerechtigd om een vervangend product aan te bieden.

Ø28 CM

RVS KOEKENPAN

RVS KOEKENPAN

van 89,95

voor 33,-*

Geschikt voor alle warmtebronnen

Phicoop

*met één volle spaarkaart
ILAG Ultimate Durit Protect 3 Laags, keramiek,
krasbestendig, non stick coating voor intensief
huishoudelijk en professioneel gebruik. Alle
bakpannen zijn voorzien van ILAG.

* Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren,
geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten. Images © 2016 Jamie Oliver
Enterprises Limited Photography: David Loftus

Jumbo Phicoop
Horsterweg 64
5975 NB Sevenum
077-4672424
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‘Jeu-de-boulesplezier ook een ander gunnen’
Jeu de Boules Club Horst biedt sinds enkele maanden de mogelijkheid aan cliënten van dagvoorzieningen om op
hun banen te spelen. “Het plezier dat we zelf beleven aan jeu de boules, gunnen we ook deze mensen”,
zegt voorzitter Toon Rops.

Op een ietwat regenachtige
donderdagmorgen is het deze keer de
beurt aan de cliënten van zorgboerderij
Wienes uit Hegelsom om een wedstrijd
te spelen op de jeu-de-boulesbanen in
de Kasteelse Bossen. De regen komt
met bakken uit de hemel als de groep
aan de koffie met cake zit, maar het
duurt niet lang of de zon breekt door.
Aan de rand van de baan staan stoelen
opgesteld voor wie liever zittend met
de ballen gooit. En na een korte uitleg
van de vrijwilligers rollen de eerste ballen over de baan. Sommige wat verder
dan andere, maar dat mag de pret niet
deren.
“Vorig jaar hebben we een keer
proefgedraaid met een dagopvang”,
vertelt Toon Rops. “Dat beviel zo
goed, dat we besloten om daar in de
zomermaanden mee door te gaan.
We doen dit voor ouderen en voor
mensen met een beperking.” Ten tijde
van het interview zijn er zes groepen
geweest en volgen er nog twee dit
seizoen. Er kan namelijk alleen in de
open lucht gespeeld worden, omdat de
binnenbanen van de club niet geschikt
zijn voor mensen in een rolstoel. Rops:
“We zouden graag een accommo-

datie hebben waar we zowel buiten
als binnen kunnen spelen en met
voldoende faciliteiten voor mensen die
bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. We
hopen dat we dit ooit nog eens kunnen
realiseren.”
De reacties zijn heel positief zegt
Rops. “Mensen reageren erg enthousiast, vinden het leuk om er een dagje uit
te zijn. Wij als club vinden het belangrijk
om iets te kunnen betekenen voor de
maatschappij. We hoeven er verder niets
voor te hebben.” De club speelt ook elke
maandagavond bij Dichterbij in Horst en
op de baan bij Hof te Berkel. Op de baan
in de Kasteelse Bossen gaat het er intussen serieus aan toe. De cliënten worden
in groepjes van vier begeleid door leden
van de club. Rops: “De punten worden
genoteerd dus het gaat er af en toe wel
fanatiek aan toe.” Het is de eerste keer
dat de zorgboerderij naar de jeu-deboulesclub komt vertelt begeleidster
Marieke Claessens-Saris terwijl ze druk
bezig is met foto’s maken. “Toen het
vanmorgen zo regende, vroegen we
ons even af of het wel door zou gaan.
Eén van de mensen zei toen: ook al kunnen we niet spelen, dan zijn we er toch
even uit geweest.”

Vierde editie Vrienden van Mèrthal live

Bands als kapstok voor
gastartiesten
Vrienden van Mèrthal Live beleeft zaterdag 23 september zijn vierde editie in de Mèrthal in Horst. Met Pigtail,
Jeopardy en The Sparks staan bekende namen op het podium. Optredens van gastartiesten maken de avond compleet.

Appartementen
Bakenshof bijna klaar
Een impressie van een eerdere editie
Het evenement wordt dit jaar voor
de vierde keer georganiseerd door een
organisatie bestaande uit een groep
van acht, met onder anderen muzikanten en horecamensen. Loe Verheijen
is een van de organisatoren. Hij is blij
met de spreiding die in het programma
van dit jaar zit. “We hebben Pigtail,
classic rock die leuk is voor jongere
gasten. Daarnaast staat Jeopardy op
het programma, dat is wat meer voor
mijn leeftijd, rond de 40 jaar. En we
hebben Sparks, poprock uit de jaren
60. Die spreiding hebben we bewust
gemaakt, we hebben geprobeerd om
het fris te houden, anders zijn het altijd
dezelfde artiesten.” Het oorspronkelijke
idee was volgens de organisatie om
lokale artiesten in andere samenstel-

lingen te laten spelen dan normaal.
“Maar dat was organisatorisch te moeilijk. We gebruiken nu dus de bands als
de basis. Maar zij kiezen zelf gastmuzikanten en wisselen zoveel mogelijk
in bezetting. Zodoende dienen ze als
‘kapstok’.” Alle gastmuzikanten maken
dat er dit jaar ongeveer zeventig verschillende deelnemers op het podium
verschijnen. “Die muzikanten hebben
daar heel veel lol, ze leren elkaar kennen”, vertelt Verheijen.
Deze editie heeft de organisatie zelf lampen gemaakt. Bij de
Muzikantine in Horst hebben ze
vintage spullen kunnen lenen om
de Mèrthal een huiselijke sfeer te
geven. Ze hebben zelf basislampen en
doeken gekocht en medeorganisator

Leon van Lier is hiermee aan de slag
gegaan. Verheijen: “Verder hebben
we ook nog bakken waar we hangtafels van hebben gemaakt.” Ook is
er dit jaar een schuine plank die direct
naar het podium leidt. “Daar lopen de
artiesten naar het podium en zo kunnen we snelheid in het programma
houden. De timing is erg belangrijk
en alles is al geregisseerd. Als bands
krap in tijd zitten krijgen ze meteen
een seintje.”
Het evenement is in 2014 voor
het eerst georganiseerd. Toen onder
de naam Local Heroes. Een jaar later
besloot de organisatie de naam te
veranderen in Vrienden van Mèrthal
Live, naar voorbeeld van het jaarlijkse
De Vrienden van Amstel LIVE.

De 43 appartementen in van ’t Bakenshof in Horst naderen hun
voltooiing. Waar eerst verzorgingshuis Berkele Heem was gevestigd
komt een gebouw met studio’s voor onder meer jongeren en flats
met twee slaapkamers in de vrije sector. Vorig jaar november is
gestart met de bouw. De naam ’t Bakenshof verwijst onder meer
naar de familie Bakens, de laatste eigenaar van de molen die hier
tot het midden van de Tweede Wereldoorlog stond.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

06

familie

21
09

Enne gojje mins blieft altied leave

Dag en nacht
bereikbaar

Mien van Vegchel-van Rens

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

echtgenote van

Jac van Vegchel
* America, 22 april 1953
Horst,

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

† Horst, 17 september 2017
Jac
Rick en Loes
Suus, Sien, Joeri
Wendy en Linda
Saar, Mees
Bart

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

Broekweg 17, 5961 JG Horst
Wij zijn voor het laatst met ôs Mam samen op zaterdag
23 september om 12.00 uur in de aula van Crematorium
Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.
Ôs Mam is thuis, waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

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

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

Mochten wij vergeten zijn u een persoonlijk bericht te sturen, dan
vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.
In plaats van bloemen wordt een donatie
aan de Wensambulance gewaardeerd.
Hiervoor staan bij het condoleanceregister collectebussen.

Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden

Mien van Vegchel-van Rens
Wij wensen Jac, Rick, Loes, Wendy, Linda, Bart
en de kleinkinderen veel sterkte.
Schoonbroers en schoonzussen
Neven en nichten
van Vegchel

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

www.theoarts.com

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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Na 30 jaar samen kaarten heeft onze vriendin

Mien van Vegchel
ons veel te vroeg verlaten.
We zijn blij dat we haar gekend hebben
en zullen haar nooit vergeten.
De kaartvrouwliej Mariet, Els en Henny.

Horsterweg 68, Sevenum

Dankbetuiging

Gerrie

Wij willen eenieder bedanken voor alle kaarten steun
en lieve teksten bij het overlijden van

Div. fietsen dames-heren-kinder.
Te koop div. fietsen kinder, oma,
groot en klein, dames en heren.
Tel. 06 13 41 01 51.

Werkruimte/hobbyruimte Horst.
Nieuwe werkruimte/hobbyruimte vanaf
60 m2, div. afm. geïsoleerd,
tel. 06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.

Wij bedanken iedereen (van de buurt voor de mooie versiering
tot Attractiepark Toverland voor de geweldige entourage
en de magische verrassingen) die in welke
vorm dan ook heeft bijgedragen tot het welslagen
van onze trouwdag. Voor ons werd 9-9-2017
een dag om nooit te vergeten.

Het was in één woord:
FANTASTISCH !!!
Louis in ’t Zandt - Mario Tetzlaff in ’t Zandt
Helenaveenseweg 14 - 5975 MS Sevenum

Service die
net een stapje
verder gaat

Annie DriessenVermeulen
En zeker de mensen die de weg naar het ziekenhuis
hebben gevonden, dat vond ze geweldig.

van den

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

Nogmaals bedankt…
Ger, Reini Driessen
Schumi…

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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Kantoorruimte in Horst-Centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters, vanaf
€ 250,-/mnd, div. afm.
Tel. 06 24 19 24 01 Businesscentum Horst
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

... in Zwitserland
In het Zwitserse stadje Zofingen vond op zondag 3 september het Wereldkampioenschap Powerman
(long distance triathlon) plaats. Youri Seidel uit Grubbenvorst en zijn nichtje Amber Lommen uit
Singapore waren hierbij aanwezig om Dave Lommen, Ambers papa en Youri’s oom, aan te moedigen.
Naast een mooi spandoek, mocht de HALLO natuurlijk niet ontbreken op de foto.

… in Italië
De familie Driessen uit Horst was op vakantie in Italië.
Ze bezochten het Lago Maggiore, een meer in het grensgebied
tussen Italië en Zwitserland. Daar wandelde de familie over de
langste Tibetaanse hangbrug van Tessin, in Monte Carasso. De hangbrug is maar liefst 270 meter lang. Tijdens de wandeling over de
brug werden uiteraard foto’s gemaakt. Daarop mocht de HALLO
natuurlijk niet ontbreken.

… in Oeganda
Familie Smits heeft twee weken door Oeganda gereisd. Tijdens een homestay hebben ze enkele
dagen geleefd bij een vrouw die jongeren begeleidt die geen geld voor school of geen baan hebben.
In het atelier zijn de jongeren creatief bezig met gerecyclede materialen. Giel en Loek Smits willen
echter wel eerst de HALLO lezen voordat die hergebruikt wordt en er iets moois van wordt gemaakt.

…. in Oostenrijk
Familie Baltussen uit Horst was op vakantie in Oostenrijk. Bij de Grossglockner, met 3.798 meter de
hoogste berg van Oostenrijk, had de familie even tijd om met de HALLO op de foto te gaan.

… in Hongarije
De familie Van de Sande uit Meerlo en familie Dop uit Horst
ontmoetten elkaar onlangs op de 45e international rally van
oldtimer zweefvliegtuigen in Dunaujvaros, Hongarije. Daar gingen
ze ook met de HALLO op de foto.
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Nooit vragend,
nooit klagend.
Altijd alles voor zichzelf dragend,
was jij een steun voor velen.
Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn schoonbroer
en onze ome Nölleke

Nan Reijnders
Hij overleed in de leeftijd van bijna 92 jaar.

“Ik heb zaat gezeat
Ik vind ut wal good”
Fons

Sanne
Met veel verdriet hebben wij na een kort ziekbed
afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Dolgelukkig, trots en blij
Schuiven wij een stoeltje bij!

echtgenoot van

13 september 2017

Jo Reijnders - Crooijmans
Neven en nichten
Venray, 18 september 2017
Correspondentieadres:
Molenberg 10, 5872 JA Broekhuizen

Hij overleed op 85-jarige leeftijd.

Lottum,
Lottum,

Jullie zijn van harte uitgenodigd
om samen met ons afscheid te nemen
van Nan op vrijdag 22 september
om 11.00 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2 te Maasbree.
Tienray,
Horst,
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag 21 september van 16.00 tot 17.00 uur
in afscheidscentrum Veldzicht, Margrietstraat 3 te Velden.

Kevelaer,

In plaats van bloemen stellen wij
een donatie aan Hospice Zenit op prijs.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van Groene Kruis Thuiszorg voor hun liefdevolle verzorging.

Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm
Als de mensheid zoals jij was
Was de wereld niet arm
Bedroefd en toch dankbaar, dat aan haar lijden nu
een einde is gekomen, delen wij u mede, dat na een
langdurige ziekte, die zij op een bewonderenswaardige
wijze gedragen en doorstaan heeft, zacht en kalm van
ons is heengegaan, ôs Mamske en Oma

René & Suzan Haenen-Smits
Ulfterhoek 3, 5975 RG Sevenum

Fons Seuren
Mia Seuren - van Enckevort

Aansluitend zullen wij hem in kleine kring
naar het crematorium begeleiden.

14 september 2017 is ôs klein
megje geboare!

Mia
Ron en Anita
Funs en Marieke
Teun
Roel en Magda
Bas
Imke en Freek
Fleur en Lou
Geert en Willeke
Elke en Meint
Fons en Marij
Davy
Sharon en Gino
Luc en Tina
Rosanne
Claire en Brian
Celine

Familie Seuren
Familie van Enckevort

Lottum, 17 september 2017
Hoofdstraat 40, 5973 NG Lottum
We nemen afscheid van Fons
op zaterdag 23 september om 16.00 uur
in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
In plaats van bloemen liever
een bijdrage voor KWF Kankerbestrijding.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
in het crematorium.

Riny Rutten

Sanne

Dochter van:
Wiel van den Munckhof
& Mieke van Rens
Trotse broer Ruben
Swolgensedijk 17
5962 NP Melderslo

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter



Katrijn

12 september 2017
Dochter van
Bart en Ingrid
Vissers-van der Veer
Irenestraat 28
5864 ED Meerlo



Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

Milan
Geboren op
12 september 2017
Leon en Josina Welten
Frans Woltersstraat 64
5961 DV Horst

Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar
Kinderen en kleinkinderen
Horst, 15 september 2017
We hebben ôs Mamske voor het laatst in ons midden
gehad op woensdag 20 september jl. tijdens de
uitvaartdienst in de aula van het crematorium
Boschhuizen te Venray.
Voor alle blijken van steun, belangstelling en medeleven
tijdens het ziekbed en na het overlijden van ôs Mamske
willen wij u hartelijk bedanken.

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

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.

Opslagbox/werkruimte Horst.
Opslagbox/werkruimte/hobbyruimte,
vanaf 25 m2, geïsoleerd,
tel. 06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
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
Heropening 1-10-2017 Kringloopwinkel
Oud en Nieuw van 14:00 t/m 18:00
uur. We gaan van 640 m2 naar 1400 m2.
Maasbreeseweg 3 Sevenum.
Iedereen is van harte welkom voor
een hapje en drankje.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

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

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

Cassandra Creatief open dag
1 okt. van 11.00-16.00 uur in
Gemeenschapshuis De Wis Castenray.
Winkel deze dag ook open.

Caravanstalling Melderslo.
Stalling aangeboden voor caravan,
vouwwagen of auto. Onbeperkt halen
en brengen. Fam. de Haart, Melderslo.
Tel. 077 398 24 86.

Schilderlessen. Sylschildert start
in oktober met schilderlessen en
-workshops in Maasbree. www.
sylschildert.nl Bel 06 18 57 92 56 of
077 465 25 31.

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

Kinderdagverblijf
Paardendekenwasservice
Horsterweg 68, Sevenum

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Burendag in
Horst aan de Maas
Elke vierde zaterdag in september is het weer Burendag. Dit jaar is dat
zaterdag 23 september. Koffiemerk Douwe Egberts en het Oranje Fonds
riepen het feest in het leven om één dag samen te komen met alle buren en
iets goeds te doen voor elkaar en de buurt. In Horst aan de Maas vinden
deze dag zo’n twintig activiteiten plaats.

HALLO in Lieser
Joekskapel Kleug Zaat uit Lottum was op vakantie in Lieser in Duitsland, waar het de wijnfeesten
bezocht. Daar werd natuurlijk een lekker glaasje wijn gedronken en een mooi stukje muziek gemaakt,
maar het was ook een mooie gelegenheid om met de HALLO op de foto te gaan.

Veel verenigingen en buurten
grijpen Burendag aan om even flink de
handen uit de mouwen te steken en
speeltuintjes, straten en clubgebouwen met z’n allen een opknapbeurt
te geven. Zo worden het Caeciliahof
en –pad in America en de Julianastraat
in Grubbenvorst opgefleurd, wordt de
jeu-de-boulebaan in Kronenberg opgeknapt, wordt de buurt rondom Librije in
Horst opgeruimd en schoongemaakt,
krijgt zorgboerderij Wienes in Hegelsom
een nieuw fietsenhok. Het speelveldje
‘D’n Hort Op’ in Griendtsveen krijgt een
nieuwe dubbele schommelen ook op
het plein De Braak in Hegelsom wordt
een nieuw speeltoestel geplaatst. Ook
worden er deze Burendag verschillende

activiteiten georganiseerd, zoals een
bootcamp- en talentenbeurs in Horst,
een Amerikaans feest in Melderslo, een
spellenkermis in Grubbenvorst en een
schilderbijeenkomst voor 80-plussers in
Griendtsveen.

Stuur uw foto in
Hoe viert u Burendag? Heeft u
een koffieochtend met zelfgebakken
cake, steekt u samen de handen uit
de mouwen om de straat op te fleuren
met bloemen, gaat u samen knutselen
of houdt uw buurt een straatfeest met
spelletjesmiddag? Stuur uw leukste
Burendag-foto in via redactie@hallohorstaandemaas.nl en wellicht zie u
uzelf terug in de HALLO.

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

HALLO op de Azoren
De familie Geurts uit America heeft in de zomervakantie vijftien dagen rondgereisd over vier
eilanden van de Azoren. De Azoren staan bekend om de vele vulkaankratermeren op alle eilanden.
De foto is genomen op het grootste eiland, São Miguel, waar de familie in alle rust de HALLO kon lezen
in de prachtige natuur.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

100%
Edelstenen
Etherische
oliën
natuurBloesem remedies
zuivere
Schüssler celzouten

Japanse
wierook.
Wierookhouder + wierook
Harmonie & schoonheid
(1 rol wierook = 10 stokjes)

€ 3,75

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
or
5 vo
van € 5,0
zaterdag
10.00
- 16.00
16.00
Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed

HALLO in Wuppertal
De leden van Twc de Barkruk, een fietsclub uit Meterik, gingen onlangs een weekendje naar het
Duitse Wuppertal. Bij een van de opstappunten van de Schwebebahn gingen ze samen met de HALLO op
de foto.

Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl
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Na 42 jaar

Onder de Wieken-directeur neemt afscheid
Ton Hendriks is momenteel directeur van basisschool Onder de Wieken in Meterik. Na 42 jaar in het onderwijs, neemt hij op 1 oktober aanstaande
officieel afscheid van het vak.

Ton Hendriks heeft diverse functies
gehad in het onderwijs. Hij heeft voor
de klas gestaan, was intern en extern
begeleider in het speciaal onderwijs, en
heeft als directeur gewerkt op diverse
scholen. “Het mooiste aan het onderwijs vind ik het kansen geven aan kinderen en het bezig zijn met de talenten
van een kind.” Dat is iets waar steeds
meer aandacht aan wordt geschonken.
“Vroeger hadden we hier veel minder
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aandacht voor, toen waren taal en
rekenen het belangrijkste.” Naast de
reguliere basisscholen, heeft Hendriks
ook jaren in het speciaal onderwijs
gewerkt. “Daar is het helemaal mooi
om iets te doen met de talenten van
de kinderen. Op kamp met de Peelhorst
heb ik bijvoorbeeld kinderen gezien die
in een andere omgeving opeens een
natuurlijke leider werden. Dat is heel
mooi om te zien.”

Het onderwijs is veranderd de
afgelopen jaren. Zo is het nu onder
andere meer gericht op het individuele kind. Toch zijn er ook dingen die
nooit veranderen, volgens Hendriks.
Het kattenkwaad van de kinderen
bijvoorbeeld. “Hoe we de schooldaken
in de afgelopen jaren ook beveiligde,
als ze het wilden, kwamen de kinderen
er altijd wel op. Dat laat ook weer zien
hoe vindingrijk en inventief kinderen

zijn, en ergens zijn dat daarom ook
de leuke ervaringen.” Daarnaast vindt
Hendriks het altijd heel mooi om te
zien als kinderen voor elkaar opkomen.
“Als de kinderen dat lef hebben, dan
kan ik daar echt trots op zijn.”
Het werken met kinderen gaat
Hendriks dan ook zeker missen. “Vooral
met kinderen die wat extra zorg nodig
hebben. Ik denk dat dat nooit helemaal
weggaat.” Toch is hij wel tevreden met

Wij zijn op zoek naar collega’s!

Wil jij een leuke parttime baan, weekendbaan of
stageplek bij Het Meerdal of Limburgse Peel?
Kom dan naar de banenmarkt op zondag 1 oktober
tussen 10.30-12.30 uur.
Locatie: Center Parcs Het Meerdal
Kijk voor vacatures op onze site of facebookpagina en meld je aan:
www.centerparcshetmeerdalenlimburgsepeel.recruitee.com
Werken bij Het Meerdal & Limburgse Peel
Meer informatie? Tel. 077 464 7226
Center Parcs Limburgse Peel, Peelheideweg 25, 5966 PJ, America
Center Parcs Het Meerdal, Laagheideweg 11, 5966 PL America

de keuze die hij heeft gemaakt. “Ik ben
bijvoorbeeld blij dat ik al het regel- en
vergaderwerk niet meer hoef te doen.
En dat ik nu stop met werken, wil niet
zeggen dat ik helemaal verdwijn uit
het onderwijs.” Zo zit Hendriks in de
werkgroep ‘Kans voor Gambia’, die
bezig is met het opzetten van een
school in Farato. “In november ga ik
daar sowieso al heen,” zegt Hendriks.
“En ik wil daar nog wel vaker mijn handen uit de mouwen steken.” Ook hier
in de buurt zal hij niet helemaal naar
de achtergrond verdwijnen in de
onderwijswereld. In Meterik is Hendriks
bijvoorbeeld ook betrokken bij de
verbouwing van het oude klooster tot
basisschool. “Mensen zeggen wel eens:
leraar ben je niet voor even, maar voor
heel je leven. Ik ben ervan overtuigd
dat dat zo is, hoewel je ook als leraar
niet moet vergeten om af en toe wat
afstand te nemen.”
Naast de wens om nog iets te
blijven doen met het onderwijs, droomt
Hendriks ook van lange wandeltochten
en wereldreizen. Dat zit er bij hem al
van jongs af aan in. “Ik wil nog graag
veel van de wereld zien en daar krijg
ik nu de tijd voor. Ik denk dat ik dat
vroeger ook al wilde, maar toen was
dat niet zo gemakkelijk als nu. Dat heb
ik nu dus nog allemaal in te halen”,
lacht hij.
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winkel&bedrijf 11
Landelijke prijs voor
Hubertushof
Hubertushof vakantievilla in Horst heeft de tweede plaats behaald in
de categorie bungalow/vakantiehuis van de Eropuit in Eigen Land-prijs.
Door middel van stemmen kunnen
gasten een stem uit brengen op de site
van de organisatie. Bezoekers waarderen Hubertushof gemiddeld met een
9,5. De Eropuit in Eigen Land Prijs wordt

dit jaar voor de zevende maal uitgereikt. Hubertsuhof biedt onder meer
plek voor mensen om met hun paarden
op vakantie te komen. Zo zijn er stallen,
een wei en een rijbak aanwezig.

Woninginrichting aan huis www.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Uw adres voor trap bekleden met
tapijt, raambekleding, tapijt, vinyl
en laminaat vloeren. Bel voor gratis
prijsopgave bij u thuis: 06 16 37 45 14.

Niet goed,
geld terug
Horsterweg 68, Sevenum

Bakker America naar supermarkt
Bakkerij Ummenthum in America is verhuisd naar de pas geopende supermarkt in het dorp.
Zaterdag 16 september sloten Leo en Franca Ummenthun na 57 jaar de winkeldeuren van de bakkerswinkel. Jo en Mia Ummenthun namen 57 jaar geleden de winkel over van bakker Jac Schoeber. Leo en
Franca werden zaterdag verrast met een optreden van Joekskapel Mekkeluk Zat. Van hun kinderen
kregen zij bloemen aangeboden. (Foto: Hay Mulders)

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

Einde aan de
inkeerregeling
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De inkeerregeling kent een lange geschiedenis. Al vanaf 1998
was het mogelijk zwart geld op te biechten zonder dat een boete
werd opgelegd. De bekendste variant hiervan is het in het buitenland gestald vermogen. De Belastingdienst heeft de mogelijkheid
belasting op buitenlands vermogen binnen 12 jaar na te vorderen en
vanaf 1998 gebeurde dit dus zonder boete.
De gedachte hierbij was dat als
de belastingplichtige zijn zwarte geld
opbiechtte er in elk geval belasting
binnen kwam voor de toekomst en
12 verstreken jaren. Een half ei was
ook voor de Belastingdienst beter
dan een lege dop.
Een jaar of 10 geleden kwamen
de eerste cd-roms met gegevens
van buitenlandse banken op
de markt. Ook de Nederlandse
fiscus was hier uiteraard in
geïnteresseerd. Deze vondst en
elke nieuwe gegevensdrager die
de Belastingdienst in handen kreeg
werd flink uitgemeten in de media,
waardoor zich telkens weer een
nieuwe groep van inkeerders melden
bij de Belastingdienst.
Tegelijkertijd gingen de
boetes ook flink omhoog, per
2010 15 procent, via 30 procent

naar 60 procent en inmiddels 120
procent. Dat is overigens altijd nog
aanzienlijk minder dan de 300
procent boete die wordt opgelegd
aan belastingplichtigen die niet
zelf opbiechten, maar door de
Belastingdienst worden gepakt.
Door de verregaande
automatisering en de internationale
druk op het uitwisselen van gegevens,
ook op de notoire zwart spaarlanden
als Luxemburg en Zwitserland, is de
pakkans inmiddels een stuk groter
geworden. De regering stelt dan
ook voor de inkeerregeling per 2018
geheel te laten vervallen, zodat de
boete in alle gevallen 300 procent is.
Uiteraard is het terecht dat
belastingontduikers gestraft
worden. Toch is de vraag of de
Belastingdienst met het afschaffen
van de inkeerregeling zichzelf niet in

de voet schiet. Als zelf opbiechten
geen voordeel meer heeft zullen
de meeste zwartspaarders er
waarschijnlijk voor kiezen om niets
op te biechten. Het is maar de
vraag of en binnen welke termijn
de Belastingdienst, ook met de
modernste middelen, in staat is al
deze zwartspaarders op te sporen.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

www.veld-tuinplanten.nl
veel soorten hortensia’s.
Buxusvervangers o.a. ilex, lonicera.
Rhodo, azalea e.a. heesters (op stam).
Bodembedekkers. (Lei-)bomen. Open za.
van 9.30-16.3o uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. 06 40 32 71 08.
Wol is goedkoper dan therapie.
Wil je ook leren breien of de draad
weer oppakken bezoek dan op
donderdag onze inloopmiddag/avond.
Breimode en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75.
Volg ons op facebook.
Breicollectief Sevenum vraagt:
we kunnen versterking gebruiken
van ons Breicollectief. Als je haken,
breien of borduren leuk vindt in
groepsverband, vraag dan uitgebreidere
info bij Aniet Janssen, Atelier De Stal
Sevenum 06 10 09 87 94.
Brocante koopzondag. Zondag
24 september open van 11-16 uur.
Heel veel keuze tegen heel kleine
prijsjes. Veel actie. Open di t/m vr 1217 zat 10-16 uur. Brocante hal Limburg
Speulhofsbaan 7A Meterik (Horst a/d
Maas).
Koopjeszondag 24 september.
Snuffelen 24 september van 11-16
uur. Alle kleding, tasjes, schoenen
en riemen nu € 1.00 geldig tot 1 okt.
Open di-wo-do-vr 12-17 en zat 10-16
uur. Twedde Kans Kringloop Horst
Speulhofsbaan 7a Meterik.
Valise Atelier & Natuur.
Herfstworkshops vanaf 10 oktober.
De herfst met zijn warme kleuren en
prachtige materialen! Tijden en data in
de agenda van www.valise.nl. Nieuwe
ideeën staan vanaf 5 oktober op de
site. Info 06 12 69 79 35.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Chauffeur gezocht om gasten
van zorgboerderij op te halen met
rolstoelbus. Voor meer informatie
bel 077 850 18 31 of mail info@
zorgboerderijdnbongerd.nl

Pompoenen en sierfruit te koop.
Ook voor soep-/eetpompoenen en
Halloween. Dorssers, Maasbreeseweg
108, Sevenum, tel. 077 467 19 67.
Te koop scharrelvarkensvlees van
onze scharrelvarkens. Het vlees is
ingevroren en vacuüm verpakt in
porties voor 2 personen. Info fam.
Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Open huispresentatie workshops
seizoen 2017/2018 bloemschikken/
keramiek/mozaïek. Kom kijken op
zondag 2 oktober van 11.00 tot 16.00
en maandag 19.00 tot 21.00. Lies
Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
464 13 80.
Poetshulp gezocht voor 2.5 uur per
week voor de woensdagmorgen.
Graag berichtje 06 25 28 93 16.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686

Vrijwilligers gezocht. Zorgboerderij
d’n Bongerd in Sevenum zoekt nog
enthousiaste vrijwilligers. Elk uurtje
is welkom. Voor meer informatie
bel 077 850 18 31.
Verloren sleutelbos met 6 sleutels in
Horst op vrijdagavond 15 september.
Tel. 06 36 54 19 83.
Gezocht hulp in de huishouding
voor een gezin met jonge kinderen
in Melderslo. Ongeveer 3 a 4 uur
per week, in overleg. Voor meer
info: 06 51 60 97 19.

Voor onderhoud
van tuingereedschap
Horsterweg 68, Sevenum
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Wat
zeg je?
Verschillende steden en evenementen zijn
de afgelopen maanden opgeschrikt door
terroristische aanslagen. Reden voor sommige
mensen om bepaalde steden te mijden, uit
angst voor mogelijke aanslagen. Het merendeel van de inwoners van Horst aan de Maas,
42 procent, zegt zich zorgen te maken over
een terroristische aanslag. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Met wat recent in Londen gebeurde nog vers
in het geheugen, is de angst voor een terroristische aanslag weer toegenomen. Ook in Horst aan
de Maas. “Ik maak me daar zeker zorgen over”,
zegt iemand. “Ik heb de Nijmeegse 4daagse
gelopen en als je dan op vrijdagmiddag kijkt
hoeveel mensen er op de been zijn, grijpt mij de
angst toch wel naar de keel. Hier zal maar eens

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Hier zal maar eens iemand
iets aanrichten’
33%
Oneens

Londen. “Het is niet meer zo vanzelfsprekend als
iemand iets aanrichten.” Een ander voegt toe:
“Ik denk dat het bijna onvermijdelijk is. Alleen de jaren geleden.”
Ook grote evenementen blijken doelwit te
vraag is: waar? Ik denk dat in kleinere gemeentes
zijn van aanslagen, zoals het concert van Ariana
zoals de onze het risico toch minder is.”
Grande in Manchester. Dat betekent echter
Ondanks dat we toch wat meer op onze
niet dat we daardoor
hoede zijn, weerhoudt
maar thuis op naar een
dat ruim de helft van
‘Laat mijn leven er niet door
concert de tv gaan kijken.
de inwoners niet om op
bepalen’
“We moeten toch blijven
vakantie te gaan naar
gaan en laten zien dat we
grote Europese steden.
‘Je weet maar nooit’
niet bang (willen) zijn”,
“Als je je leven door
vindt deze inwoner.
angst laat regeren, kun je
‘Dan heb je geen rust meer’
nergens meer naartoe”,
TipHorstaandeMaas
vindt deze persoon.
is een samenwerkings
“We moeten ons niet laten weerhouden om toch
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
de mooie plekken te bezoeken”, zegt een ander.
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
Een derde geeft toe toch wel wat meer aarzelinaanmelden voor de volgende enquête, kijk op
gen te hebben bij een bezoekje aan bijvoorbeeld www.tiphorstaandemaas.nl

42%
Eens

25%
Neutraal
Ik maak me zorgen over
een aanslag

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

Aan de Sevenumse Kleefsedijk begon de victorie
Het besluit steekt een riem onder
het hart van hen die zich inzetten voor
een consequente en moderne benadering van de inrichting van ons buiten-

gebied, en het behoud van waardevol
landschap en een goede gezondheid van
de inwoners. Een algemeen belang bij
uitstek is succesvol verdedigd. Het CDA

ZONDAG 24 SEPTEMBER

verdient een groot compliment voor de
politieke moed om tegen het voorstel
van de eigen wethouder te stemmen.
Hopelijk is het de voorbode van een
politieke koerswijziging van deze partij.
Het CDA pretendeert op te komen voor
de belangen van individuele boerenbedrijven, maar steunt en bevordert in

Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

De functie

Braamhorst 1, Baarlo - 077 477 0242 - info@hoevebraamhorst.nl

W W W . H O E V E B R A A M H O R S T. N L

landschap en het bewaken van de
gezondheid van de bewoners.
Als volkspartij zou het CDA zich toch
geroepen moeten voelen tot het voorkomen en oplossen van de bestaande
en dreigende dilemma’s die alle
burgers aangaan?
Jan Duijf, Kloosterstraat, Horst

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?

Open dag bij Hoeve Braamhorst Baarlo
‘beschermd en begeleid wonen’ van 13.00 tot 16.00 uur

De open dag is voor iedereen die graag eens kennis komt
maken met ons concept ‘beschermd en begeleid wonen’,
de deelnemers, werkwijze en locatie van de dagbesteding
en de nieuwe zorgwoningen.

werkelijkheid in de ogen van velen te
eenzijdig de grootschalige agrarische
industrie, ten koste van landschap en
gezondheid. Ik zou wensen dat het CDA,
naast haar grote verdiensten voor het
hoge welvaartspeil in onze gemeente,
toekomstig meer eer in wil leggen met
het herstel en behoud van het geliefde

PROJECTLEIDER

Je bent verantwoordelijk voor projecten op
het gebied van klimaat- en luchtwastechniek.
Je managed projecten vanaf order tot en met
de aflevering en nazorgfase. Je dagelijkse
werkzaamheden bestaan uit werkvoorbereiding,
engineering, vervaardigen van klantspecifiek
tekenwerk, stukslijsten en processchema’s,
overleg met inkoop over de te bestellen
materialen, overleg met collega projectleiders/
werkvoorbereiders, coördinatie van de
uitvoering van de projecten en contact met
aannemers en onze klanten zowel telefonisch
als op locatie. Aandachtspunten hierbij zijn:
kwaliteit, projectplanning, budget, personele
aspecten, adequaat oplossen van knelpunten,
de KLANT en het resultaat. De projectleider
is hét aanspreekpunt m.b.t. de voortgang van

projecten en de organisatie van de activiteiten
die nodig zijn om een project succesvol
af te sluiten en ondersteunt daarnaast de
verkooporganisatie met technische adviezen en
innovatief meedenken.

De kandidaat

Voor de functie van Projectleider is minimaal
een technische opleiding op HBO-niveau
(werktuigbouw of installatietechniek)
vereist en ruime ervaring in een soortgelijke
functie. Je beschikt over creativiteit,
probleemoplossend vermogen, organisatorisch
talent, communicatieve vaardigheden en je
hebt oog voor de financiële aspecten in de
projecten. Je bent daadkrachtig en weet te
scoren door de projecten in al haar facetten tot
een succes te maken.

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Heel wat inwoners van onze gemeente zullen de zegevlag hebben
gehesen toen de gemeenteraad de uitbreiding van het varkensbedrijf Klevar
afwees.
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Bespreking Poll week 36

Maatregelen tegen geluidsoverlast van feesten zijn nodig
Maatregelen tegen geluidsoverlast van feesten zijn nodig. Het merendeel
van de stemmers van de poll van week 36, 75 procent, is het hiermee eens.
Deze mensen vinden dat de muziek wel wat zachter mag tijdens de vele
feestjes en festivals die Horst aan de Maas kent. Ze dragen als argumenten
aan dat de harde muziek op feesten sowieso al veel gehoorschade
veroorzaakt onder de aanwezigen. Hoeveel mensen hebben er al last van
permanent gesuis of gepiep in de oren als gevolg van een avondje stappen?
En als zelfs omwonenden er ’s nachts wakker van liggen, kan een beetje

zachter geen kwaad. Bovendien zijn ergernissen door geluidsoverlast niet
goed voor het gemeenschapsgevoel, terwijl dat gevoel juist versterkt moet
worden door feesten. Dat is ook meteen het argument dat de 25 procent
van de tegenstemmers waarschijnlijk aandraagt: feestjes zijn goed voor de
verbindingen tussen de inwoners van Horst aan de Maas, ze brengen mensen
bij elkaar en houden de gemeente leefbaar. Daarnaast is het slechts enkele
of zelfs maar één keer raak voor omwonenden, dat moet ook niet te groot
gemaakt worden en daar moeten de mensen maar tegen kunnen.

Er zijn meer openbare toiletten nodig in
Horst aan de Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Onlangs spande een vrouw die beboet was voor wildplassen op het
Leidseplein in Amsterdam een rechtszaak aan. Ze stapte naar de rechter omdat
ze het oneerlijk vond dat er veel meer openbare toiletten zijn voor mannen
dan voor vrouwen. De rechter heeft echter beslist dat de boete gehandhaafd
blijft.
In Horst aan de Maas zijn niet veel openbare toiletten. Dat is ook
overbodig, want we kunnen toch goed wachten tot we thuis zijn met naar
de wc gaan? En als de nood écht hoog is, kun je nog altijd een café of
restaurant ingaan, of eventueel zelfs bij iemand aanbellen om te vragen of

je gebruik mag maken van de wc. Wildplassen is eigenlijk nooit nodig, en
als je dan toch zo eigenwijs bent om het te doen, dan moet je niet klagen
als je een boete krijgt. Daarentegen: als er openbare toiletten zijn, dan gaan
mensen veel minder snel wildplassen. Dat scheelt niet alleen een hoop
boetes (een wildplasboete kost 140 euro), maar het is ook nog eens een stuk
comfortabeler én hygiënischer om je behoeften te doen op een openbaar in
plaats van ergens achter een boom of in een steegje.
Er zijn meer openbare toiletten nodig in Horst aan de Maas.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 37) > Ik stap zonder aarzelen in een kermisattractie > eens 50% oneens 50%

De koffie staat
altijd klaar
Horsterweg 68, Sevenum

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Autobedrijf

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

Daar sta je dan na een
wandeling van 5 kilometer,
midden in het bos. Geen mens
of dier te bekennen, maar
vooral ook: geen wc. En je
moet nodig. Niet een heelklein-beetje-dat-kan-ik-nogwel-volhouden-totdat-we-bijde-auto-zijn. Nee, je moet nu.
Want als je nog één stap zet,
laat je net als Klein Duimpje
een spoor achter. Alleen is dat
dan geen spoor van
broodkruimels.
Als man zoek je in dit geval
een leuke boom uit, rits je je
broek open en klaar. Voor een
vrouw is het toch iets lastiger.
Staand plassen is voor veel
vrouwen geen gemakkelijke
opgave (wat die Amsterdamse
rechter ook mocht denken toen
hij een vrouw aanraadde op
een urinoir te plassen). Dus kijk
je uit naar een groepje struiken
waar je enigszins beschut kunt
zitten, zet je je wandelmaatje
op de uitkijk en hoopt dat zij je
snel genoeg waarschuwt mocht
er toch ineens een groep
mountainbikers opduiken.
Mijn collega belandde laatst in
een file naar huis toen zij hoge
nood kreeg. Had ze dan geen
flesje bij zich waar ze in kon
plassen, vroeg haar vriend aan
de telefoon. Mijn collega
besloot wijselijk haar mond te
houden. Begin in een groepje
vrouwen over hoge
noodsituaties en het een naar
het andere horrorverhaal komt
boven water. Van wc-deuren die
niet goed dicht bleken te zijn
(ondergetekende maakte het
mee in het vliegtuig) tot
hurktoiletten in het buitenland.
Om over die plastuiten nog
maar te zwijgen. Ik ben blij dat
ik een vrouw ben, maar af en
toe zou het ook fijn zijn om
gewoon achter een boom te
kunnen staan.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
21 september 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Blij met uw duurzame huis?

Doe mee aan de Nationale
Duurzame Huizenroute!
Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun huis. Maar waar begin
je? De ervaringen van iemand uit de buurt helpen daarbij. Tijdens Nationale Duurzame
Huizenroute op zaterdag 4 en 11 november openen bewoners in heel Nederland de deur van
hun duurzame woning.

Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag
26 september 2017 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen “Presentatie film project Schouder aan
Schouder” en “Evaluatie Sociaal Domein”.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 10 oktober 2017 besproken. Voor
deze commissie komen de volgende raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• (agendapunt 4) Voorstel tot het opiniërend
bespreken van de Perspectievennota Horst aan
de Maas voor maatschappelijke accommodaties
• (agendapunt 7) Voorstel tot het beschikbaar
stellen van een krediet van € 200.000 voor
het Initiatief 800 jaar Horst aan de Maas
• (agendapunt 8) Voorstel tot het structureel
vervolg te geven aan de nieuwe subsidievorm
“de voucher”.
• (agendapunt 9) Voorstel tot het vaststellen
van het Beleidskader PeuterPlusProgramma
& Voorschoolse Educatie.

Bent u blij met uw duurzame huis?
Meldt u zich dan aan voor de
Duurzame Huizenroute op zaterdag
4 en 11 november en deel uw
ervaringen.
Of het nu gaat over isolatie van een
bestaande woning, een warmtepomp
of een huis waarin geen aardgas
meer wordt gebruikt: elke ervaring is
welkom.
Meer info en aanmelden op
duurzamehuizenroute.nl.

• (agendapunt 11) Voorstel tot het vaststellen van
het Advies aan het Commissariaat voor de media over aanwijzing van stichting Streekomroep
Reindonk als lokale publieke media-instelling.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Ontwerpbestemmingsplan en -vergunning ter inzage
- infoavond op 28 september

Windpark Greenport Venlo
Etriplus - de energie-ontwikkelaar van Greenport Venlo - wil een windpark van negen
windturbines realiseren. Bij elkaar kunnen ze straks jaarlijks elektriciteit leveren
die overeenkomt met het gemiddelde verbruik van ongeveer 28.000 huishoudens.
De planvorming voor het windpark is enige tijd gestart.
Wat is de stand van zaken?
Voor het windpark is in juli 2017 een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente
Venlo. Het college van burgemeester en wethouders nam hier op dinsdag 5 september
2017 een positief besluit over. Vanaf vrijdag
15 september liggen de ontwerpvergunning en andere ontwerpbesluitbesluiten ter
inzage. Tot en met donderdag 26 oktober
2017 kunt u bezwaar maken, zowel tegen de
ontwerpvergunning als tegen het ontwerpbestemmingsplan. U maakt bezwaar door
bij de gemeente een zienswijze in te dienen.
Voor meer informatie over de wijze waarop
u bezwaar kunt maken verwijzen wij naar
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
(vanaf 15 september).
Informatieavond op 28 september
Op donderdag 28 september organiseert
Etriplus een informatieavond over het windpark. De avond wordt gehouden in de Maashof (Maashoflaan 1, Venlo). De avond wordt
georganiseerd samen met de gemeenten
Horst aan de Maas en Venlo en de energie-

coöperaties Reindonk Energie en Samenstroom. U krijgt informatie over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning
en de uitkomsten van het milieuonderzoek.
Ook wordt uitgelegd hoe u kunt participeren
in het windpark.
De avond begint om 18.30 uur. Vanaf 19.00
tot 20.35 uur zijn er inhoudelijke sessies die
u kunt bijwonen over de thema’s participatie,
geluid & slagschaduw, veiligheid, natuur en
landschap. Afhankelijk van uw interesse kunt
u bij één of meerdere sessies aansluiten.
In de sessie wordt u bijgepraat over het wettelijke kader waarmee we rekening hebben
te houden, de effecten van het windpark en
eventuele maatregelen die we nemen om
effecten te beperken. In de centrale ruimte
bevindt zich de informatiemarkt. Tijdens en na
de sessies is het daar mogelijk om specifieke
vragen van u te beantwoorden en met elkaar
in gesprek te gaan.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de
website: www.etriplus.nl/wind/

Afgelopen week feliciteerde burgemeester Kees van Rooij twee echtparen met hun 60 jarig
huwelijksjubileum. De echtparen Van Leuven – van Gerven uit Swolgen en Beelen – Henraat uit
Sevenum ontvingen naast het boeket bloemen een gemeentelijk herinneringsbord.

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag
27 september 2017 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.

• (agendapunt 10) Voorstel tot het instemmen met
de Visie vrijetijdseconomie regio Venlo 20152030 en het daaruit volgend “Actieprogramma
vrijetijdseconomie Noord Limburg”.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Op de agenda staan onder andere de
onderwerpen “Presentatie tussenbalans,
resultaten lokale workshops Regionaal
Mobiliteitsplan”, “Presentatie Mushroom
Valley” en “Beleidsplan handhaving”.
Verder worden de voorstellen van de
raadsvergadering van 10 oktober 2017 besproken.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• (agendapunt 6) Voorstel tot het gewijzigd
vaststellen van het bestemmingsplan de
Hees 10, Sevenum.

Bekendmakingen
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
Peelheideweg 25
Lorbaan 23a

Hegelsom
Hagelkruisweg 20

Horsterweg 19
Haverstraat 3 t/m 13
Creemerhof 16

Broekhuizen
Horsterdijk 16d

Melderslo
Heuvelweg 9

Tienray
Donkerhofsteeg 5

Evertsoord
Patersstraat 4

Meterik
Campagneweg 22

Grubbenvorst
Pastoorstraat 10
Irenestraat 29 a

Sevenum
Zeesweg 3a

Vertrokken naar
onbekende bestemming
Patersstraat 4, Griendtsveen

Peuter survival

voor kinderen van 3 tot 4 jaar
www.zwembaddeberkelhorst.nl

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Proef • Beleef • Geniet
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.

Van Wijlickshove 23 te Lottum

Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
Leuke en ruim opgezette goed onderhouden half
vrijstaande woning in Lottum. De woning kent een
uitbouw aan de achterzijde en heeft een inpandige
garage. Op loopafstand van de dorpskern van het
pittoreske Rozendorp Lottum.
Inhoud: 377 m³ perceel: 174 m² (in gebruik 225 m²)

Vraagprijs:

€ 197.500,- k.k.

Makkelijk
combineren met
Jumbo boodschappen
Horsterweg 68, Sevenum

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl

Lingsforterweg 143, 5944 BD Arcen
T 077-3743688 M 06-23971302
E info@makelaardijAnkie.nl
I www.makelaardijAnkie.nl

kom!

RAADSFEITEN
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Raadsvergadering 12 september 2017

IV houdt bewoners en raad bezig
Een goed gevulde publiekstribune en liefst vier sprekers op het burgerpodium, die een pleidooi
houden mbt intensieve veehouderij in Horst aan de Maas geeft aan hoe sterk dit onderwerp
onder de bevolking leeft. De intensieve veehouderij vormt een belangrijke pijler onder de
economie van Horst aan de Maas en het College van B en W en de gemeenteraad hebben de
afgelopen jaren tal van dossiers mbt het onderwerp in behandeling genomen.

Tijdens de raadsvergadering van 12 september gaat het niet alleen over IV. De heer Ronald Craenmehr
van Comité ’t Zwembad mót blieve spreekt de raad en de volle tribune toe over het raadsvoorstel om de
aanbesteding voor de nieuwbouw van een zwembad binnen Afslag 10 voor te bereiden. Ondanks dat de
heer Craenmehr pleit voor het behoud van het huidig bad, gaat de raad akkoord met de verdere voorbereidingen. De meeste fracties geven daarbij aan, dat het hier om verder onderzoek gaat en de keuze
nog niet gemaakt is.
De heer Strijbosch richt vanaf het burgerpodium
zijn pijlen op de biogasinstallatie en mestdrooginstallatie van Ashorst, gevestigd aan Veld-Oostenrijk in Horst. Volgens hem heeft de huidige
situatie grote gevolgen voor de leefbaarheid van
omwonenden in de omgeving van het bedrijf.
De heer Ambrosius vertelt in zijn betoog dat hij
tot voor kort vlakbij Ashorst woonde en is verhuisd naar de rand van het centrum van Horst.
Hij constateert dat ook daar stankoverlast van
het bedrijf waarneembaar is. De heer Ambrosius
haalt de rapporten van RIVM aan, waarin de
risico’s voor de volksgezondheid als gevolg van
intensieve veehouderij worden onderstreept.
Hij vindt dat de agrarische sector kansen moet
krijgen, maar wel volgens de regels en rekening
houdend met de omgeving.
De heer Hagen meldt aan het begin van zijn pleidooi dat Vereniging Behoud de Parel vóór boeren
is, maar tegen vleesindustrie als Ashorst, NGB en
Klevar. Hij vindt dat burgemeester en wethouders
voor megastallen zijn en niet veel hebben gedaan
met de talloze burgerinitiatieven, publicaties en
rechtszaken ten behoeve van het behoud van
een gezonde leefomgeving. Volgens hem is het
vertrouwen inzake het beleid omtrent IV van het
College van B&W bij de burgers helemaal weg.
Sector
De heer Michiels spreekt namens de LLTB
Horst aan de Maas. Hij deelt de zorgen van de
gemeente en haar inwoners met betrekking tot
de intensieve veehouderij. De heer Michiels vindt
dat zowel de sector als de individuele bedrijven
hun verantwoordelijkheden moeten nemen ten
aanzien van de omgeving. Ook hij constateert
dat niet ieder bedrijf zich aan de regels houdt.

dM • 15 sep.
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Hij roept de aanwezigen op om daarbij te oordelen
op individueel niveau en de escalerende discussie
niet te projecteren op de hele sector. Hij vreest
dat ondernemers met goede bedoelingen en een
goede verstandhouding met de omwonenden de
dupe worden van deze discussie. Hij hoopt dat de
gemeente plannen en projecten van de intensieve
veehouderij beoordeelt zonder vooroordelen.
Voorzitter Kees van Rooij geeft in een eerste
reactie op de sprekers met betrekking tot de discussie rond intensieve veehouderij aan dat het
thema binnenkort in de raad besproken wordt.
Hij vraagt de raad en het college om op bepaalde
elementen uit de pleidooien te reageren, maar nu
niet de discussie aan te gaan. De heer Cox van
de SP stelt als enige een vraag. Hij wil van het
College weten of zij iets onderneemt met betrekking tot uitspraken van Milieudefensie over luchtkwaliteit. Wethouder Birgit op de Laak antwoordt
dat het college de gerechtelijke uitspraken naar
aanleiding van een kort geding door Milieudefensie gaat bestuderen om te bezien of er lokaal
handvatten zijn om hiermee aan de slag te gaan.
Dossier Kleefsedijk 9
Aansluitend op de pleidooien van de verschillende sprekers op het burgerpodium neemt de
raad de vergunningaanvraag van het varkensbedrijf Klevar aan Kleefsedijk 9 te Sevenum in
behandeling. Het bedrijf wil op de huidige locatie
de bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Richard van der
Weegen (PvdA) leest de raads brede ingediende
motie voor over het dossier Kleefsedijk 9. In de
motie roepen alle fracties in de raad het college
op om geen medewerking te verlenen aan de
uitbreidingsplannen. In de motie staat onder
meer dat de gemeente zich in het verleden reeds

tatie
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heeft verzet tegen de nieuwbouwplannen van het
bedrijf. De uitbreidingsplannen passen volgens de
raad niet in het huidige bestemmingsplan en de
structuurvisie van Gemeente Horst aan de Maas.
Namens het College reageert wethouder Vostermans op de oproep in de motie om geen medewerking te verlenen aan de uitbreiding van Klevar.
Hij antwoordt dat het proces al jaren loopt en heeft
veel emotie met zich meegebracht. Toch vindt hij
dat het College op rationele basis een afweging
moet maken op plannen die bij hen binnenkomen.
Verder benadrukt wethouder Vostermans, dat de
gemeente alle ingediende plannen op een gelijke
manier in behandeling moet nemen. Inhoudelijk
geeft de wethouder aan dat het ingediende plan
van Klevar voordelen biedt ten opzichte van de
huidige situatie. De wethouder beseft echter dat de
raad met de motie nu een duidelijk signaal afgeeft.
Hij waarschuwt de raad dat als de initiatiefnemer
de plannen toch indient en het wordt verworpen
door de raad, deze dat mogelijk juridisch gaat
aanvechten. Wethouder Vostermans vindt wel dat
het prettig is dat de motie voor alle betrokkenen na
zoveel jaren duidelijkheid verschaft over het standpunt van de gemeenteraad inzake Kleefsedijk 9.
Marcel Beelen reageert namens het CDA als
eerste op de wethouder door te stellen dat HadM
meerdere lastige dossiers heeft inzake IV. Hij vindt
het de taak van de politiek om hierover helderheid
te verschaffen en vindt dat de gemeente moet
vasthouden aan het standpunt dat Klevar niet mag
uitbreiden op de huidige locatie. De heer Beelen
vindt dat zowel de burgers als de sector niet de
dupe mogen worden van de discussie rond intensieve veehouderij.
Namens Essentie stelt Eric Beurskens dat de
bijdrage van zijn partij zich puur richt op de casus
Kleefsedijk. Hij stelt dat de raad binnen het democratisch proces de ruimte heeft genomen om actie
te ondernemen tegen de plannen. Ook zijn partij
wil helderheid geven en een consistent beleid
voeren naar aanleiding van dit dossier. Hij is blij
met de raadsbrede steun. De heer Beurskens
hoopt dat de discussie over gezondheidsrisico’s
door IV nu zonder de ballast van dit dossier wordt
voortgezet met respect voor de standpunten van
alle betrokkenen. Hij geeft aan dit in het verleden
node gemist te hebben.
Richard van der Weegen van de PvdA zegt onder
de indruk te zijn van de pleidooien van de verschil-

lende sprekers op het burgerpodium. Hij deelt de
zorgen over de gezondheidsrisico’s en geeft aan
dat de gemeente een aantal lelijke zorgpuisten kent
als het gaat om intensieve veehouderij. Hij stelt
wel dat er ook hele mooie bedrijven op de goede
schaal functioneren binnen de gemeentegrenzen.
Hij geeft aan verbaasd te zijn dat wethouder Vostermans blij is met het feit dat de raad nu eindelijk
positie neemt in het dossier Kleefsedijk. Volgens
Van der Weegen is het standpunt van de raad
namelijk al vanaf het begin van het initiatief van de
ondernemer duidelijk geweest. Hij vraagt het college of het aanvraagproces nu per direct stopt.
Jim Weijs geeft aan dat D66 heeft onderzocht wat
de consequenties kunnen zijn van juridische stappen van de ondernemer aan de Kleefsedijk, naar
aanleiding van de motie. Volgens de heer Weijs
kan de initiatiefnemer inderdaad een schadeclaim
indienen, maar is het de vraag of hij de schade
ook werkelijk vergoed krijgt.
Ook Thijs Lenssen (SP) haalt het punt van een
mogelijke schadeclaim door de initiatiefnemer aan.
Hij refereert ook aan de commissievergadering
van 30 augustus, waar volgens hem de emoties
vanaf spatten en veel duidelijk is geworden. Met
name de gebrekkige communicatie richting alle
betrokkenen is hem een doorn in het oog. Ook
hij is blij met de motie, die vooral voor de burgers
helderheid verschaft. Hij vindt dat de dialoog bij
dergelijke dossiers aan de voorkant gestart met
worden en niet als de partijen reeds tegenover
elkaar staan. Verder stelt hij dat de motie heel veel
kosten bespaart. Zowel voor de gemeente, de
ondernemers als de omwonenden. Ook hij vraagt
of het college stopt met medewerking verlenen
aan het plan Kleefsedijk 9.
Voorzitter Kees van Rooij herhaalt dat het agendapunt in één ronde behandeld wordt en dat er
geen ruimte is voor een debat, want dat komt later.
Desalniettemin krijgt de wethouder de gelegenheid
om antwoord te geven op de vraag of het college
stopt met de medewerking aan de plannen van
Klevar. Wethouder Vostermans biedt weerstand
aan de verleiding om alsnog in debat te gaan. Hij
geeft aan dat in de huidige fase van het proces de
ondernemer aan zet is en zijn plannen mag indienen. Mocht hij dit niet doen, dan stopt de gehele
procedure. Als de ondernemer toch de plannen
indient en om juridische redenen een uitspraak
van de raad wil, dan is volgens de wethouder het
standpunt nu reeds duidelijk.

Als gevolg van de 24 uur sessie werd afgelopen dinsdag een raadsbijeenkomst gehouden over mogelijke aanbevelingen voor de nieuwe raad. Een aanbeveling was om inwoners meer zeggenschap te
geven bij initiatieven in de wijk.
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Je dorp, je thuiskomen
Al sinds een aantal jaren buigen we ons als commissie en raad, samen
met onze dorpen, over de toekomst van onze accommodaties.
Gemeenschapshuizen, verenigingsgebouwen en andere belangrijke ontmoetingsruimten van onze
knusse karakteristieke dorpen in onze
gemeente. Generaties van vrijwilligers, jong en oud, zetten zich in met
verzamelde krachten, dag in dag uit,
om ook hùn plek in stand te houden.

Deze vrijwilligers zijn onvervangbaar.
Een dorp, een thuiskomen waar we
ons geborgen voelen. Herkenbaarheid
in een prachtige groene omgeving,
vooral ook een veilig thuiskomen.
Vernieuwing is soms nodig, maar hoeft
niet altijd beter te zijn. Een serieuze
menselijke inzet van dorpsgenoten

hoeft geen tonnen of miljoenen te kosten. Betrokkenheid en inzet is de basis.
Onze uitdaging is daarom het beleid
vooral vanuit dát gevoel te vertalen en
vormen. De PvdA Horst aan de Maas
gelooft hierin, want gevoel verloochent
je nooit.
Grote nieuwe gebouwen zijn zeker
niet altijd de sleutel tot leefbaarheid.
Betrek vooral de jongeren, ook middelbare scholieren bij alle plannen. Dan

leg je een stevig menselijk fundament
voor je dorp, hun ideeën en bagage
voor de toekomst. Bescherm vooral
dit thuiskomen dus. Breek dit karakter
niet af door vaak onnodig grondruil en
onzinnige plannen. Stenen zijn immers
maar stenen. Koester dit karakter van
een generatie in elk dorp, je dorp, je
thuiskomen.
Truus Knoops-Kersten,
PvdA Horst aan de Maas

‘Ut zwembad mot blîeve’
Wat betreft de SP hebben we een prima zwemvoorziening in Horst aan
de Maas. Toen deze accommodatie onderwerp van discussie werd, wilden
we eerst onderzoeken wat de signalen vanuit de burgers waren en die
meenemen in een uiteindelijk besluit. Ook stelden we met de gehele raad
kaders vast waaraan een zwembad zou moeten voldoen.
Als SP vinden we het dan ook
zeer vreemd dat CDA, Essentie en
PvdA tijdens de raadsvergadering van
12 september toch weer instemden
om geld beschikbaar te stellen voor
nader onderzoek voor een nieuw
zwembad. Terwijl nu al duidelijk is dat

het niet voldoet aan de door de raad
gestelde kaders. Om onze geloofwaardigheid wél te behouden stemden
wij dan ook niet in om 100.000 euro
gemeenschapsgeld uit te geven voor
een onderzoek dat mogelijkheden
opent voor marktpartijen, waarna het

zwembad geprivatiseerd kan gaan
worden. Waar nu De Berkel openstaat
voor alle doelgroepen willen wij geen
zwembad bouwen dat niet of nauwelijks toegankelijk wordt voor alle
gebruikers. Een zwembad waar bijvoorbeeld straks de recreatieve gebruiker,
denk aan een gezin dat elke week
gaat zwemmen, met hogere kosten zal
worden opgezadeld, of zelfs uit moet
wijken naar een andere zwemgelegenheid tegen nog hogere kosten. Ook
kunnen bij het huidige zwembad op

UW OUDE BRIL
IS GELD WAARD!

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

eenvoudige wijze de parkeermogelijkheden verbeterd worden. Tevens kunnen de mogelijkheden met betrekking
tot duurzaamheid bij de plannen voor
het gebied, in relatie tot het Gasthoês,
meegenomen worden. Voor de SP is
het duidelijk: met de uitvoering van het
meerjarig onderhoudsplan en wellicht
een aantal kleinere aanpassingen kan
zwembad De Berkel nog 20 jaar optimaal functioneren.
Aniet Fonteyne, SP Horst aan de
Maas

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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Raad van Kinderen…
Afgelopen week is de meest innovatieve kippenboerderij van de
wereld geopend. Kipster genaamd. Op gebied van dierwelzijn,
menswelzijn en milieu is dit een unieke boerderij.
Door een samenwerking van vele
bedrijven en mensen binnen maar ook
buiten de sector is deze mooie boerderij ontstaan. Ontstaan in een regio
waar vele kippen en varkens zitten.
Dan is het natuurlijk geen toeval dat
een dergelijke boerderij in dit gebied
ontstaan is. Innoveren zit namelijk
in onze genen omdat men in het

verleden op de arme zandgronden de
kost moest verdienen. Ik mocht tijdens
de open dagen van Kipster vele mensen
rondleiden en mijn enthousiasme
delen. Iedereen was oprecht geïnteresseerd en onder de indruk. Ik heb met
name aangegeven dat deze boerderij
een voorbeeld is voor toekomstige veehouderij, en dat er vele facetten inzitten

die wellicht voor de reguliere houderij
toepasbaar zijn. Tijd en vertrouwen in
elkaar zijn daarbij essentieel. Tijd is
een rekbaar begrip, maar economische
afschrijvingen zijn daarin de kaders die
meegenomen moeten worden, om verantwoorde innovaties te blijven doen.
Ook was ik onder de indruk dat tijdens
de opening De Raad van Kinderen actief
betrokken was. De Raad van Kinderen
denkt structureel mee met bedrijven
over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Kinderen kunnen

meedenken met de wereld om hen
heen en zo ook over Kipster. Kinderen
inspireren bedrijven met hun creatieve
denkkracht. Met respect voor elkaar, en
vooral samen verbinden. Als ik dan die
kinderen voor me zie met hun kijk op
zaken hoe zij het zouden willen zien,
dan voel ik mij als trotse CDA-er een
echt kind.

Alex Janssen,
CDA Horst aan de Maas

Uitbreiding varkensstal Kleefsedijk van de baan
De afgelopen tijd hebben we, mede in dit weekblad, ons verschillende
keren uitgesproken over de mogelijke uitbreiding van een varkensstal aan
de Kleefsedijk in Sevenum.
Het moge duidelijk zijn dat we
niet tevreden waren met de gang
van zaken en met het feit dat er
hierdoor een megastal zou ontstaan
in een gebied waar dat in onze ogen
niet wenselijk is. Samen met de SP
hebben we dit onderwerp herhaaldelijk aangekaart in de gemeenteraad.

We hebben overleg gehad met de
buurtbewoners, een gesprek gehad
met initiatiefnemer en we zijn, samen
met de SP een juridisch onderzoek
gestart. Dit onderzoek was gericht op
het argument van de wethouder dat
er royale schadevergoedingen betaald
zouden moeten worden door de

gemeente indien het plan niet door zou
gaan. Dat argument bleek echter niet
zeker, maar werd steeds gebruikt als
reden voor het college met de plannen
mee te gaan.
Na vele malen over dit dossier
gesproken te hebben, waarbij de
publieke tribunes vol zaten en argumenten over en weer werden gebruikt,
heeft de voltallige Horster gemeenteraad een duidelijk statement gemaakt:
geen uitbreiding van dit bedrijf.

Nadat CDA, PvdA en Essentie
jarenlang uitbreidingen en nieuwvestigingen van megastallen zoals het Nieuw
Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst hebben gesteund, diende de hele raad een
gezamenlijke motie in om deze en toekomstige uitbreidingen op de Kleefsedijk
niet toe te staan. Wellicht is het besef
eindelijk doorgebroken dat de koers
van ‘meer en groter’ van de afgelopen
decennia anders moet. Wellicht zijn
er andere redenen. Hoe het ook zij,

de uitbreiding van de varkensstal in
Sevenum is van de baan, en dat zien
wij als een goede stap op weg naar
een duurzamere gemeente, waarin
kwaliteit van vee boven kwantiteit gaat
en waar de gezondheid en leefbaarheid voor omwonenden voorop staat.
Iedere eerste zaterdag van de maand
hebben we spreekuur in de bibliotheek
van Horst, van 11.00 tot 12.00 uur.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Crist Coppens
#raboclubkasHV
#raboclubkasHV
facebook.com/
raboclubkasHV
facebook.com/
raboclubkasHV

KEURSLAGERKOOPJE

geldig t/m
zaterdag
23 september 2017

4 halve kipfilets € 5,95

4 Beierse frikadellen € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Pedicure
Votena
Henriette (Yet) Thijssen

Uw pedicure voor bij u thuis en/of
eigen praktijk in Sevenum
en America (’t Laefhoes).

Rabobank
Rabobank
Clubkas
Clubkas
Campagne
Campagne

Stem op
Stem
op
uw club
uw club

Gediplomeerd en gespecialiseerd in:
• Diabetische voet
• Reumatische voet
Vergoeding mogelijk, volgens uw polisvoorwaarden.
Bel voor vrijblijvende informatie/afspraak: 06-28892718
Zelf uw afspraak online regelen in mijn agenda:

WWW.PEDICUREVOTENA.NL

De stemperiode gaat beginnen!
Als lid van Rabobank Horst Venray mag u tijdens de Clubkas Campagne stemmen op de clubs
De stemperiode gaat beginnen!
die u een warm hart toedraagt. Breng uw stem uit van 26 september t/m 10 oktober
Als lid van Rabobank
Horst
Venray mag u tijdens de Clubkas Campagne
beginnen!
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Beslis
en kom
in actie
viawat
rabo.nl/horstvenray/rcc
Beslis
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en kom
inoktober
actie
via
26
september
t/m
10
en rabo.nl/horstvenray/rcc
kijk
de clubs met uw steun gaan realiseren.
Beslis mee en kom in actie via rabo.nl/horstvenray/rcc

aandeel
in elkaar
EenEen
aandeel
in elkaar
Een aandeel in elkaar

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
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Themabijeenkomst Wet
langdurige zorg
Synthese organiseert maandag 9 oktober een themabijeenkomst voor mantelzorgers over de Wet
langdurige zorg. Zij doen dit in samenwerking met het Zorgkantoor en VGZ. De bijeenkomst vindt plaats bij
Synthese in Horst.
De Wet langdurige zorg
is bedoeld voor mensen die
permanent toezicht en zorg dichtbij
nodig hebben, bijvoorbeeld
door een ernstige ziekte of

beperking. Mariëlle Steinhage is
klantadviseur langdurige zorg van het
Zorgkantoor. Tijdens de bijeenkomst
geeft zij voorlichting over de wet
en beantwoordt zij vragen van

aanwezigen.
De bijeenkomst duurt van
19.00 uur tot 21.00 uur. Voor meer
informatie en aanmelden mail naar
info@synthese.nl

Vogelmarkt in Meerlo
In Meerlo wordt op zondag 24 september de maandelijkse vogelmarkt georganiseerd door Vogelvereniging
de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o.
De maandelijkse markt vindt
plaats in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Vogelliefhebbers kunnen op de

markt terecht om vogels te kopen
en verkopen. Daarnaast kunnen
geïnteresseerden er terecht voor

vogelbenodigdheden.
De markt duurt van 09.30 uur
tot 12.00 uur.

Informatieavond poelen
Landschap Horst aan de Maas organiseert op dinsdag 26 september een informatieavond over poelen.
Op zaterdag 30 september is er een veldbijeenkomst.
In Nederland komen 16 verschillende amfibiesoorten voor. Limburg is
hierin een bijzondere provincie, want
alle 16 soorten komen hier nog voor.
Ook in Horst aan de Maas zijn veel
poelen aangelegd, maar de amfibieën
hebben het ook in onze gemeente
moeilijk. Hun leefgebied wordt aan-

getast, er komen steeds vaker ziektes
voor en exoten nemen hun leefgebied
in. Om deze diersoorten in stand te
houden is de aanleg van poelen alleen
niet voldoende, ook goed onderhoud
is erg belangrijk. Daarom organiseert
Stichting Landschap Horst aan de Maas
een informatieavond en veldbijeen-

komst. De informatieavond begint
dinsdag 26 september om 19.30 uur
in Horst. De veldbijeenkomst is op
zaterdag 30 september van 08.30
tot 12.30 uur. De precieze locaties
worden op een later tijdstip bekendgemaakt. Aanmelden kan via
info@landschaphorstaandemaas.nl

Verkiezingsbijeenkomsten SP
SP Horst aan de Maas organiseert op donderdag 28 september een drietal bijeenkomsten waarin zij in
gesprek wil gaan met inwoners. De bijeenkomsten vinden plaats in De Gaper in Sevenum, ’t Haeren in
Grubbenvorst en Jumping XL in Horst en starten om 19.30 uur.
Op 21 maart volgend jaar
vinden er verkiezingen plaats voor
de gemeenteraad van Horst aan
de Maas. Ook de SP gaat weer aan
die verkiezingen mee doen. Op dit
moment is de SP met zeven zetels
qua grootte de tweede partij.

De SP schrijft momenteel haar
verkiezingsprogramma en wil
daarvoor met de mensen in gesprek.
Daarvoor organiseert de partij
een aantal bijeenkomsten om te
bespreken welke alternatieven
en standpunten de SP moet

uitdragen. Mensen die niet naar
de bijeenkomst kunnen komen,
kunnen hun inbreng ook op een
andere manier kenbaar maken.
Neem voor meer informatie
contact op via horst@sp.nl of
06 57 31 10 11.

PERFECT FINISH BV
Maandaanbieding September

1 portie saté met friet en
een blikje fris naar keuze
"Sinas, 7-up,
Cola of Cola Light"
Voor maar €6,-

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Deskundig advies
Horsterweg 68, Sevenum

IVN De Maasdorpen organiseert op woensdag 27 september een lezing
over de vogeltrek. De lezing, die gegeven wordt door Gerard Kompiet, vindt
plaats in het Zoemhukske in Horst en begint om 20.00 uur.
Volgens velen biedt de vogeltrek
een boeiend schouwspel en daaraan
wil IVN De Maasdorpen dit jaar extra
aandacht besteden. Gastspreker van
de avond, natuurkenner en -fotograaf
Gerard Kompiet, besteedt onder meer
aandacht aan onderwerpen als de trekroutes, de gevaren en de wintergasten.
Verder worden vooral vogelsoorten

onder de loep genomen die tot de
belangrijkste doortrekkers in Nederland
behoren. Bovendien krijgt het publiek
tips over hoe je de vogeltrek het best
waar kunt nemen en waar je op moet
letten bij het op naam brengen van
overtrekkende vogels. Meer informatie
is te vinden op
www.ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)

www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

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

Lezing over de
vogeltrek

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

www.hadecollection.nl

Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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Open huis dagen! Korfbalsters SV Melderslo

winnen opnieuw

Zondag 24 september

open van 13.00 tot 17.00 uur

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

Gratis
parker en
voor de
deur!

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 17 september tegen DSV 1 uit Diesen. De wedstrijd werd
gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo.
Vanaf het startsignaal ging het
vrij gelijk tegen elkaar op. Zowel
SV Melderslo als DSV stond goed te verdedigen, waardoor aan beide kanten
het creëren en afmaken van kansen
wat moeizamer ging. SV Melderslo
kreeg wat meer kansen, maar er werd
om en om gescoord. Het was Melderslo
dat in de eerste helft aan het langste

eind trok en met een voorsprong van
4-3 de kleedlokalen in ging. Weinig
doelpunten dus, wat vooral te maken
had met het feit dat beide ploegen het
verdedigend de gehele eerste helft
vrij goed dicht hadden. SV Melderslo
kwam na de rust een stuk sterker uit
de startblokken dan DSV. Dit vertaalde
zich in een 9-5 voorsprong, met nog

tien minuten op de klok. De wedstrijd
was echter nog niet gespeeld. DSV leek
vastbesloten om de stand gelijk te
trekken, en hoewel de ploeg nog tot
9-7 terugkwam en het dus nog aardig
spannend werd, gaf SV Melderslo de
punten niet meer weg. SV Melderslo
staat na drie wedstrijden nu op een
derde plaats in de Overgangsklasse.

Oxalis pakt punten in
tweede helft
Door: korfbalvereniging Oxalis
Het eerste team van Oxalis uit Horst heeft op zondag 17 september een overwinning geboekt in de uitwedstrijd
tegen EMOS in Schaijk. De eerste helft verliep moeizaam, maar het team wist door een sterke tweede helft met
10-7 te winnen.
De eerste helft werden er veel
kansen gecreëerd, maar het geloof
en de concentratie om deze kansen af
te maken, ontbraken. Aan de andere
kant stond de Horster verdediging zijn
mannetje, maar omdat in de aanval de
doelpunten uitbleven, kwam EMON met
3-0 voor. De dames van Oxalis hadden
bijna een helft nodig om de nul van

het scorebord te halen. Na een slordige
eerste helft was de ruststand 5-1.
Na een peptalk van coach
Wendy Theelen ging de tweede helft
van start. Na het startsein kregen de
tegenstander en het publiek een heel
ander Oxalis te zien. ‘Benjamin’ Jenna
kreeg het vuur terug en bracht Oxalis
dichterbij door twee mooie doelpunten.

Oxalis kon daarna als team doorpakken.
De ploeg kreeg weer vertrouwen en de
beleving straalde er van af. In een korte
tijd stond het weer gelijk.
De dames bleven vechten en dat
werd uiteindelijk beloond met de winst
en een 7-10 eindstand. Dankzij een
grote portie wilskracht wist Oxalis de
punten mee naar huis te nemen.

Overwinning

Wij werken voor jóu! Wittenhorst veel te sterk
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod!

Hieronder een korte beschrijving van de
vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Orderpicker – vac.nr P018088

Je gaat aan de hand van bestellijsten orders klaarmaken voor verzending. Je werkt secuur en bent per direct fulltime beschikbaar.

Constructiebankwerker – vac. nr P017980

Je gaat zelfstandig diverse constructies en onderdelen vervaardigen
met diverse machines en gereedschap. Je hebt technisch inzicht en
ervaring met lassen en constructiebankwerken.

Teelt/Oogstmedewerker aardbeien parttime – vac. nr P017748

Jaarrond werk! Je gaat alle voorkomende werkzaamheden verrichten
voor het telen van aardbeien. Werk is op ooghoogte.

voor Volharding

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKSV Wittenhorst
De laatste poulewedstrijd in de beker tussen de eerste herenteams van RKVV Volharding uit Vierlingsbeek en
Wittenhorst uit Horst op zondag 17 september leverde voor de Horstenaren een 6-1 uitzege op. Dankzij de
overwinning komt Wittenhorst op 9 punten en de ploeg is daarmee geplaatst voor de volgende ronde.
Volharding was er op gebrand
om minstens een zege te boeken om
nog kans te maken op de volgende
ronde. In het begin zag het ernaar
uit dat de Brabanders hier werk
van wilden maken en ze speelden
agressief. Hier tegenover was het
ook duidelijk dat Wittenhorst voorin
met zijn snelheid erg gevaarlijk was.
In de 7e minuut kon de aanhang
van Wittenhorst juichen. Uit een
corner van Marco Daniels stond Thom
Derks klaar om in te schieten, 0-1.
Volharding probeerde daarna wat
terug te doen en nam het initiatief.

De ploeg werd gevaarlijk uit een
paar corners, maar gescoord werd er
niet voor de rust.
Bij Wittenhorst kwam dankzij
enkele wissels meer lijn in het spel.
Meteen na rust werd Thom Derks
de vrije ruimte ingestuurd. Het
resultaat was een penalty, die hij zelf
verzilverde, 0-2. Wittenhorst kon met
de gevreesde snelheid ook daarna
veelvuldig gevaarlijk worden. In de
59e minuut kon Rob Zanders bediend
worden en legde de bal subtiel in het
mandje voor de 0-3. Michiel Hanssen
scoorde daarna de 0-4, waarna de

wedstrijd als een nachtkaars uitging.
Met de rode kaart voor Tim Brouwer
van Vierlingsbeek na een charge
op Frank Peeters werd de wedstrijd
ontsierd. Frank moest even later het
veld verlaten.
De slotfase was toch weer
voor Wittenhorst. Via doelpunten
van Thom Ders en Willem Heijnen
kwam er een onverwachte grote
tussenstand op het scorebord van
0-6. Vlak voor het einde kreeg
Volharding zijn eretreffer. Kevin
Reijnders was wat attenter en
scoorde de 1-6.

Productiemedewerker betonnen bouwelementen – vac.nr P014535

Je gaat alle werkzaamheden verrichten: van het gebruiksklaar maken
van de mallen tot aan het storten en schoonmaken. Je hebt een mbodiploma.

Onderhoudsmedewerker – vac.nr P017031

Je gaat onderhoud plegen aan de machines die gebruikt worden voor
het maken van potgrond. Daarnaast spring je bij als het nodig is bij
het laden-lossen van vrachtwagens en het bedienen van de productielijn. Je hebt een mbo diploma en technisch inzicht.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl of
bel ons!

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Open Horster Jeu de Boules
kampioenschappen
In Horst vindt zaterdag 30 september de 24e editie van het Open Horster Kampioenschap jeu de boules
plaats. Voor deze wedstrijden kunnen alle recreanten van de gemeente Horst aan de Maas zich inschrijven.
Het kampioenschap wordt georganiseerd door Jeu de Boules Club Horst.
Het kampioenschap vindt
net als eerdere jaren plaats bij
Trefhove, op het terrein van Scheids
rechtersvereniging Horst-Venray

e.o. Tijdens de dag worden door alle
deelnemers vijf wedstrijden gespeeld
tegen een door de computer bepaalde
tegenstander. De winnaar gaat naar

huis met de Jan v.d. Aa wisselbokaal.
Aanmelden kan tot en met woensdag
27 september door te mailen naar
j.hofmans@home.nl
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Tegen VV Koningslust

Hegelsom
verliest duel om
America soeverein door in beker keizers baard

Het eerste herenteam van AVV America heeft ook het derde duel in de beker gewonnen. Thuis tegen
VV Grashoek werd het zondag 17 september 1-0 voor de Americanen. Jens Kleuskens scoorde fraai in de
eerste helft. Grashoek verzuimde in de tweede helft vervolgens de gelijkmaker te scoren. Hiermee
behaalde America de derde overwinning en de ploeg gaat met 9 punten door naar de volgende
bekerronde. Op zondag 24 september start de competitie voor het team uit America. (Foto: Hay Mulders)

NK gazonmaaierrace
De finale van het NK gazonmaaierracen vindt op zondag 24 september plaats in Lottum. De wedstrijden
worden voor de 19e keer georganiseerd door GT Lottum en vinden plaats aan de Stokterweg.
De races starten om 13.00 uur.
Verwacht wordt dat enkele tientallen
deelnemers aan de start verschijnen.
Het team van GT Lottum heeft al
diverse Nederlandse kampioenen
voort gebracht. Piet van de Berg

zal in de superstandaard klasse een
tandje bijzetten om de concurrentie
voor te blijven. Joey Keltjens heeft
in de C klasse de eerste beker binnen en gaat proberen ook in Lottum
op het podium te eindigen. In de B

klasse verschijnen Marcel Daniels en
Roy Curvers. Daniels heeft zijn bolide
behoorlijk aangepast afgelopen jaar
en het lijkt erop dat hij de weg naar
de top weer gevonden heeft, aldus
de organisatie.

Door: voetbalvereniging RKVV Hegelsom
Het eerste herenteam van RKVV Hegelsom heeft op zondag 17 september
het laatste pouleduel in de beker verloren van VV Koningslust. Zowel het
thuisspelende Hegelsom als Koningslust kon al niet meer verder in de beker,
waardoor het een duel om des keizers baard was. Het werd 1-2 voor de
gasten.
Beide clubs waren al uitgeschakeld, maar door de vriendschap tussen
de clubs was er erg uitgekeken naar
het duel. Het was Koningslust dat goed
uit de startblokken kwam en dat
resulteerde ook in de 0-1. Het was
pas in de tweede helft dat Hegelsom
wat terug kon doen. Niek Peeters
zorgde voor de gelijkmaker.

Voorsprong
Na de gelijkmaker was het
Hegelsom dat de betere kansen

Extra openingstijden
tijdens de woonweken
- kantoor Spoorweg 2 Hegelsom
- kantoor Schouwburgplein 13 Venray

De Rabo
Woonweken,
De
Rabo
Woonweken,
open
voor
jouw
open voor jouw
woonwensen.
woonwensen.
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

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
beantwoordt
je woonvragen,
dancentrum
weet je directtot
waaruitzicht
je aan toe bent.
Van wonen
in het
over de

Loop binnen zonder afspraak

weilanden. Loop met jouw
woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend binnen. Onze adviseur
Een beantwoordt
aandeel in elkaarje woonvragen, dan weet je direct waar je aan toe bent.
Kom langs en ontvang een woonbox!

Kom langs en ontvang een woonbox!
Een
aandeel in elkaar
www.rabobank.nl/woonweken
| (077) 389 84 00

16.00 - 18.30 uur
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had, maar het doelpunt viel aan de
andere kant. Via een droge schuiver,
die onder doelman Joris Hagens
doorging, wist Koningslust weer op
voorsprong te komen. Tien minuten
voor tijd kreeg Dorian Teensma een
opgelegde kans, maar hij raakte de
bal niet zuiver genoeg waardoor die
naast het doel van Koningslust rolde.
Voor Hegelsom begint de competitie
op zondag 24 september. Dan staat de
uitwedstrijd tegen Melderslo op het
programma.
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Jan Linders Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 53

Acties geldig van woensdag 20
t/m zondag 24 september 2017

Jan Linders Sevenum
viert feest!
Nieuwe supermarkt aan de Pastoor Vullinghsstraat 53

EXTRA

OPENINGSACTIES
Geldig vanaf woensdag 20 september

Zuydpunt
alle varianten
fles 750 ml
5.99

Biefstuk
voordeelverpakking
per 500 gram
9.98

50%
KORTING

1+1

= 2 HALEN 1 BETALEN

Prijs per fles 3.00

Prijs per 500 gram 4.99

ders
n Lin
van Ja

Onze Trots
Hemelse modder
bak 500 ml

2

VASTE LAGE PRIJS

99

Zet jouw
sportclub op 1

en zorg voor een gevulde clubkas
Jan Linders Sevenum verdeelt 2500 euro
onder lokale sportverenigingen!
janlinders.nl/lokalesportactie

Onze Trots
aardbeienvlaai
met slagroom
10-12 personen
9.99

6

99

Jan Linders Sevenum

Pastoor Vullinghsstraat 53, (077) 467 07 11
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
Zondag
janlinders.nl/sevenum

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

8.00 - 21.00 uur
10.00 - 17.00 uur
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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.

jongeren 23

aan
Bas Haegens

Single
bezigheden
Inmiddels schrijf ik al een
jaar columns voor HALLO Horst
aan de Maas. Al veel heb ik
met de lezers gedeeld, maar
een klein dingetje heb ik nog
nooit verteld.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Bas Haegens
18 jaar
Horst
Gilde Opleidingen Venlo

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Leren omgaan met mensen met een
dwangstoornis en leren hen te kunnen
begeleiden. Dat lijkt me wel heel mooi
en dankbaar werk. Nu werk ik bij de
Hof te Berkel in Horst met dementerende ouderen. Verder doe ik de opleiding maatschappelijke zorg. Daar heb ik
al bepaalde groepen gehad en ervaring
opgedaan. Alleen dwangstoornissen
horen niet bij maatschappelijk zorg.
Dus het lijkt me heel gaaf om daar nog
wat over te leren.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik me had verslapen eigenlijk.
Het was best stressvol, maar omdat ik
zo snel was viel het gelukkig nog mee.
Ik was uiteindelijk nog redelijk op tijd.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Het televisieprogramma SynDROOM
van Johny de Mol zou ik wel eens
willen presenteren. Dit omdat het met

mensen is. Je kunt die mensen al snel
gelukkig maken met iets kleins.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Druk, alles mee willen maken, uitgaansmens, plezier in alles wat ik doe.
Heb je een verborgen talent?
Niet dat ik weet. Misschien heb ik er
wel een, alleen moet ik daar nog achter zien te komen!
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby’s zijn motorcrossen en met vrienden op stap gaan.
Motorcrossen doe ik al van kinds af aan
samen met mijn vader. Wedstrijden heb
ik nu op een laag pitje gezet vanwege
een blessure. Ik doe het nu vooral nog
voor de hobby. Zo heb ik ook meer tijd
voor mijn vrienden.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk twee dagen in de week
bij Hof te Berkel. Ik vind het een heel
fijn baantje. Maar soms kan het ook
best moeilijk zijn, want dementerende
ouderen kunnen heel verschillend zijn
in hun emoties. Het ligt er dan aan
of ze in een goede of slechte bui zijn.
Dat kan ook wel invloed hebben op je
eigen werk. Op een gegeven moment
leer je daarmee omgaan.

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

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

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

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dat was 22 januari met het uitkomen
van de nieuwe prins. Ik zat in het trio
van de prins. Toen we op moesten,
had ik toch wel een beetje trillende
knietjes. Maar ik vond het wel heel
leuk, dus het was vooral gezonde
spanning.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik heel
sociaal ben. Voor mezelf heb ik ook
zo’n gezegde: hoe meer zielen, hoe
meer vreugd. Voor mij mag altijd
iedereen erbij komen en ik zie in
iedereen wel iets goeds. Mijn slechte
eigenschap is dat ik ongeduldig
kan worden als iets te lang duurt in
bepaalde situaties.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat is een goeie. Ik denk dat ze vooral
zouden vertellen over het afgelopen
carnavalsseizoen. Dit omdat ze alles
mee hebben beleefd en ze het voor
ons allemaal heel erg leuk vonden.
Welke reis zou je nog willen maken?
Graag zou ik wel voor een bepaalde
tijd een stuk van de wereld willen

zien. Ik zou best willen weten hoe
mensen leven in andere werelddelen.
Is weer eens een keer wat anders dan
Horst.
Wat is je droombaan?
Sowieso iets met mensen. Wat ik
precies ga doen weet ik nog
niet, maar ik ben wel echt een
mensenwerker. Je moet me niet bij de
Jan Linders laten werken.
Wie kent jou het beste?
Ik denk dat Daan Smedts mij het beste
kent. Wij kennen elkaar al vanaf de
peuterschool en hij is nog steeds een
hele goede vriend van me.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Met vrienden op stap of leuke dingen
gaan doen. Het is ook wel fijn om na
school en werk even te ontspannen
met vrienden. Dan gaan we wel eens
op stap of terrassen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik kom altijd precies op tijd. Als ik
’s morgens 5 minuten langer blijf
liggen, probeer ik die ook weer in te
halen. Zo zorg ik ervoor dat ik altijd op
tijd ben. Ik ben zelfs zo op tijd dat het
net lijkt alsof ik het getimed heb.

Ik schaam me hier ook wel
een beetje voor, wat echt
belachelijk is. Oké hier komt het:
ik zit op Tinder. Ik voel de
bekritiserende blikken nu al,
maar toch kom ik er eerlijk voor
uit.
Sinds het uit is met mijn
vriend besloot ik mezelf een
echt stereotyperend singleleven
te geven. Veel uitgaan, lol
hebben en op Tinder zitten.
Nu ben ik wel aan het minderen
met al dat, maar zo zag mijn
zomer er wel ongeveer uit.
Tinder is echt best grappig.
Het is vooral leuk om te zien
hoe mensen op je reageren en
om verschillende mensen te
leren kennen. Inmiddels heb ik
al een paar echt leuke dates
gehad met jongens die ik
waarschijnlijk nooit in het echte
leven was tegengekomen of
mee op date was geweest.
Laatst had ik bijvoorbeeld
een date met een jongen die zo
rechts als maar wat is. Zelf (zoals
jullie weten) ben ik heel erg
links, dus dit verschil was wel
heel erg leuk.
Niet elke date was een
succes hoor, maar ik heb ook nog
geen Tinder-horrorverhaal. Het is
echt wel leuk en ik snap ook niet
waarom het zo’n stigma heeft.
Daten en nieuwe mensen
ontmoeten is toch gewoon leuk,
wat maakt het dan uit hoe je die
persoon hebt ontmoet?
Binnen mijn vriendinnengroep heb ik wel een trend
veroorzaakt, de helft zit nu ook
lekker te tinderen. Samen
swipen we ook heel veel
jongens weg en liken verbazingwekkend weinig.
Geef Tinder een kans en ga
lekker nieuwe mensen ontmoeten. Veel plezier met swipen en
daten!
Liefs,
Puck
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GEPLUKT Fred Bisschop

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.

Hij is opgegroeid in Zuid-Limburg, voer 6 jaar bij de marine, verhuisde naar onder andere Den Haag en kwam
uiteindelijk terecht in de Penitentiaire inrichting in Evertsoord. 24 jaar geleden is Fred Bisschop (68) neergestreken
in Griendtsveen. Deze week wordt hij geplukt.
Fred is opgegroeid in het voormalige mijnwerkersdorp Treebeek,
onder de rook van Staatsmijn Emma.
Daar woonde hij de eerste zestien jaar
van zijn leven. Hij groeide naar eigen
zeggen op in een degelijk katholiek
gezin. “We leefden in de ‘heerschappij
van de paters’, maar ik had gewoon

een leuke jeugd hoor. Na de basisschool ging ik naar de Meer Uitgebreid
Lager Onderwijs (mulo), wat ze nu
vmbo noemen. Mijn ouders en docenten wilden dat ik daarna nog de hbs
ging doen, maar ondanks dat ik goed
kon leren, had ik daar geen zin meer
in. Mijn oudere broer zat bij de marine

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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en kwam altijd terug met mooie verhalen en cadeaus. Toen heb ik gezorgd
dat ik mijn toelatingsexamen voor de
hbs niet heb gehaald en kon ik op mijn

zestiende zelf ook bij de marine.”
Hij werd telegrafist en moest
daarvoor naar de verbindingsschool.
“Dus toen moest ik alsnog naar school,”
lacht Fred. Maar trots op die functie
was hij uiteindelijk wel. “Het waren
mooie jaren, ik kwam op veel plaatsen.
Ik lag bijvoorbeeld op het strand in Las
Palmas terwijl het winter was en mijn
ouders thuis in de sneeuw zaten.”
Het marineleven hield hij zes jaar
vol, maar toen hij verkering kreeg,
was de lol er gauw vanaf. Altijd van
huis zijn, was niet leuk. “Dus ben
ik uiteindelijk gestopt. Maar ik kon
als telegrafist weinig werk krijgen.
Op lijnboten werken was een mogelijkheid, maar dat vond ik niks.” Zijn neef
werkte in een huis van bewaring en
vond dat Fred daar moest komen
werken. “Ik heb toen gesolliciteerd en
werd aangenomen in Den Haag, waar
ik ook ben gaan wonen. In 1973 is daar
mijn dochter geboren. Echte liefde met
het werk vond ik niet, dus verhuisden
we in 1974 naar Maastricht, waar ons
gezin verblijd werd met de komst van
een zoon.” Fred ging aan de slag in
het huis van bewaring in Maastricht.
“Ik ging werken bij het Hilton Hotel,”
lacht hij. “Zo noemden ze de gevangenis omdat dat de eerste gevangenis
was in Nederland waar iedereen een
eigen kamer kreeg met eigen toilet en
wasbak en zelfs een tv. Dat was toen
heel luxe.”
Via het huis van bewaring in
Roermond en na zijn studie aan de
sociale academie in Sittard kreeg
Fred een baan als teamleider bij de
penitentiaire inrichting in Evertsoord.
Toen er extra personeel aangenomen
kon worden, kwam Ans daar werken,
de huidige partner van Fred. Samen

zijn ze in Griendtsveen gaan wonen.
“We fietsten hier en vonden de huizen
en omgeving al heel mooi. Een aantal
weken later stond een huis te koop en
nu wonen we er al 24 jaar met plezier.”
In 2005 kwam minister Remkes
in beeld. Hij wilde oudere ambtenaren vervangen door jongere en bood
ouderen die stopten een regeling.
“Ik was toen 56 jaar en heb nauwelijks
getwijfeld. Ik heb met mijn vrouw
overlegd en heb toen besloten dat ik
het na veertig jaar werken wel goed
vond. Een beslissing waar ik tot op vandaag nog geen spijt van heb.” De tijd
die hij over had ging hij invullen met
onder anderen taalcursussen Italiaans
en Spaans bij het Hobbygilde in
’t Gasthoês in Horst. “Spaans komt de
laatste jaren goed van pas. Ik ga in de
winter vaak naar Andalusië in Spanje.”
Daar kan Fred zijn passie petanque, een vorm van jeu de boule, naar
hartenlust spelen. Die hobby begon in
1995 bij de jeu-de-boules-vereniging
Venray, maar zijn mooiste jaren zijn de
ruim twaalf jaar die hij nu voorzitter
is van Petanqueclub Venlo. “Na mijn
benoeming startte ik onderhandelingen
met gemeente Venlo over de bouw ban
een Boulodrome, die in 2008 feestelijk
werd geopend.” Vanaf die tijd ging het
hard, veel verenigingen uit de buurt en
de Duitse grensregio vonden de weg
naar de hal. Naast zijn bestuurstaken
geeft Fred ook trainingen aan verenigingen uit onder andere Limburg en
Duitsland.
Verder plaatste Fred zich onlangs
voor de Duitse kampioenschappen
Triplette 55 plus. “Dat gaat ongetwijfeld een van de hoogtepunten uit mijn
petanquecarrière worden. Een droom
gaat hiermee in vervulling.”

Brinc Beveiligingssystemen BV zoekt per direct een enthousiaste,
klantgerichte allround beveiligingsmonteur die van aanpakken weet!

Functieomschrijving
Je installeert, programmeert, voert onderhoud uit en
lost storingen op van alarminstallaties, camerasystemen , toegangscontrole- en branddetectiesystemen. Wij bieden een afwisselende fulltime baan
(38 uur) aan. Prima salaris conform CAO en afhankelijk van kennis, ervaring en leeftijd. Uitstekende
perspectieven op een vaste aanstelling bij goed
functioneren. Je krijgt een auto van de zaak en laptop. Een goed team collega’s met hart voor de zaak
in een bedrijfscultuur met korte beslissingslijnen.

Wat bieden wij?
• Goed salaris, afhankelijk van kennis,
ervaring en leeftijd
• Vast dienstverband bij gebleken geschiktheid
• Pensioenregeling
• Afwisselend en zelfstandig werk
• Mogelijkheid tot het volgen van cursussen
• Prettige collega’s en bedrijfscultuur
• Werken met de laatste technieken,
apparatuur en gadgets

Functie-eisen
• Kennis en werkervaring met inbraak,
brand en beveiligingssystemen
van o.a. Aritech, Hertek en Notiﬁer
• Goede computerkennis (IP-communicatie)
• Elektrotechnische opleiding op MBO niveau
• In het bezit van MBV-diploma.
• Aanvullende opleidingen zoals installatiedeskundige/onderhoudsdeskundige
brandmeldinstallatie, is een pré
• Meedenkend, creatief, klantgericht, oplossingsgericht en ﬂexibel, goede communicatieve- en
sociale vaardigheden
• Zowel zelfstandig als in teamverband
kunnen werken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Je bent in het bezit van VCA en een verklaring
van betrouwbaarheid

Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Hans Meerts 077-3662220
Geïnteresseerd? stuur dan een sollicitatiebrief
met motivatie en cv naar hans@brincbeveiliging.nl

BRINC BEVEILIGINGSSYSTEMEN BV | HOOFDSTRAAT 18 | 5973 NE LOTTUM
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Herdenking Mgr. Schraven

A Night at the
Gallery in Meerlo

In Broekhuizenvorst wordt op zondag 8 oktober herdacht dat bisschop Frans Schraven tachtig jaar geleden in
China werd vermoord. Tijdens deze herdenking is de pauselijke nuntius (ambassadeur) aanwezig.
Bij de feestelijke eucharistieviering op zondag 8 oktober om
10.30 uur is Mgr. Aldo Cavalli de
hoofdcelebrant samen met bisschop
Frans Wiertz van Roermond en bisschop Theo van Ruyven uit Ethiopië.
Een groep Chinese priesters die in
België studeert sluit aan en brengt
op het einde van de plechtige mis
een Chinees eerbetoon aan bisschop
Schraven die zijn leven gaf om duizenden vluchtelingen te beschermen
tegen het Japanse leger. De zang
wordt die ochtend verzorgd door de
Schola Sittardensis Sanctus Michael uit

Sittard onder leiding van Ad Gijzels.
Na afloop wordt aan de pauselijke
nuntius, bisschop Wiertz en de andere
aanwezige gasten op het kerkplein
een serenade gebracht door de
fanfare van Broekhuizenvorst en
Ooyen.
Om 14.00 uur is de pauselijke
nuntius aanwezig in de kerk van
Broekhuizenvorst bij de jaarlijkse
Mgr. Schravenlezing met als thema:
‘De betekenis van bisschop Schraven
c.s.’ Dit jaar wordt de lezing verzorgd
door Vincent Hermans, onderzoeker
van de Mgr. Schraven Stichting.

Na hem zal pater Jeroom Heyndrickx
van het Verbiest Instituut in Leuven
aangeven wat de betekenis van
Mgr. Schraven is voor China.
Zaterdag 7 oktober wordt
om10.00 uur een wandeling van
10 kilometer georganiseerd langs het
in Lottum uitgezette Schravenpad.
Maandag 9 oktober start een
pelgrimswandeling van 16 kilometer
om 10.30 uur bij de kerk van Lottum,
die lopend langs de twee kanten van
de Maas Lottum en Broekhuizenvorst
met elkaar verbindt. Kijk voor meer
informatie op www.mgrschraven.nl

Joep’s Kapel wint de
Jo Erens Priès
persoonlijke geloofsovertuiging, maar
dan wel met een knipoog.

Nog geen
concreten plannen
De keuze om dialect te zingen
was niet per se een bewuste keuze,
vertelt Joep. “Ik heb met Bram
gesproken, en hij zei dat ik eens een
van mijn liedjes in het dialect moest
zingen. Dat voelde goed en toen zei
hij dat als ik in het Limburgs ging zingen hij mijn manager zou zijn.” En zo
geschiedde. Als Joep terugkijkt op de
afgelopen periode springen bij hem
als eerste de crowdfundingconcerten

te binnen. “Ik was toen zo overdonderd, het was heel emotioneel. Toen
volgde mijn cd-presentatie op 1 april,
daarvan heb ik nog steeds het gevoel
dat ik bij aan het komen bent.
Dat dit daar nu bij komt daar word ik
heel blij van.”
Plannen voor de toekomst zijn
nog niet concreet, maar Joep gaat
graag verder op de weg die hij ingeslagen zijn. “Ik word nu al gevraagd
om op plekken te spelen en we gaan
ons zelf ook aanbieden. Maar ik
maak graag de vergelijking met een
golf. Je moet lekker meegaan met de
golf, en niet te ver naar voren leunen
want dan verlies je je balans.”

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

Allround

De Allround Onderhoudsmonteur zorgt voor
een correcte en klantgerichte aflevering
van een project middels het opstarten van
de gemonteerde systemen. Samen met
de klant bespreek je de laatste details en
analyseer je eventuele tekortkomingen en
storingen tijdens de inbedrijfname. Daarbij
communiceer je klantgericht, servicegericht
en oplossingsgericht. Daarnaast draag je zorg
voor periodieke onderhoudswerkzaamheden
en zorg je voor het oplossen van storingen.
Tijdens de contacten met de klant staat
kwaliteit en continu verbeteren centraal.
Je bent ook goed in staat om kennis over te
dragen middels het trainen van onze klanten
zodat zij onze prachtige producten optimaal

kunnen laten renderen. Uiteraard is ook interne
kennisoverdracht met je collega’s van belang.
Het betreft een fulltime baan met een flinke
verantwoordelijkheid en een grote variatie aan
werkzaamheden.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een MBO opleiding
en ervaring in de elektrotechniek en kennis
van pompsystemen. Om deze functie goed in
te kunnen vullen is ca. 8 tot 10 jaar relevante
werkervaring noodzakelijk. Je werkt zelfstandig,
accuraat, met drive en daarnaast heb je passie
voor het vakgebied waar je werkzaam in bent.
Je bent in het bezit van goede communicatieve
vaardigheden, analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
De functie

In Meerlo vindt zaterdag 23 september de vierde editie van het
festival A Night at the Gallery plaats. Galerie Pachamama in Meerlo vormt
het decor voor het muziekfestival.
Op het programma staan Lady
Dandelion, Mitch Rivers en band,
en Mrs. Hips. De Nederlandse band
Lady Dandelion kenmerkt zich door
met hip-hop en loungemuziek.
Mitch Rivers en band hebben zojuist

hun eerste ep uitgebracht, met
inspiratie uit de zuidelijke staten
van Amerika. Mrs. Hips voert tijdens
het festival haar funk en soul uit.
Reserveren voor het festival kan door
te mailen naar ballbetween@home.nl

Demonstratie
smeden in De Locht
In Museum De Locht in Mederslo is zondag 24 september de smederij
in bedrijf. Ook mogen kinderen zelf broodjes bakken.

Joep van Wegberg uit Horst heeft zaterdag 16 september de Jo Erens Priès gewonnen. Deze kreeg hij voor zijn
dialectproject Joep’s Kapel. De prijs is voor muziekprojecten die dialect als inspiratie gebruiken.
“Ik was eigenlijk uit op een avondje
weg met een vriend, Bram Jacobs, een
biertje pakken en optredens kijken.
Ik was er ook niet zo mee bezig.
En ineens had ik het beeldje in mijn
hand en was ik handen aan het
schudden met de burgemeester van
Venlo”, blikt Joep terug op de uitreiking. Volgens de jury heeft hij de prijs
verdiend omdat mensen tegenwoordig
veel bezig zijn met hun telefoon, tablet
en dergelijke en daardoor vaker
bevestiging nodig hebben. Maar
mensen zijn ook op zoek naar hunzelf
en diepgang, en moeten ook eens naar
hun eigen binnenzijde kijken. In Joep’s
Kapel gaat Joep op zoek naar zijn

cultuur 25

In het bakhuisje kan ‘De
Lochtbrood’ gemaakt worden, dat
kinderen zelf mogen kneden, vormen
en laten bakken. Verder is er livemuziek van de groep Vur de Wind.

Ook is de wisselexpositie Onderweg,
van karrenspoor tot A73 nog te
bekijken.
Het museum is alle dagen open
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Klankmeditatie
concert bij
Kaldenbroeck
Op kasteel Kaldenbroeck in Lottum wordt op zondag 24 september
een klankmeditatieconcert gehouden. Het concert duurt van 16.00 tot
17.30 uur.
Travelers spelen met klankschalen, intuïtieve zang-, snaar-,
wind- en percussie-instrumenten
die afkomstig zijn uit verschillende

culturen. “De instrumenten laten je
een diepe innerlijke rust en bewuste
ontspanning ervaren”, aldus de
organisatie.

26
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Agenda t/m 28 september 2017
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Dorpsraadvergadering

A night at the gallery

Open dag

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Galerie Pachamama Meerlo

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Dorpsraadvergadering

Helden 1.0

Kermis

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Theater De Kleinkunst
Locatie: Theater De Baersdonck Grubbenvorst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Swolgen

Lichtjesavond

Mmoozz Live & Khick Live

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Wilhelmina Swolgen

Cosmic Carnival plays Fleetwood
Mac

90’s party

Pubquiz

PPM Live

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wilhelmina Swolgen

Tijd: 21.30-01.00 uur
Locatie: Blok10 Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wilhelmina Swolgen

Helden 1.0
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Theater Kleinkunst
Locatie: Theater De Baersdonck Grubbenvorst

za
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Vogelmarkt
Tijd: 09.30-12.00 uur
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Cambrinus Horst

ma
25
09

Kermis
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Swolgen

Kinderkledingbeurs

Demonstratie smeden

Wir sind spitzen & Marleen Rutten

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

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

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Wilhelmina Swolgen

Wereldmarkt

Kiwanis Duo-marathon

Info-avond Nationaal Zorgfonds

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Norbertuswijk Horst

Tijd: 11.00 uur
Startlocatie: centrum Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: SP Horst aan de Maas
Locatie: gemeentehuis Horst (ingang achterzijde)

Eigen Wijsheid

Dag van je leven

Tijd: 13.30 -17.00 uur
Locatie: (f)luistertuin De Vorst 5 Sevenum

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Het Rode Kruis
Locatie: Toverland Sevenum

Lichtjesavond

Open tuin

Dorpsbarbecue

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

Tijd: 16.30 uur
Locatie: Swolgen

Kermis

Volkorenfestival de Lindehoeve

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Swolgen

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Lindehoeve Grubbenvorst

Vrienden van Mèrthal Live

NK Gazonmaaierrace

Tijd: 19.00-01.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: GT Lottum
Locatie: Stokterweg Lottum

di
26
09

wo
27
09

Kermis
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Swolgen

Lezing vogeltrek
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske Horst

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

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

24/7 open op
welkoop.nl
Horsterweg 68, Sevenum

21
09

Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
22 t/m 28 september 2017
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

09.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Parkhotel Horst

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

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum

zondag
		

Het LoopCentrum

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

Bootcamp Power

Swolgen

zondag
dinsdag
		

kerkdienst

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

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

ANBISE

E 1 korting op jam

Meterik

zaterdag
		

de ruim honderd modellen verzorgen.
In de show wordt de nieuwste najaarsmode getoond, waaronder dames-,
heren- en kindermode. Ook schoenen,
nachtkleding en lingerie komen aan
bod. De show begint om 13.00 en
14.30 uur.

HALLO voordeelpas
anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

het centrummanagement de rodelopershow die door het hele centrum van
Horst liep. Dit jaar is gekozen om de
modeshow in het atrium van de kerk
plaats te laten vinden. Er doen zestien
modezaken en vier kapperszaken die
een groot gedeelte van de kapsels van

19.15

Lottum
Heilige mis

Tijdens het themaweekend organiseren verschillende ondernemers
in het centrum van Horst activiteiten
die in het teken van het najaar staan.
De herfstmodeshow in het atrium van
de kerk vormt de afsluiter van het
weekend. Eerdere jaren organiseerde

Deelnemers

Kronenberg

zondag

meer bekendheid geven aan de Shiatsu
massagetherapie. De inspiratiemiddag
vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur aan
De Vorst 5 in Sevenum.

Het Centrummanagement van Horst organiseert op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september het
themaweekend Herfst. Op zondag 24 september vindt er in het kader van dit themaweekend een modeshow plaats
in het atrium van de Lambertuskerk van Horst.

Hegelsom

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

yoga, Ilonka Wolters vertelt over mindfulness voor kinderen, Esmeralde Veldpaus
deelt haar wijsheid over Dr. Schüßler
Celzouten en Laura Craenmehr wil

09.45

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

Heilige mis

Centraal staan deze middag de Luister
en Fluistertuin en kindercoachpraktijk
GAAN met L.e.F. van Petra Jenniskens.
Monique Donders geeft informatie over

Modeshow in Horst

Grubbenvorst

zondag

Vijf vrouwen organiseren op zaterdag 23 september in de Luister en Fluistertuin van Petra Jenniskens in
Sevenum het evenement Eigen Wijsheid. Ieder vertelt vanuit haar eigen expertise over het welzijn van de mens.

19.15

Griendtsveen
zondag

Eigen Wijsheid in Sevenum

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 27

18.00

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

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

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

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

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

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

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

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

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

Paramedische Voetzorg Horst

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

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

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

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

Help ons aan een collega en
ontvang een waardebon t.w.v.

€ 500,-

Verkoop Vacatures

Verkoper

Junior Verkoper

Filiaalleider

Assistent Filiaalleider

Fulltime (m/v) in Noord- en Midden Limburg

Fulltime (m/v) in Noord- en Midden Limburg

Fulltime (m/v) in Noord- en Midden Limburg

Fulltime (m/v) in Noord- en Midden Limburg

Logistieke Vacatures

Bezorger/Installateur

Bijrijder

Junior Logistiek Medewerker

Fulltime in Roermond

Fulltime in Roermond

Fulltime in Roermond

Service Vacatures

Klant Contact Center Medewerker

Service Center Medewerker

Witgoed Service Monteur

Fulltime (m/v) in Roermond

Fulltime (m/v) in Roermond, Panningen, Echt

Fulltime in Roermond

EN
K
E
O
Z
WIJ
’S!
A
G
E
L
COL

Bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer
informatie en om te solliciteren.
* Bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer informatie en de voorwaarden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

