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Duizenden
dopjes voor KiKa
Broer en zus Daan (9) en Imke Seuren (11) uit Swolgen sparen sinds begin juni bierdopjes voor KiKa. Inmiddels hebben ze al 64.000 dopjes gespaard, die ze willen
aanbieden aan een recyclebedrijf. Het tweetal is voorlopig nog niet van plan om te stoppen.
Lees verder op pagina 02

Meerlo en Tienray inventariseren
klachten over doorgaande weg
Tussen provincie Limburg en gemeente Horst aan de Maas zijn gesprekken gaande over een eventuele
overdracht van de doorgaande weg tussen Tienray en Meerlo (N554), waar al jaren veel klachten over zijn.
De momenteel provinciale weg zou dan een gemeenteweg worden. Om een goed beeld te krijgen van de
klachten, hebben de dorpsraden een online enquête opgesteld.
Dorpsoverleg Tienray en
Dorpsraad Meerlo hebben de laatste
jaren veel klachten gehad over de
weg en hebben nu geïnventariseerd
wat de op- en aanmerkingen zijn die
ze bij de eventuele overdracht bij
gemeente en provincie willen inbrengen. Bewoners van Tienray en Meerlo
konden in een online enquête aangeven welke klachten ze ervaarden van
de weg. Ivo van Summeren van het
Dorpsoverleg van Tienray: “De weg

is nu een provinciale weg, waar we al
jaren veel klachten over hebben gehad,
maar waar de gemeente dus nooit iets
aan heeft kunnen doen. Nu er sprake
is van een overdracht van de provincie naar de gemeente, was dat voor
ons een goed moment om nogmaals
te gaan luisteren naar alle klachten.
Daar willen we dan een inventarisatie
van te maken, waarmee we naar de
gemeente kunnen gaan.” Hij voegt nog
toe: “Mooi om te zien hoe we dit geza-

menlijke probleem van Meerlo en
Tienray ook gezamenlijk aanpakken.”
Op de enquête zijn ruim 85 reacties gekomen. “De meeste klachten
gaan over drukte en snelheid”, vertelt
Van Summeren, “Mensen spreken
over een ‘racebaan’ als ze het hebben
over de weg.” Volgens Van Summeren
zou de eventuele overdracht een
goed moment kunnen zijn om in
oplossingen te gaan denken.
Lees verder op pagina 03
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Hondenkeuring bij De Helper in Nood

‘Ze vinden het zelf leuk’
Op het terrein van Politie Honden Vereniging De Helper in Nood aan de
Dijkerheideweg vond van vrijdag 6 tot en met zondag 8 oktober een
hondenkeuring plaats. Getrainde honden konden hier met hun trainers op
gaan voor certificaat politiehond 1 (ph1), politiehond 2 (ph2) en een
certificaat objectbewaking.
Terwijl een man in een dik pak
twee kogels op een hond afvuurt, komt
die hond in volle snelheid op de man

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Anke Verbeek
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Mike van Kempen
06 12 21 15 40
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

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

afrennen. De hond grijpt hem bij zijn
arm, laat even los en pakt de man
meteen weer beet. “Dat zijn minpunten”, aldus Geert Claessens, voorzitter
van PHV De Helper. “Dat is omdat de
hond zich in één keer vast had moeten
klemmen.” De man in pak is een
pakwerker. Hij speelt tijdens de
trainingen en de keuring het ‘doelwit’
van een hond. Hij wordt beschermd
met een leren jas en heeft daarbij ook
nog een dikke juten jas en broek aan.

Certificaten
Tijdens de keuring kunnen
honden verschillende certificaten
halen. Claessens: “Ze kunnen hier hun
ph1, ph2 en objectbewaking halen.
Daarna kunnen ze gekocht worden
door bijvoorbeeld de politie of het
leger. Dat gebeurt in binnen- en
buitenland. Nederlandse honden staan
namelijk heel hoog aangeschreven.
Er gaan veel honden naar Amerika
en ook in China groeit de afzetmarkt.
Verder specialiseren naar bijvoorbeeld
drugshond gebeurt dan bij de koper.”
Op de keuring kwamen ongeveer
25 honden met begeleiders af, aldus
Claessens. “Daarom duurt de keuring
ook drie dagen. Per dag kunnen we
zo’n acht tot tien honden keuren.

Het moet ook niet te gehaast gebeuren. Ze doen dan een heel aantal
oefeningen waarmee ze in totaal
435 punten kunnen halen. Het minimum voor een certificaat is 356. Als ze
meer dan 392 punten halen dan krijgen
ze hun certificaat met lof.” Oefeningen
die honden moeten doen zijn bijvoorbeeld het opsporen van drie kogelhulzen, het doorlopen van een klimsprongbaan en een kistje uit het water halen.

“Ook doen we dus oefeningen met de
pakwerker. In de ene oefening loopt de
man met een stok op de hond af en bij
een andere oefening schiet hij op de
hond terwijl de werker vlucht. Ook een
werker van zijn fiets halen valt onder
de oefeningen.”
Deelnemers van de keuring komen
uit heel Limburg, van verschillende
verenigingen. Ook van PHV De Helper
in Nood deed een deelnemer mee.

Sjef van Dijk verkreeg met zijn hond
Boris het ph 1-certificaat. “Ik heb daarvoor 377 punten gehaald”, vertelt hij.
“ Boris heb ik gekregen toen hij twee
was, en nu is hij drie.” Boris wordt
na het behalen van zijn certificaat
verkocht. “Dat is ook zo eerlijk voor de
hond. Anders zijn ze klaargemaakt voor
het werk en doen ze ineens niks meer.
Ze vinden het zelf leuk, anders krijgen
we de honden niet zo ver.”

Vervolg voorpagina

Duizenden dopjes
voor KiKa
“Het is eigenlijk allemaal begonnen op het feest van opa en oma”,
vertelt Daan. Imke vult aan:
“Een vriend van opa spaarde bierdopjes voor KiKa en toen dachten we dat
we dat zelf ook wel konden gaan
doen.” Het begon klein, maar door
posters bij de cafés in het dorp en
oproepjes op Facebook weet het hele
dorp inmiddels wie Daan en Imke zijn
en wat ze aan het doen zijn. Inmiddels
is het aantal bierdopjes niet meer met
de hand te tellen. “Tot de 15.000
dopjes hebben we met de hand
geteld. Daarna werden het er echt te
veel en zijn we de dopjes gaan
wegen: 2.000 dopjes zijn 4,4 kilo en
dat is één emmer,” legt Imke uit.
Inmiddels staan er 32 emmers in het
tuinhuisje van de familie Seuren en
zijn er naast de enorme lading
bierdopjes ook al heleboel plastic
dopjes verzameld.

Het hele dorp
doet mee
Het sparen doen Daan en Imke
niet alleen. “Het hele dorp doet
mee, Bej Ber, Wilhelmina, Bram,
MFA Kerkebos…”, legt Daan uit.
Iedere week fietsen de twee een
rondje door het dorp om overal de
gespaarde dopjes op te halen.
Ook cafés en restaurants uit andere

dorpen helpen het tweetal mee
met sparen. “Met de kermis in Horst
kregen we van De Lange een heel
grote vuilniszak en nog drie gewone
plastic tassen,” zegt Imke lachend.
Daan voegt trots toe: “Dat waren er
wel 10.000!” Naast cafés en restaurants, zijn ook de mensen uit het dorp
enthousiast over de actie van het
tweetal. Klasgenootjes komen regelmatig met zakjes bierdopjes en af en
toe komen er zelfs mensen aan de
deur om dopjes te brengen. “Dat vind
ik wel het allerleukste”, zegt Imke.

Doorgaan totdat het
niet meer leuk is
“Ik heb gebeld met een man die
op grote schaal dopjes verzamelt voor
KiKa. Hij vertelde dat het recyclebedrijf waar hij de dopjes heenbracht
ermee stopte. Dus zijn wij nu nog op
zoek naar een ander bedrijf dat een
mooie prijs voor de dopjes wil geven,
zodat we een mooi bedrag kunnen
schenken aan KiKa.” Daan en Imke
sparen tot dat is gelukt gewoon door.
En wanneer ze dan stoppen met sparen? “We wilden de dopjes eigenlijk
bij de 50.000 al wegbrengen”, lacht
Daan, “maar toen waar het er ineens
al meer dan 60.000. Dus nu gaan we
maar gewoon door tot we het niet
meer leuk vinden.”

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
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TIMMERBEDRIJF
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Beste winkel
in Tuin
Horsterweg 68, Sevenum

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559
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Lintje voor Piet Selen
Piet Selen (64) uit Kronenberg heeft op zondag 7 oktober uit handen van burgemeester Kees van Rooij een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij ontving het lintje omdat hij veel doet en heeft gedaan voor de leefbaarheid van het dorp. Dit gebeurde tijdens de opening van wandelroute ‘Oorlogssporen Kronenberg’ en de onthulling
van een oorlogsmonument aan het Bedelaarspad in Kronenberg.

Volgens authentiek recept!

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

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

Crist Coppens
Malse varkenshaas
500 gram € 7,95

geldig t/m
zaterdag
14 oktober 2017

Selen is sinds 2000 lid en vicevoorzitter van Dorpsraad Kronenberg.
Hij is onder meer actief betrokken
bij het accommodatiebeleid van de
gemeente Horst aan de Maas en is
initiator en inspirator van de werkgroep
EnergieKronenberg, die er voor wil zorgen dat Kronenberg in 2030 een energieneutraal dorp is. Ook is hij jaren bezig
geweest een bestuur te vinden om een
eigen KBO op te zetten in Kronenberg.

Dit is hem gelukt en inmiddels is KBO
Kronenberg al vijf jaar van de grond.
In 2002 werd Selen verder voorzitter van
Stichting Gemeenschapsvoorzieningen
Kronenberg, die De Torrekoel beheert.
In 2012 werd Selen mede-initiatiefnemer bij de oprichting van Stichting
Welzijn Kronenberg/Evertsoord, die
zich inzet voor de leefbaarheid van met
name de oudere inwoners, waardoor ze
langer in hun eigen dorp kunnen blijven

wonen. Als bestuurslid is Selen ook hier
kartrekker binnen de stichting.
Piet Selen wordt omschreven
als iemand die leeft voor het dorp.
Zelf heeft hij gezegd: ‘Er is geen dag
dat ik niet bezig ben met mijn dorp’.
Als hij iets kan ondernemen wat positief
is voor de dorpsgemeenschap, dan zet
hij door. Voor deze verdiensten is hij
benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau.

Vervolg voorpagina

Meerlo en Tienray inventariseren
klachten over doorgaande weg
“De vraag is of de gemeente de
provinciale weg mét klachten over gaat
nemen, of dat ze de weg overneemt en
iets aan de klachten gaat doen”, zegt hij.
“De wegen N 554 en N 556
(van Horst naar Sevenum, red.) zijn

eigendom van de provincie”, licht
een woordvoerder van de gemeente
desgevraagd toe. “Het is de bedoeling dat deze wegen in eigendom
overgaan naar de gemeente. Wij
hebben aan de dorpsraden van Meerlo,

De werkgroep Station Grubbenvorst-Greenport-Venlo.Nu is op vrijdag 6 oktober naar het Provinciehuis in
Maastricht geweest om daar 1.400 handtekeningen aan te bieden voor de komst van het station in Grubbenvorst. De provinciepartijen bleken zich tijdens de vergadering achter het plan voor het station te scharen.
het station op de agenda van de
Statencommissie. Piet Seegers van de
werkgroep: “We hebben de petitie
voorafgaand aan de vergadering
aangeboden en deze is welwillend
aangenomen. Uit de vergadering bleek
vervolgens dat de provinciepartijen van
mening zijn dat Station Grubbenvorst er
moet komen. Het belangrijkste
argument hiervoor zijn de economische
voordelen die zo’n station kan bieden
voor de regio.”
De statenleden scharen zich
dus achter het plan voor Station
Grubbenvorst. Echter zijn ze ook van
mening dat het station Grubbenvorst

Extra voordelig: deze 2 samen € 10,00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Halloween voor kids
Vrijdag 13 oktober
van 17.00 - 21.00 uur
Meer info:
www.leurs.nl

Griezelspellen
Schminken
Pompoen snijden
en nog veel meer!
In samenwerking met
Ruitersport Equidrôme

Tienray, Hegelsom, Horst en Sevenum
gevraagd of er verkeerskundige wensen met betrekking tot deze wegen
zijn.” Momenteel lopen de onderhandeling over de overdracht van de
wegen.

Plannen voor Station Grubbenvorst
nu bij Tweede Kamer
De plannen voor een station in
Grubbenvorst leken van de baan
vanwege een gat van 14 miljoen euro
in de begroting van de provincie.
Dit gat heeft te maken met het feit dat
er meer stukken sporen een elektrische bovenleiding moeten krijgen dan
vooraf gedacht en met een kleinere
bijdrage van het Rijk. Om ervoor te
zorgen dat Station Grubbenvorst er
toch komt, startte de werkgroep
Station Grubbenvorst-GreenportVenlo.Nu een petitie. Met de 1.400
handtekeningen die werden opgehaald, ging de werkgroep vrijdag naar
het Provinciehuis. Daar stond die dag

Heerlijke spekschijf 4 stuks € 5,00

een Rijkszaak betreft, en daarom wil
de provincie het gat in de begroting
niet opvullen vanuit de eigen reserves.
Inmiddels is er daarom een brief naar
de Tweede Kamer gestuurd, waarin die
wordt verzocht om te kijken of het Rijk
het gat kan opvullen. “Daar wordt
eind oktober over vergaderd”,
vertelt Seegers. “Dus voor ons als
werkgroep is het nu nog even afwachten. In eerste instantie is het nu aan
de provinciepartijen om de druk op
de Tweede Kamerleden op te voeren,
maar als we ergens iets kunnen doen
om het proces te bevorderen, dan
zullen we dat zeker niet nalaten.

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

elke
zondag
open

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

Oostrumseweg 5
5862 AN Geijsteren
0478 - 53 20 11
info@vink-ongediertepreventie.nl
vink-ongediertepreventie.nl

WEREN EN BESTRIJDEN
VAN ONGEDIERTE
Knaagdieren
Kruipende en vliegende insecten
Houtworm en boktor
Vogelwering
Spinnen
Mollen en steenmarters

04

nieuws

12
10

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!

Oorlogsmonument
Kronenberg onthuld
In Kronenberg is op zaterdag 7 oktober een monument onthuld ter herinnering aan de Engelse bommenwerper
die in oktober 1942 neerstortte.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Op een veld aan het Bedelaarspad
in Kronenberg stortte in 1942 een
Engelse bommenwerper neer,
waarbij alle zeven inzittenden om

het leven kwamen. De gebeurtenis
maakte diepe indruk op de buurtbewoners. Ter herinnering aan het
ongeluk is nu een monument onthuld,

dat deel uitmaakt van een nieuwe
wandelroute door het dorp en de
omgeving, Oorlogssporen in Kronenberg.

Gemeente: voorlopig
geen akkoord zonnepark
Het College van B&W van Horst aan de Maas is voorlopig niet van plan de vergunning te verlenen voor de aanleg
van een zonnepark bij Melderslo. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 oktober.

bij n
pij

Week van de acupunctuur

Het Duitse bedrijf Kronos Solar
maakte enkele weken bekend een
zonnepark ter grootte van 13 hectare te
willen plaatsen in Melderslo. Voor dit
plan is een vergunning van tien jaar
aangevraagd. Omwonenden zijn niet
blij met de plannen en hebben
inmiddels een werkgroep opgestart.
Zij vinden dat er voldoende alternatieven zijn, zoals de daken van bedrijven.
Tijdens de raadsvergadering bleek dat

ook PvdA en Essentie vraagtekens
zetten bij het plan. “Het is niet zomaar
iets”, aldus Richard van der Weegen
(PvdA). “We zijn een voorstander van
duurzame energie, maar het moet wel
op de goede plek. Zonnepanelen op
deze plaats past niet in het bestemmingsplan.” Dat vond ook Eric
Beurskens van Essentie. Hij ziet de
zonnepanelen liever in Greenport.
Bij de politieke partijen was het idee

ontstaan dat het college al een
principebesluit had genomen op de
aanvraag. Dat is volgens wethouder
Paul Driessen echter niet het geval.
“We zijn niet voornemers om de
vergunning te verlenen, omdat er
nog geen beleid is over dit soort zaken.
We willen dit in de gemeenteraadsvergadering van december gaan bespreken. Daarna kunnen we discussie
voeren over de aanvraag.”

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

In balans met Chinese geneeskunde

Thema ‘Energie in Beweging’ 9 t/m 14 oktober
Dit jaar vindt voor de derde keer de Week van de Acupunctuur
– In balans met Chinese Geneeskunde plaats. Van 9 t/m 14
oktober kunnen mensen in heel Nederland kennismaken met
de verschillende behandelingen uit de Traditionele Chinese
Geneeskunde (TCM) en m.n. Acupunctuur. Het thema ‘Energie in
beweging’ vertelt over de mogelijkheden en de manier waarop
TCM een positieve bijdrage kan leveren aan het zelfherstellende
vermogen van ons lichaam, waarbij een grote verscheidenheid aan
klachten verminderd en aandoeningen behandeld kunnen worden.

HORST

Op www.weekvandeacupunctuur.nl is meer informatie te vinden
hierover of kijk op de websites van de 3 deelnemende praktijken in
Horst, waar u in deze actieweek vrijblijvend terecht kunt voor alle
informatie omtrent Acupunctuur en TCM en zich laten voorlichten
of acupunctuur iets voor uw klachten zou kunnen betekenen:

Praktijk Hegger:

WvA_Flyer_A5_2016_4.indd 1

12-08-16
Deken Creemersstraat 57a, Facebook: Hegger Acupunctuur

Praktijk Acu-Balance:

Schoolstraat 59, www.acu-balance.nl

Praktijk Li & Ren:

Doolgaardstraat 42 (1e verdieping), www.li-ren.nl

WK Bokkenollen in Griendtsveen

12:58

In Griendtsveen vond zaterdag 7 oktober voor de twintigste keer het WK Bokkenollen plaats.
Op zondag 8 oktober was het WK Limonollen. Op zaterdag streden er zo’n 120 teams om het wereldkampioenschap Bokkenollen. Zij moesten een hindernisparcours afleggen met een dienblad met
daarop vier glazen en één flesje Bockbier.
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Zinnige Zaken

Leerlingen willen
parkeerplaats aanpakken
De raadszaal in het gemeentehuis in Horst was op dinsdag 10 oktober voor een middag domein van leerlingen
van het Citaverde College. Zo’n 160 leerlingen van MBO niveau 4 namen deel aan het project Zinnige Zaken en
hielden zich een dag bezig met de lokale politiek. Het project werd afgesloten met een heuse raadsvergadering.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
De leerlingen ondersteunden hun presentaties met onder andere filmpjes
Net zoals een ‘echte’ raadsvergadering draaide ook deze om debatteren,
vragen stellen en compromissen
sluiten. De leerlingen kregen een dag
lang de tijd om te bedenken welk
onderwerp er op de agenda van de
gemeenteraad hoort. Verdeeld over zes
groepen presenteerden ze deze ideeën
’s avonds aan elkaar. Het onderwerp
dat uiteindelijk de meeste stemmen
kreeg, zou in de gemeenteraad worden
besproken.
Twee van de groepen hadden zich
gebogen over de oversteekplaats bij
het station in Horst. Een gevaarlijke
plek, aldus de leerlingen. En hoewel
de geplande komst van een tunnel en

rotonde uiteindelijk de situatie moet
gaan verbeteren, willen zij daar niet
op wachten. De oplossingen die de
studenten hadden bedacht varieerden
van waarschuwingsborden en ‘smileys’
tot een voetgangers- en fietsersbrug.
Hoewel enkele leerlingen gecharmeerd
waren van de ideeën, haalden deze
uiteindelijk niet de meeste stemmen.
Datzelfde gold voor gratis wifi in heel
Horst aan de Maas en een uitgaansgelegenheid voor jongeren in de leeftijd
van 12 tot 16 jaar.
Uiteindelijk gingen de meeste
stemmen naar het voorstel van
groepje 2: natuurlijk goed parkeren
bij het Citaverde College. De leerlin-

genparkeerplaats mag namelijk wel
een opknapbeurt gebruiken, vindt
groep 2. De losse stenen op de plaats
zorgen voor gevaarlijke situaties en het
onkruid maakt het er niet fraaier op.
Zij deden de suggestie om het terrein
te verharden met gerecycled materiaal
en eventueel uit te breiden zodat ook
medewerkers van een naastgelegen
bedrijf er kunnen parkeren.
Al in de eerste stemronde bleek dat
veel van hun medeleerlingen het met
hen eens waren. En ook in de daarop
volgende tweede en derde ronde kreeg
het plan de meerderheid. De gemeenteraad gaat zich nu over het voorstel
buigen.

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

Dinsdagmarkt
in Horst
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
IS BINNEN!
EL
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EHA V NS C| SLHT
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DE NIEUWE COLLECTIE

ESLAKE EDOVERTREKKEN!
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N |EL,LA
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LAKENS EN DEKB
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WEE
ER ISER
KENs, HOEslAKENs

Er is wEEr VOlOp FlANEl, lA EKKEN!
EN DEKbEDOVErTr

OKTOBER BOERENKAAS MAAND
Bij ons keuze uit 15 soorten!
Kom proeven!

BOERENMESHANGER
500 gram

5,50

Romige boerenkaas, iets pikant.

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

MASTBROEK
poeliersbedrijf
50e Hiltho in Horst
De vijftigste editie van de Hiltho in Horst vond van vrijdag 6 tot en met woensdag 11 oktober
plaats. De lifestylebeurs stond op het evenemententerrein in Horst. Ruim 360 standhouders informeerden tijdens de Hiltho de bezoekers over hun producten. Er waren demonstraties en optredens en in de
speciale spiegeltent werd muziek uit de jaren 60 gedraaid.

Maandaanbieding oktober

7 Konijnenbouten voor € 10,00
Per stuk € 1,75

van 09.00-12.00 uur
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De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig. ’t Is op, zo is het goed.

Voor de wereld was u een moeder,
voor ons was u de wereld.

Welkom lief meisje!

Jozef Collin

Na een rijk leven waarin zij genoot van alle kleine dingen, willen
wij u laten weten dat toch nog onverwacht is overleden, onze lieve
moeder, onze trotse oma en overgrootmoeder

Romi

echtgenoot van

Truus Collin-Thijssen
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar.
Truus
Christel en John
Evelien en Peter
Jonah, Kira
Venlo, 9 oktober 2017
Familie Collin, Danielweg 44, 5962 AS Melderslo
We nodigen jullie uit om samen thuis afscheid
te nemen van Jozef op zaterdag 14 oktober om 13.00 uur.
Aansluitend zullen we hem in besloten kring begeleiden
naar het crematorium.
In plaats van bloemen wordt een gift aan het KWF op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.
Parkeergelegenheid bij MFC de Zwingel

Jo Sonnemans-Smits
Johanna Rosalina
weduwe van
Antoon Sonnemans

José en Jos
Daniëlle en Bart, Aukje, Mike, Isa
Marnix

Geboren
4 oktober 2017

Marianne
Finbar en Mario en Hannah, Finlay

Siem

Peter en Marij
Lotte en Ferdi
Eefje

Zoon en broertje van
Rik, Carla en Teun Spreeuwenberg
Pastoor Teeuwenstraat 64
5962 CB Melderslo

Moon en Ton
Ferry
Jessica
Nijmegen, 5 oktober 2017

Geboren

Lisa

Ons mam is op woensdag 11 oktober in besloten kring begraven.

Weej wense Truus, Christel en John, Evelien en Peter, Jonah, Kira
hiël veul sterkte mit ut verlees vaan

JOZEF COLLIN
Liesbeth, Clarissa en Harrie,
Nancy en Hans, Esther en Marcel

Zeer bedroefd hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons lid

Joep Keizers
Joep is 20 jaar lid geweest van ons koor.
Wij zijn hem dankbaar voor de jarenlange betrokkenheid
bij ons koor. Wij zullen hem missen.
We wensen Johanna en familie veel sterkte toe.
Bestuur, dirigent, pianiste en leden
Mannenkoor “Die Sevensanghers” Sevenum

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.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Wat zullen weej ow moeie verhalen gon missen…

4 oktober 2017
Dochter van Rob Raedts
& Yvonne Nijkamp
Trotse broer: Loek Raedts
Emmastraat 15
5975 CM Sevenum

Dankbaar dat we
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
hulp in de huishouding? Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.

Wiel Classens
hebben mogen begeleiden in zijn laatste levensjaren.
We wensen de familie Classens veel sterkte toe.

T.k. gevraagd landbouwmachines,
2 en 3 schaar wentelploegen/
frees/kieper/mesttank/weisleep/
weidebloter/schijveneg/schudder/
hark/maaier/ tractors enz.
06 19 07 69 59.

zorg voor ouderen

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Gooiendaag Horst

Brocante 50% korting. Alles is
nu voor de helft, dus 50% Korting.
Brocante Hal Limburg in Horst. We
hebben ruimte nodig voor nieuwe
aanvoer. Speulhofsbaan 7A Meterik. di
t/m vr 12.17 en zat 10-16 uur.

Wszyskie 50% (nie na odiez). Second
hand shop Horst Twedde Kans,
Speulhofsbaan 7A Meterik. wtorek do
piatku 12.00-17.00 sobota 10.0016.00.

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.

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

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.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Dochter en zusje van:
Jolanda en
Paul Welles
Lin
Veldlaan 6
5963 HG Hegelsom

Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar.

Correspondentieadres:
Familie Sonnemans
Pater van Stiphoutstraat 11, 5853 BL Siebengewald
Soms is ‘t beater iets moëis te verleeze
Beater verleeze dan det ge ’t noëits het gehad

Geboren op
5 oktober 2017

Voorraad opruiming 50%. Alles
voor 50%, behalve kleding. Kringloop
twedde kans Horst. Speulhofsbaan 7A
Meterik 06 21 23 88 89.

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.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Werkruimte/hobbyruimte Horst.
Diverse afmetingen, vanaf 65 m2,
geïsoleerd, goed bereikbaar, tel. 06 24
19 24 01 Business Centrum Horst.

Te koop appels, zelf plukken,
€ 0,50/kg. Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Thai Massage Champhong.
Heeft u last van spierpijn of vastzittende spieren? Neem dan een bezoekje
aan Thai Massage Champhong.
Afspraak maken kan op 077 397 13 55
of 06 21 44 03 89.

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

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

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

www.theoarts.com

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

Hier kunt u terecht voor het volledig regelen
en verzorgen van een uitvaart.
Samen, vanaf het eerste moment.
Van opbaring, tot en met de uitvaart.

Mocht u een vrijblijvend kennismakingsof voorgesprek willen, bel mij dan gerust.
Dag en nacht bereikbaar
onder nummer: 06-40202403

Wezelstraat 7
5854 JA Nieuw-Bergen
mail@lizetuitvaartverzorging.nl
www.lizetuitvaartverzorging.nl
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HALLO op vakantie...
HALLO Horst aan de Maas is al op veel plekken in de wereld geweest. Bent u ook, buiten Horst aan de Maas, op vakantie geweest en heeft u een leuke foto gemaakt met
de HALLO? Stuur deze dan naar redactie@hallohorstaandemaas.nl met uw gegevens en wie weet ziet u uzelf terug in de HALLO!

... in Israël
Lucie Geurts en Freddy Biermans uit Horst trokken samen met hun partners en 25 andere pelgrims,
waaronder ook de kapelaans uit Horst aan de Maas, in de voetsporen van Jezus door Israël. De Dode Zee
was een mooie plaats om alle indrukken te laten bezinken en natuurlijk ook om met de HALLO op de
foto te gaan.

… in New York
Robert Verhaeg en Cindy Vullings uit Horst maakten een rondreis
door Oost-Canada en de Verenigde Staten. Samen met de HALLO
poseerden ze bij het Empire State Building in New York.

… in Nieuw-Caledonië
Stefan en Petra Noordijk uit America waren op familiebezoek in Nieuw-Caledonië. Nieuw-Caledonië
is een Franse kolonie in de Stille Oceaan, ter hoogte van Australië en boven Nieuw-Zeeland. Het is een
divers eiland, waar je onder andere kunt snorkelen, zeilen en wandelen. Stefan en Petra vonden ook
nog ergens de tijd om met de HALLO op de foto te gaan, op een plaats waar zeeschildpadden hun
eieren komen begraven om deze later uit te laten komen.

…. in Liessen
Marcel, William, Dian, Roland, Mariëlle, Yvonne, Geert, Herman, Ildi, Evelyn en Erik uit America
gingen dit jaar voor hun vriendenweekend naar Liesen, in Duitsland. Daar begonnen zij de dag met een
huifkartocht met ‘Live-Musik’, werd ’s middags de ‘vogel’ uit de boom geschoten en werd er geproost
op de winnaar. Op het eind was er even tijd voor de HALLO

… in Frankrijk
Jarvin van de Ven uit Melderslo en Erik Janssen uit Sevenum
brachten hun vakantie door in Saint-Raphael, Zuid-Frankrijk. Op hun
camping poseerden ze samen met de HALLO.
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Laat maar los, wij houden je vast
Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren,
is in alle rust overleden mijn lieve vrouw, ons mam en oma

Jacqueline Timmermans
* Leunen, 14 december 1952

† Tilburg, 9 oktober 2017

echtgenote van

Jan Mennen
Griendtsveen
Eindhoven
Griendtsveen
Deurne

Jan
Freek en Julie
Sjoerd †
Ieke en Bas
Doede en Pleun
Deurne Janneke
Helmond Lieke en Gerrie
Sanne en Femke

St. Barbarastraat 39, 5766 PC Griendtsveen

Kringloopwinkel Oud & Nieuw.
Uw Kringloopwinkel in Sevenum voor
al uw in en om het huis artikelen.
Koelkasten, wasmachines etc.
Sfeerverlichting, huishoudelijk,
speelgoed, games en nog veel meer!
Wij zijn geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur met
uitloop. Adres: Maasbreeseweg 3
5975 BL Sevenum E-mail:
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
tel. 077 374 44 80/06 31 22 84 44.

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

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Grafisch Design otherdesign.nl Zoekt
u een grafisch ontwerper voor een
nieuw logo, huisstijl, visitekaartjes,
flyers of webdesign? Neem dan contact
met ons op: tel. +31 6 14 42 49 55 of
www.otherdesign.nl

Healing creme - huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
insectenbeten, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
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.

Jacqueline is thuis. U kunt afscheid van haar nemen
op vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur.

Huissleutel verloren met groengele sleutelhanger op zaterdag 7 okt.
in Horst-centrum of de MTB-route
Schadijkse bossen. Tel. 06 24 93 37 05.
Vinder wordt beloond.

Op zaterdag 14 oktober nemen wij om 11.00 uur samen
afscheid van Jacqueline in de Sint-Barbarakerk in Griendtsveen.
Daarna zal zij bij Sjoerd begraven worden.

www.bijconstance.123website.nl
Beauty, pedicure & voetreflex bij Connie
Janssen in Horst. Holistisch, aandacht
voor lichaam & geest.

Workshop ´Maak je eigen trend´.
Zelf hippe kleding maken of het kleding
maken weer oppakken. Meld je aan!
Wij geven div. workshops (ook vastelaovespêkske in groepsverband).
Startdata di-ochtend 24-10 en do-avond
26-10. Es&Dé 06 10 73 10 27.

Binnen- en buitenzonwering.
Voor al uw binnen- en buitenzonwering,
rolluiken, horren, gordijnen, houten
jaloezieën, shutters e.d. Voor een
prijsopgave bel 077 396 91 64 of mail
info@sunblinds-venlo.nl
Laurier: mooi, groot 80-100 cm,
nu 10 voor € 45,00. Taxus v.a. € 1,60.
Info bel 06 40 32 71 08.

We wisten dat Lei ernstig ziek was.
Toen we hoorden dat hij gestorven was,
werden we stil.

“Meneer Lei met de klei”
was jarenlang een bevlogen leerkracht
op sbo “de Peelhorst” en liet zo een
onuitwisbare herinnering achter bij ons en zijn leerlingen.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
Je (oud-)collega’s van de Twister

Introductie, meditatieve dans.
Huys van Puur, Linnenstraat 10, 5961
HA Horst. Dinsdag 17 oktober om 19.30
tot 20.45 Inlichtingen : 06 57 46 16 12
g.peeters7@kpnplanet.nl
Poetshulp gezocht Broekhuizen. Kordate en betrouwbare poetshulp gezocht
voor 3 à 4 uur p/w 06 52 60 88 18.
Viooltjes in vele kleuren 0,30. Tevens
bosviooltjes, siervruchten, sierfruit en
kruiden. Open op woensdag en zaterdag. Hay Cox Molengatweg 4 Horst.
Tel. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.
Waarom breien. Breien verbetert je
motorische vaardigheden en je concentratie. Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst tel.
077 398 19 75. Volg ons op facebook.

50 jaar getrouwd!
Lottum, 12 oktober 2017
Van harte gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen
Gezocht: poetshulp. Poetshulp
gevraagd voor +/- 3 uur per 14 dgn.
op de vrijdagmorgen in Hegelsom.
Graag berichtje op 06 31 25 11 19.
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt vanaf
€ 150,00. Bel 06 16 37 45 14.

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Te koop gevraagd perceel landbouwgrond ca. 2 ha. Lottum of omgeving.
Tel. 06 51 64 50 47.

“Jao, maer nou efkes serieus… ”

Ben en Annie
Vervoort-Coenders

is op zoek naar een
•
•
•
•

C2C
chauffeur

m/v

Het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
De werktijden zijn in dagdienst.
Wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet.
Fulltime of parttime. Dit is in overleg mogelijk

Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar info@sikes.nl
Gesitrans C2C BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
06 - 29 50 19 29

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed

Vier generaties
Met de geboorte van Teuntje Mulders zijn de vier generaties in haar familie compleet. Teuntje is de
dochter van Elke Reijnen-Mulders uit Sevenum. Oma is Astrid Reijnen-Schuurmans uit Horst en overoma
Juul Schuurmans uit America. Zij genieten volop van het kleine meisje in de familie.

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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GEPLUKT Tom Faessen

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 draait in het seizoen soms werkdagen van 06.00 tot 24.00 uur, startte zijn eigen winkel op en neemt binnen korte tijd het bedrijf van zijn ouders
over. Deze week wordt Tom Faessen (30) uit America geplukt.
“Ik heb niet altijd in America
gewoond”, vertelt Tom. “Ik ben geboren
in Venlo, heb tot mijn zesde in Velden
gewoond en ben toen samen met mijn
moeder naar America verhuisd.” Tom is
enig kind en stroomde in groep 4 in op
de basisschool in America. “In het begin
was het even wennen, nieuw huis,
nieuwe school en nieuwe kinderen.
Maar ik was niet het enige kind dat

instroomde, er waren nog vier andere
nieuwe kinderen die vanuit andere
dorpen naar de basisschool in America
overstapten. Dus ik was niet alleen.
Mijn basisschooltijd was erg fijn. Ik had
veel vriendjes en we waren altijd wel
ergens aan het voetballen. Als het niet
op het schoolplein was, dan was het
buiten op het veldje in het dorp of bij de
voetbaltraining.”

PUZZEL

Sudoku
8
1
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5

4

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

www.peetenmobiel.nl

2

7

wel een droom geweest van Tom. Na zijn
basisschooltijd ging hij naar het Citaverde
om vervolgens door te stromen naar
bedrijfskunde in Den Bosch zodat hij een
bedrijfsplan kon schrijven voor de winkel.
“Het boerenbedrijf zit bij ons in de
familie. Mijn stiefvader is begonnen met
akkerbouw en asperges. Toen uiteindelijk
het blauwe bessenveld van de buurman
te koop kwam te staan heeft hij dat

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

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.

6

Tom is een keeper. “Voetbal is een
passie van me. Ik doe het al sinds ik
een klein jongetje was. Eerst bij AVV
America en vervolgens nog vijf jaar bij
Wittenhorst. Helaas heb ik moeten stoppen omdat ik de winkel wilde opzetten,
maar recent ben ik begonnen met het
trainen van de jeugdkeepers en de
seniorenkeepers van America.”
Een eigen winkel beginnen is altijd

6
5

gekocht. Vijf jaar na de koop van het land
zijn we langzaam en kleinschalig gestart
met zelfpluk en verkoop van producten.
Dat hebben we tien jaar gedaan voordat
we besloten dat we de winkel waarmee
ik al zo lang in mijn hoofd zat konden
verwezenlijken. Ik ben toen met mijn
bedrijfsplan naar de bank gegaan en ze
hebben het goed gekeurd. En nu zitten
we hier, in mijn eigen winkel.”
Tom houdt van zijn werk. “Sociaal
contact, dat is het leukste aan mijn
werk. In de zomer praat ik met zoveel
verschillende mensen. Je ontmoet altijd
nieuwe mensen vanuit heel Nederland.
Vaak komen er mensen uit het Noorden
van het land die hun ogen uitkijken.
De reacties die je krijgt van deze mensen
zijn fantastisch. Ik leg ze graag uit wat
ik doe en ze reageren altijd erg positief.
Maar ik had de winkel niet alleen op kunnen zetten, ik heb ontzettend veel steun
en hulp gehad van mijn ouders, mijn
schoonouders en natuurlijk mijn vrouw
Gaby.” Op de kermis in America hebben
Gaby en Tom elkaar ontmoet. “We zijn
8 jaar samen en 10 oktober zijn we twee
jaar getrouwd. We raakten aan de praat
op de kermis en hebben daarna contact
gehouden. De liefde tussen ons is echt
gegroeid. In het begin had ik nog geen
idee waar deze ontmoeting tot zou leiden, maar na enige tijd kwam ik erachter
dat Gaby toch wel ontzettend leuk was.”
Tom is erg tevreden over zijn leven.
Hij heeft zijn winkel, een vrouw waar
hij heel veel van houdt en binnen nu
en drie jaar neemt hij het hele blauwe
bessenteeltbedrijf van zijn ouders over.
Dit betekent echt niet dat hij geen dromen meer heeft. “Ik zou graag nog een
keer met mijn vrouw Gaby naar Australië
willen”, vertelt hij. “Een neef van Gaby is
daar naartoe geëmigreerd en woont daar
met zijn gezin. Australië is zo ontzettend
mooi. Het lijkt me te gek om daar een
maand lang door heen te trekken en de
natuur te zien.”

Groot assortiment
werkkleding en
werkschoenen
Horsterweg 68, Sevenum

EEN voordelig dagje
UIT!
voor
• 2x entree kind
0
• 2x kinderpannenkoek 25,0
• 2x pannenkoek groot naar keuze
voorwaarden: actie is geldig van oktober 2017 t/m maart 2018.
Alleen geldig met een reservering en vermelding van de actie.
Niet geldig in combinatie met andere acties en arrangementen.

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

10

winkel&bedrijf

12
10

Open Coffee Met over
tevredenheidsbeleving
werknemers
De volgende editie van Open Coffee Met Horst – Venray vindt plaats op
dinsdag 17 oktober van 08.30 tot 11.00 uur in het Parkhotel in Horst.
Deze keer gaat het over de tevredenheidsbeleving van werknemers.
Open Coffee Met Horst – Venray is
een vrijblijvende netwerkbijeenkomst waar zelfstandig ondernemers
en ondernemende professionals
elkaar treffen op de derde dinsdag
van de maand tussen 8.30 en 10.30
uur. Het doel van de bijeenkomsten
is om elkaar in een informele setting
te ontmoeten, kennis te delen,
nieuwe klanten te zoeken en te

brainstormen over actuele marktontwikkelingen of ondernemersvraagstukken. Tijdens de komende
bijeenkomst is Anouk Hendrikx-Afonso van Maatwerk te gast, om
ondernemers te helpen een antwoord te vinden op de vraag: ‘hoe
zorg ik als werkgever dat mijn
medewerkers elke ochtend met
plezier naar het werk gaan?’.

Lezing ‘Ben ik schepper
van mijn leven?’
Ingrid van der Beele van Huis ikben in Meterik geeft op woensdag
25 oktober een lezing met als thema ‘Ben ik schepper van mijn leven?’.
Deze wordt gehouden in de bibliotheek van Horst van 19.30 tot 21.00 uur.

Cheque voor CliniClowns
KinderKampeerWereld, een animatieconcept van WAU! BV uit Horst, heeft onlangs een cheque
uitgereikt van 1.682 euro aan de CliniClowns. Op de foto wordt de cheque uitgereikt aan Truus van
de CliniClowns. KinderKampeerWereld staat voor de meest kindervriendelijke campings.
Afgelopen zomer hebben de animatieteams en de kinderen op deze campings een actie gehouden
voor de CliniClowns.

Genieten...

Tijdens de lezing wordt ingegaan op
vragen als: Is je leven voorbestemd en
kun je in een luie stoel zitten wachten
tot het zich voor je ontvouwt of heb je
er zelf iets over te zeggen? Van der
Beele neemt de luisteraar mee op reis.

Aan de hand van bijzondere gebeurtenissen tijdens haar levensreis, krijgt de
luisteraar een kijkje in de inzichten die
zij onderweg kreeg. En hoe deze haar
gevormd hebben. Voor meer informatie
en aanmelden: ingridslife@yahoo.com

COUNTRY & CHRISTMAS FAIR
Bij aankomst in Haarzuilens beginnen we deze dagtocht met een heerlijke koffietafel. Daarna heeft u tot
20.00 uur de tijd om te genieten op de Country & Christmas Fair. Vanaf het moment dat u onder de poort
doorloopt wordt u ondergedompeld door het fijne, warme gevoel van de mooiste tijd van het jaar: Kerst!
Als het koude winterzonnetje achter de horizon is verdwenen, lichten de honderdduizenden kerstlichtjes
prachtig op. Ook worden de vuurkorven ontstoken en draait de spetterende licht- en watershow op volle toeren!
Incl.: koffietafel en entree Fair
Data: 22 en 25 november

NIEUW!

€ 51,-

KERSTWINKELDAGTOCHTEN

Kerstwinkeldagtochten naar België en Duitsland!

Diverse data in november
vanaf
en december

€ 22,50

WINTERSE
VERRASSINGSTOCHT

NIEUW!

€ 69,-

Data: 14 dec., 23 jan.

KREADOE

Datum: 16 december

WEST SIDE STORY
World Forum Theater Den Haag
Incl. 4-gangendiner, 1e rangs entreekaart

€ 26,-

€ 39,-

MARGRIET WINTER FAIR
Data: 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 november

€ 36,-

HOLIDAY ON ICE
“ATLANTIS”
vanaf

Datum: 26 december

Datum: 26 december

Data: 21, 25 nov.,
7, 15, 20 dec.

Data: 28 jan.,
25 maart, 27 mei

€ 75,- € 17,50

NIEUW!

€ 79,-

2e KERSTDAGTOCHT
MUSEUM DANSANT
Datum: 26 december

€ 135,-

KERSTWINKELEN
CENTRO OBERHAUSEN

€ 79,-

KERSTSHOPPEN PARIJS
Data: 18 november,
9 december

€ 75,-

€ 39,-

€ 79,-

DISNEY’S THE LION KING

€ 60,-

Datum: 26 dec. 2e kerstdag

2e KERSTDAGTOCHT
EIFEL

2e KERSTDAGTOCHT
MILLINGEN

Data: 1, 2, 3, 4 nov.

Data: 30 november
en 3 december

DICKENS FESTIJN
DEVENTER

€ 140,-

KERSTSHOPPEN LONDEN
Data: 25 november,
16 december

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

€ 75,-

€ 60,-
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Starters in de regio
Muscles
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats

Cheque voor Alzheimer Café
Klanten van supermarkt Jumbo Phicoop in Sevenum konden hun emballagebon inleveren ten bate
van het Alzheimer Café Horst aan de Maas. De supermarkt kon uiteindelijk een bedrag van 1.180 euro
doneren aan het café. Petra Leijssen nam de cheque namens het Alzheimer Café in ontvangst van
Rob Geurts van Jumbo Phicoop.

Opening van Huys van Puur
In Horst vindt donderdag 19 oktober de opening plaats van Huys van Puur. Dit yogacentrum is gevestigd in de
voormalige showroom van Weer-U-Zon.
Waar ooit de zonneschermen aan de
muur hingen en gekozen kon worden
uit een ruim aanbod van aluminium en

kunststof kozijnen staan nu boeddha’s
en brandt er kaarslicht. Eigenaren Dave
Peeters en Eva Wetsteijn vertellen op

19 oktober meer over wat yoga kan
bieden en kunnen bezoekers een blik
werpen in de nieuwe yogaruimte.

Telefoon
E-mail
Sector
Start

Activiteiten:
Muscles is een startend bedrijf
aan huis gevestigd. In een eigen
praktijk aan huis worden sportmassages en ontspanningsmassages
gegeven. Ook wordt er advies,
steun en hulp gegeven bij
blessures en andere voorkomende
problemen met spieren en
gewrichten. Ook biedt Muscles de
mogelijkheid om bepaalde
klachten te verhelpen en/of te
verkomen door middel van
Kinesiotaping. Wat ook goed helpt
bij bijvoorbeeld hooikoorts.
Sinds kort wordt er ook een
hoofd-/nek-/schouder massage
gegeven door middel van
lymfedrainage massage, wat een
goed effect heeft bij bijvoorbeeld
hoofdpijn, ontstekingen en stress.
Om bij de tijd te blijven worden er
cursussen en instructiedagen
gevolgd. Ook masseren bij
evenementen houdt je up to date.
In het voorjaar gaat er een cursus

0622688160
i.muscles@hotmail.com
Wellness
April 2017

massage bij kankerpatiënten
gevolgd worden. Dit is een mooie
uitbreiding van het aanbod wat
Muscles kan bieden, die mensen
zowel geestelijk als lichamelijk
een stukje hulp bieden om ze te
ondersteunen in een moeilijke
periode. Zowel tijdens als na de
behandeling,
Doelgroep:
Iedereen die geeft om zijn of
haar lichaam en geest. Maakt niet
uit jong of oud, sportief of niet.
Onderscheidend vermogen:
Muscles is gevestigd in een
warme, huiselijke sfeer, waar niet
op tijd gewerkt hoeft te worden.
Er kan dan echt naar de cliënt
geluisterd worden, zodat er
zo gericht mogelijk aan het
probleem gewerkt kan worden.
Ook hebben we een breed aanbod
aan massages, voor ieder wat
wils.

Genomineerden
Ondernemersprijs
bekend

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

Moet ik snel een bod doen?
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
Een vraag die wij op kantoor regelmatig krijgen is of er zeker niemand
anders meer tussen kan komen als je als koper direct een bod doet. Het
antwoord op deze vraag ligt genuanceerd.
Wat tegenwoordig steeds
seerde kopers tegelijkertijd ondermeer voorkomt is dat de verkoper
handelen. Binnen de gedragsregels
de verkoopprocedure aanpast.
van de NVM is wel afgesproken dat
Soms zijn er zo veel belangsteldit duidelijk aan alle partijen gemeld
lenden die de vraagprijs bieden
moet worden. In zo’n geval zal de
of benaderen, dat het moeilijk te
verkopende NVM-makelaar belangbepalen is wie de beste koper is.
stellenden mededelen dat er al een
Op dat moment kan de verkoper
bod ligt of dat er onderhandelingen
- op advies van zijn makelaar gaande zijn. De NVM-makelaar doet
besluiten de biedingsprocedure
geen mededelingen over de hoogte
van de biedingen. Dit zou overbieden te wijzigen in bijvoorbeeld een
inschrijvingsprocedure. In deze
kunnen uitlokken.
Vo
ge
procedure
krijgen alle bieders
Is het bieden van deovraagprijs
r al
a
ass
u
w
m
een gelijke kans om een bod uit
dan voldoende om koper te worte brengen. De makelaar dient
den? Het antwoord daarop is nee.
uiteraard eerst eventueel eerder
De Hoge Raad heeft bepaald dat de
gedane toezeggingen of afspraken
vraagprijs gezien moet worden als
na te komen, voordat de procedure
een uitnodiging tot het doen van
veranderd wordt.
een bod. Ook als je de vraagprijs
biedt, kan de verkoper dus beslissen
of hij je bod wel of niet aanvaardt,
of (via zijn makelaar) een tegenbod
doet. De verkoper kan dus zomaar
besluiten de vraagprijs te verhogen
www.intermakelaars.com
of te verlagen.

De genomineerden van Ondernemersprijs Horst aan de Maas zijn
maandag 9 oktober bekendgemaakt. Henk Kuijpers, Wouter Kuijpers en
Frans Bakker van Dinnissen BV, Frank Cornelissen, Matt Derkx, Jim Derkx en
Rick Derkx van Limbraco International BV en René Francken van Montair
Process Technology maken kans op de prijs.
De genomineerden zijn voorgedragen door de Adviesraad onder leiding
van Leon Litjens. De Adviesraad, die
in plaats is gekomen van de selectiecommissie, bestaat verder uit
onder andere voorzitters van enkele
ondernemersverenigingen in Horst
aan de Maas, een gemeentelijk
bestuurder, de twee laatste winnaars
van de ondernemersprijs en bestuur-

ders uit het onderwijs. Het thema voor
2017 is Internationaal Ondernemen.
De genomineerde kandidaten worden
door de jury bezocht en mogen zichzelf en hun onderneming presenteren.
De uitreiking van de Ondernemersprijs
vindt plaats op donderdag 23 november in de Mèrthal in Horst.
Kijk voor meer informatie op
www.ondernemersprijshorstaandemaas.nl

• (Sport)massages
• Kinesiotaping
• Blessurepreventie
• MDL hals, nek, gezicht
Inge Zandhuis
Kronenberg • 06 22 68 81 60

s

MUSCLES

Een makelaar mag namelijk
ook als er onderhandeld wordt
over een woning gewoon doorgaan met bezichtigingen. Een onderhandeling hoeft namelijk nog
niet automatisch tot een verkoop
te leiden. Bovendien zal de verkoper waarschijnlijk graag willen
weten of er meer belangstelling
is. De makelaar dient altijd maar
één belang en als hij de woning
verkoopt, is dat het belang van de
verkoper. Hij mag wettelijk dan
ook best met meerdere geïnteres-

Muscles
Inge Zandhuis
Torrestraat 24
Kronenberg
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Wat
zeg je?
Het lijkt bijna een soap te worden: de
plannen voor een station in Grubbenvorst.
Eerst zou het er wel komen, toen bleek dat er
niet genoeg geld was waarop de inwoners, die
eerst merendeels tegen waren, een handtekeningenactie startten en wil Provinciale
Staten dat het er ook komt. Geld is er echter
nog steeds niet. 34 procent van de inwoners
vraagt zich af of zo’n investering ook wel nodig
is. “Blerick en Venlo met allebei een station
zijn vlakbij dus waarom zou er een station in
Grubbenvorst moeten komen?”, vraagt deze
persoon zich af. “Vanuit Grubbenvorst hebben
we twee maal per uur een busverbinding naar
Blerick”, voegt een ander toe.” Van daaruit kunnen we de trein richting Roermond,
Nijmegen en Eindhoven nemen. Het is mijn
inziens onzin om veel geld tegen een nieuw te
bouwen station te gooien.”

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Blerick en Venlo zijn vlakbij’
De deur naar een station in Grubbenvorst is weer op een kier gezet. De provinciale politieke partijen hebben laten weten dat zij ook vinden
dat het station er moet komen. Geld hebben ze echter niet en dus verwijzen ze naar het Rijk. Iets meer dan 30 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas twijfelt echter over de noodzaak van het station. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

34%
Oneens

of de provincie inderdaad geen geld heeft.
Anderen zien echter wel de noodzaak
“Provincie is schatrijk en kan dit zonder
van een eigen station in Grubbenvorst.
probleem betalen.
“Gezien de ligging van
Wat het kost is overigens
Grubbenvorst, grenzend
niet belangrijk, maar
aan de industrieterreinen
‘Kleine dorpen wordt
wat het oplevert. En dat
van Trade Port, is het
is heel veel in het kader
zondermeer voor de
alles afgenomen’
van bereikbaarheid en
hand liggend dat een
de positionering van
treinstation broodnodig
‘De kosten zijn buiten
Venlo als logistieke
is”, zegt deze inwoner
proportioneel’
hotspot number one.”
stellig. Feit blijft echter
TipHorstaandeMaas
dat er een tekort van
‘Het zou
is een samenwerkings
14 miljoen euro is.
gemakkelijker zijn’
verband tussen
Hoe provincie Limburg
HALLO Horst aan de
aan dat geld kan komen?
Maas en TopOnderzoek.
Door bijvoorbeeld een
Voor meer resultaten of
crowdfundingactie te
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
beginnen, door te lenen of hun reserves aan
www.tiphorstaandemaas.nl
te spreken. Sommigen twijfelen dan ook

32%
Eens

34%
Neutraal
Station Grubbenvorst
is noodzaak voor
bereikbaarheid

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 inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Muzikale SP-Top 3 op de Hiltho
De Hiltho vond 50 jaar geleden voor het eerst plaats. Vriendenclub de
Vinylzuchtige Types verzorgde tijdens de editie van 2017 de muziek in de
spiegeltent, met alleen muziek uit de jaren 60 begin jaren 70. Ze hebben
diverse mensen uitgenodigd om een top drie samen te stellen uit die
periode. Bij dezen de top drie van de SP gebaseerd op de drie uitgangspunten van de SP: solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid.
Op drie staat het nummer Here
comes the sun uit een benefietconcert dat George Harrison samen met
Ravi Shankar organiseerde in 1972
ten bate van Bangladesh. Een voorbeeld van solidariteit waaraan
diverse artiesten belangeloos

meededen en er veel geld opgehaald
werd voor de vluchtelingen. Wereldwijd werden mensen bewustgemaakt
van het vluchtelingenprobleem.
Ben solidair met je medemens en
de zon breekt weer door. Nummer
twee is uitgekozen met het uitgangs-

punt menselijke waardigheid.
Het nummer Eleanor Rigby in een
uitvoering van Vanilla Fudge. Eleanor Rigby gaat niet alleen over
haarzelf, maar ze staat model voor alle
eenzame mensen in onze samenleving. Duidelijk te horen in het refrein:
All the lonely people, where do they
all come from? All the lonely people,
where do they all belong? Wat blijft er
over van de menselijke waardigheid
als we vereenzamen en ook van
onszelf als we geen aandacht hebben
voor de eenzamen in onze samenleving?

Op nummer één, op grond van het
uitgangspunt gelijkwaardigheid, het
nummer Imagine van John Lennon.
In 1972 gaf hij een concert in Madison
Square Garden in New York waarvan de
opbrengst naar een school voor
verstandelijk gehandicapte kinderen
ging. Hiermee liet ook deze artiest met
zijn collega’s zien: gebruik dat wat je
kunt om iets te betekenen voor een
ander. Stel je voor: geen oorlog, geen
religie, geen grenzen en geen hebzucht. Leven met elkaar in vrede.
Frank Spreeuwenberg,
SP Horst aan de Maas

Leibomen
st

€ 49,95

am 200 cm rek 15
totale hoogte 35 0x150 cm
0 cm

Mooie grote hei
Vele kleuren v
iooltjes
9 cm pot
Cash-and-carry
voor consument
en bedrijf

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

potchrysanten

vele soorten en kleuren

agbeuk
Beukenhaag of ha
verkrijgbaar
60-80 cm grotere maten ook

€ 0,39

zie voor nog meer lage prijzen:

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Bespreking Poll week 39

Hoge boetes voor telefoongebruik onderweg zijn terecht
Als het aan de merendeel van de stemmers ligt, 92 procent, komen er
hogere boetes voor automobilisten die onder het rijden bellen. Zij volgen
daarmee de lijn van provincie Limburg die onlangs de campagne ‘Onderweg
ben ik Offline’ startte. Deze campagne heeft als doel om het smartphonegebruik
achter het stuur te stoppen. De meeste stemmers vinden het goed dat er extra
aandacht wordt gevraagd voor dit probleem. Het gebruik van een smartphone
tijdens het autorijden of op de fiets is levensgevaarlijk. Niet alleen voor jezelf,
maar ook voor andere weggebruikers. Waarom zouden mensen dus überhaupt
hun mobiel gebruiken achter het stuur? Een appje kan best even wachten tot

je aan bent gekomen op de plaats van bestemming. Met hoge boetes leren
mensen het misschien af hun telefoon te gebruiken onder het rijden.
Maar tegenwoordig is er zo veel dat af kan leiden tijdens het rijden, vindt
de overige 8 procent. De autoradio bijvoorbeeld, en die gaan we toch ook niet
verbieden?
Bovendien fungeren mobiele telefoons voor veel mensen ook als navigatie,
iets wat je ook moeilijk kunt beboeten. Je moet je mobiel natuurlijk niet te pas
en te onpas gebruiken achter het stuur, maar als het geen gevaar oplevert, is
het niet nodig om er boetes voor te geven.

De collegegeldkorting moet voor iedereen gelijk zijn

brandt
los!

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uit het regeerakkoord blijkt dat aankomende eerstejaarsstudenten nog maar
de helft van het collegegeld hoeven te betalen. Studenten aan de pabo of de
universitaire lerarenopleiding krijgen deze korting zelfs niet alleen in hun eerste,
maar ook in hun tweede jaar.
Op deze manier probeert de nieuwe regering het werken in het basisonderwijs, dat last heeft van een lerarentekort, aantrekkelijker te maken. Dit zou voor
andere sectoren waarin tekorten zijn, zoals de technische sector, ook kunnen
helpen. Voor twijfelaars kan zo’n korting toch een doorslaggevende factor zijn
om een opleiding te gaan doen in een onaantrekkelijk vakgebied, waardoor het

tekort aan mensen kan worden opgevuld. Aan de andere kant moet je voor een
opleiding kiezen omdat je die leuk vindt, zodat je ook met plezier naar je werk
kunt gaan iedere ochtend. Als student is het natuurlijk aantrekkelijk om voor een
zo gunstig mogelijke bankrekening te kiezen, zodat je misschien een paar centen
meer te makken hebt. Maar als je een paar jaar later aan het werk bent, dan heb
je dat halve jaar collegegeld binnen de kortste keren terugverdiend. Dan is een
baan die je ligt toch veel meer waard dan die duizend euro minder lenen in je
studententijd?
De collegegeldkorting moet voor iedereen gelijk zijn. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 40) > Boetes voor loslopende honden zijn overdreven > eens 51% oneens 49%
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Service die
net een stapje
verder gaat
Horsterweg 68, Sevenum

Gehele herfstvakantie 14 t/m 22 oktober open

Al meer dan 40 jaar hét aanspreekpunt voor berging-, pechhulp en
voertuigtransport. Of het nu gaat om een lokaal transport van één
voertuig, om 20 voertuigen die door heel Europa vervoerd moeten
worden of als je onverhoopt met pech of schade langs de weg staat:
Autohulpdienst Broekmans zorgt voor de oplossing.
Wij zijn per direct op zoek naar:

•
•
•
•
•

Bergingspecialisten
Pechhulpmonteurs
Planners
Weekendkrachten
Chauffeurs (nationaal en internationaal)

Bekijk onze website voor meer informatie:
www.autohulpdienstbroekmans.nl/Vacatures.html
Horeca, natuur- en informatiecentrum

Midden in de natuur
Bosbrasserie
Is een universeel autobedrijf gevestigd te Maasbree.
Autobedrijf Broekmans neemt deel aan de Bosch Car Service
formule en onderhoudt en repareert alle merken personenauto’s en
lichte bedrijfswagens. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

Pannenkoeken
Heere Peel

Eerste autotechnicus

Schadijkse Bossen
Fietsen
Wandelen

(of in opleiding hiervoor - M/V)
el
Ontdek de HeereBPeossen!
se
en Schadijk

Aan de Drift
Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift

Aanvullend zal u de gelegenheid worden geboden om de door Bosch
gegeven opleidingen te volgen.

Bent u geïnteresseerd in een van onze vacatures
mail dan naar: mart@autobroekmans.nl of schrijf naar:
Autobedrijf Broekmans BV • t.a.v. de heer M.J.A. Broekmans
Parallelweg 12 • 5993 BG Maasbree • Tel. 077-4651445

Passie
vs. geld
Na zeven maanden onderhandelen lijken de politieke
partijen er uit te zijn.
Het regeerakkoord is er dan
eindelijk. En wat staat daar
volgens het laatste nieuws in?
Helaas, aankomende studenten, het leenstelsel blijft.
Maar ook goed nieuws voor
jullie, want eerstejaarsstudenten
hoeven voortaan nog maar de
helft van het collegegeld te
betalen. En als je een basisschooljuffrouw of –meester in wording
bent heb je helemaal geluk, want
pabostudenten studeren niet
alleen in jaar één, maar ook in
jaar twee voor de halve prijs. Hè?
Ja, op deze manier probeert de
regering het lager onderwijs, dat
kampt met een lerarentekort,
aantrekkelijker te maken.
Het moet niet gekker worden.
Het vak van juf of meester is niet
zomaar een vak, daarvoor heb je
een bepaalde drive nodig.
Lesgeven moet je passie zijn,
niet iets waar je maar voor
kiest omdat het net even wat
goedkoper is. Dat is niet een
instelling die past bij mijn beeld
van de juf of meester. Als ik terugdenk aan mijn tijd op de basisschool, herinner ik me leraren die
met hart en ziel les stonden te
geven. Die eindeloos geduld
hadden, pleisters plakten op
kapot gevallen knieën en alle
tekeningen mooi vonden.
Die pestgevallen oplosten,
’s avonds laat nog oudergesprekken voerden en ieder kind
probeerden te motiveren.
Die alles deden om de lagere
schooltijd van mij en mijn
klasgenootjes zo fijn mogelijk te
maken. De leraar die ik me
herinner stond altijd voor zijn
leerlingen klaar. En zo hoort het
ook. Als je kiest voor een
opleiding tot juf of meester, moet
dat een keuze zijn die komt vanuit
je hart, en niet vanuit je bankrekening. Want, zoals inmiddels
oud-basisschooldirecteur Ton
Hendriks me laatst zei: Leraar ben
je niet voor even, dat ben je voor
heel je leven.
Aniek

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
12 oktober 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
dinsdag 17 oktober 2017
Eerste bijeenkomst Invoering
Nieuwe Omgevingswet.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt de nieuwe
Omgevingswet in het jaar 2019/2020 ingevoerd.
Om als gemeente er dan klaar voor te zijn, dient
een lokaal besluitvormings- en invoeringsproces
te worden doorlopen. De gemeenteraad heeft
vooral een rol aan het begin van dat proces,
dat nu wordt opgestart. De raad legt in een
koersdocument vooraf vast, hoe het proces gaat
lopen en welke ijkpunten nodig zijn.
Het is van belang om deze belangrijke fase
zorgvuldig te doorlopen. Hiervoor zijn minstens
2 tot 3 raadsthemabijeenkomsten voor nodig,
voordat het koersdocument wordt vastgesteld.
Namelijk de 1e voor verkenning en beeldvorming
(waar gaat de raad over), de 2e voor het ophalen
van de standpunten, nadat de raad vooraf de
informatie van de voor- en nadelen van de
verschillende keuzes heeft gehad en een 3e
opiniërende bijeenkomst over het vast te stellen
koersdocument.

Hoe in de 18de eeuw een eind werd gemaakt aan de grensconﬂicten
tussen Brabant en Limburg

Reizende tentoonstelling ‘300 jaar
Tractaet van Venlo’ in gemeentehuis
Van 16 oktober tot 10 november te zien in
de publiekshal, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

De openbare raadsbijeenkomst vindt plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan
de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent van harte
welkom.
De stukken kunnen worden ingezien op de
website www.horstaandemaas.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de griffier R. Poels, tel.: 06 518 528 91.

Een jaarlijks evenement in zwembad “De Berkel”. Dit jaar voor de 42ste keer.

Zwem-4-daagse

Jaloezie in de grensstreek
De moerassige Peel, tussen Grave en Weert,
was lange tijd een moeilijk te nemen barrière.
Aan de westkant streken de Brabanders neer.
Aan oostkant vestigden zich de Geldersen, de
latere Limburgers. Eeuwenlang leefden zij met
de ruggen tegen elkaar. Nog steeds spreken
ze verschillende dialecten. In het grensgebied
deelden zij de Peel.
Die streek mocht dan schraal en leeg lijken
maar mensen konden er hun vee laten grazen,
hun bijenkasten neerzetten én hun energie

(turf) winnen. Dat maakte van de woestenij een
economisch belangrijk gebied. En daarmee
een bron van jaloezie, hebzucht en
grensconﬂicten.
Vrede met de buren
Hoe in het begin van de 18e eeuw een einde
gemaakt werd aan deze grensconﬂicten én
waarom wij nog steeds in vrede naast onze
Brabantse buren wonen? Dat kunt u ontdekken
bij de reizende tentoonstelling ‘300 jaar Tractaet
van Venlo’. Van 16 oktober tot 10 november te
zien in de publiekshal van het gemeentehuis van
Horst aan de Maas. Neemt u vooral het gratis
herinneringsboekje mee. Daarin kunt u alles nog
even nalezen.

Verhuizing vanuit buitenland
Verhuist u vanuit het buitenland naar Horst aan de Maas en verblijft u het komende half jaar
minimaal vier maanden in Nederland? Schrijft u zich dan binnen vijf dagen na aankomst in
bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden?
Neem ze dan mee. U wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
Maak een afspraak om u in te schrijven
U wordt dan direct geholpen. U kunt een
afspraak maken via onze website:
www.horstaandemaas.nl, of via
tel. 077 - 477 97 77. Bij de balie in ons
gemeentehuis kunt u ook een afspraak
maken. U krijgt dan het Inlichtingenformulier
Basisregistratie Personen mee, zodat u dit
thuis alvast in alle rust kunt invullen.
Meenemen:
• Een geldig legitimatiebewijs.
• Een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een

huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring
van de hoofdbewoner van het pand.
• Eventueel het ingevulde Inlichtingenformulier Basisregistratie Personen.
• Heeft u een vreemde nationaliteit van buiten
de Europese Unie? Neem dan een bewijs
van rechtmatig verblijf mee.
• Eventueel de volgende akten:
- Geboorteakte
- Huwelijksakte en/of echtscheidingsakte
- Akte van overlijden (als bewijs dat het
huwelijk door overlijden is ontbonden)
- Geboorteakte van de kinderen

Zorgen voor elkaar,
dat doen we samen!
Deelname?
Iedereen jong en oud, met minimaal een
A-diploma, mag deelnemen.
Vier dagen zwem je 500 meter per dag.
Kinderen jonger dan 10 jaar en 55+ers
zwemmen minimaal 250 meter per dag.
Inschrijven?
Bij de kassa van het zwembad op vrijdag
13 oktober 10.00-12.00 uur en maandag 16
oktober en dinsdag 17 oktober 10.00-12.00 uur.
Noteer van tevoren even voornaam,
achternaam, adres, woonplaats,
geboortedatum, man of vrouw en de
medaille waarvoor je gaat zwemmen.
Bijvoorbeeld: brons = 1e maal, zilver = 2e
maal, goud = 3e maal, goud 4 = 4e maal
enz. t/m goud 30 = 30e maal.

Kosten?
Deelname kost € 10,-- en betaal je bij
inschrijving. Hiervoor krijg je de entree,
deelnamekaart met mapje en medaille.
Hoe laat?
De afstanden kun je zwemmen op:
maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober van
10.00-12.00 uur.
Is het beslist niet mogelijk in de ochtenduren
te zwemmen, dan kun je in een aparte baan
de baantjes trekken. Dit kan op dinsdag 17
oktober van 18.30-20.00 uur en donderdag
19 oktober van 18.30-20.00 uur.
Alle deelnemers veel plezier gewenst.
www.zwembaddeberkelhorst.nl

Zorgt u langdurig voor iemand in uw
omgeving? Dat vindt u misschien heel
vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet!
Als dank organiseren vele vrijwilligers,
ondernemers en leerlingen in de Week van
de Mantelzorg activiteiten waar ontmoeting
en ontspanning centraal staan. U bent van
harte welkom! U mag iemand meenemen.
Dit kan de persoon zijn waarvoor u zorgt
of iemand in uw omgeving die ook voor
iemand zorgt.
Meld u snel aan!
U kunt zich aanmelden via de website van
Synthese: www.synthese.nl/cursussen-enactiviteiten
U kunt ook een mail sturen naar info@
synthese.nl, met daarin de naam van de
mantelzorger(s), adres, aantal personen,
activiteit van uw voorkeur en dieetwensen.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden (077)
3978500. Aanmelden kan tot 27 oktober.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Synthese, (077) 3978500 of
info@synthese.nl

Brabantse gezelligheid
met troubadour Mia Dekkers

Datum: vrijdag 10 november
van 12.00 tot 14.00 uur
Locatie: Zaal Wilhelmina,
Mgr. Aertsstraat 16 in Swolgen
Programma: Soep, hapjes en troubadour
met nostalgische liedjes en gezellige
verhalen

Dinnershow

Datum: zaterdag 11 november
van 12.00 tot 15.00 uur
Locatie: De Torrekoel,
Meerweg 11 in Kronenberg
Programma: Proeverij van hapjes en
drankjes met entertainment

Citaverde got talent

Datum: dinsdag 14 november
van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Citaverde College,
Spoorweg 8 in Hegelsom
Programma: Jonge mensen organiseren
leuke activiteiten met hapjes, drankjes en
ontspanning.

Geen prut in de put!
Straatputten raken steeds vaker verstopt door vervuiling met frituurvet, verfresten en
hondenpoepzakjes. Bij hevige regenval overstromen de putten en dat zorgt voor veel
overlast.
Om dit probleem onder de aandacht te
brengen gaat van 9 oktober t/m 3 november
in heel Limburg de campagne “geen prut
in de put” van start. Deze campagne is
een initiatief van Waterpanels Limburg, het
samenwerkingsverband van 33 Limburgse
gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg,
Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en de Provincie Limburg.
Klimaatverandering zorgt voor meer regen in
korte tijd. Door vervuiling van de straatputten

kan het regenwater niet goed afgevoerd worden.
Met als gevolg: onnodig hoge herstelkosten en
water vermengd met poep, verf en frituurvet
op straat. Veel straatputten zijn niet meer
aangesloten op de zuiveringsinstallatie,
waardoor het afval rechtstreeks in de beek
terecht komt. Echte prut!

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:

Kijk op de campagnesite www.geenprutindeput.
nl. Hier staat informatie over de campagne en
de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Grubbenvorst
Lottumseweg 62
Hegelsom
Past. Debijestraat 1
Horst
Expeditiestraat 7
Stationsstraat 80

Meerlo
Megelsum 25
Bergweg 7
Melderslo
Eikelenbosserdijk 5
Blaktweg 69
Onkelweg 14
Onkelweg 16

Sevenum
Steeg 13
Broek 10
Hoogbroek 4
Wilhelminastraat 3a
Swolgen
Jan van Swolgenstraat 52

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

In gesprek
De Hiltho is in volle gang als ik dit stukje schrijf. Een beurs die in
50 jaar is uitgegroeid tot een begrip in Horst aan de Maas. Ook dit jaar zijn
we als CDA weer present op de beurs.
De Hiltho biedt namelijk een
uitgelezen mogelijkheid om in
gesprek te gaan met burgers in onze
gemeente. Ieder met zijn eigen
voorkeur als het gaat om de prioriteiten die we als gemeente moeten
stellen. Deze prioriteiten kan iedere

bezoeker op onze stand zelf aangeven
door drie keer een bedrag van 100.000
euro toe te kennen aan een onderwerp
dat hij of zij belangrijk vindt binnen
onze gemeente. En wat dan vooral
interessant is, is om te horen waarom
deze zaken prioriteit krijgen en om daar

vervolgens over in gesprek te gaan.
Het is en blijft voor ons als volkspartij
heel belangrijk om in gesprek te blijven
over wat er leeft en hoe dit te vertalen
naar actie. Zorg, welzijn en veiligheid
zijn veelgenoemde thema’s en die
zullen we zeker ook gaan oppakken.
Als gezegd, de Hiltho biedt niet alleen
een uitgelezen plek maar ook een perfecte ambiance om met elkaar in contact te treden. Daarom ook wederom

onze complimenten aan de organisatie
die een en ander weer voortreffelijk
voor elkaar heeft. En mocht u niet in de
gelegenheid zijn geweest om ons op
de Hiltho te bezoeken dan kan dat altijd
nog door ons rechtstreeks te benaderen
en dan gaan we het gesprek graag
weer aan.

luchtwassers, als enkele malen per
week het doordringend ruikt naar
champignonmest, kippen of varkens,
al naar gelang de windrichting, of de
beken vervuild zijn? Hoe moet het
met de allesbranders? Wat te doen
aan het cowboygedrag van tractorchauffeurs in de bebouwde kom en
daarbuiten, verloedering van stukjes
buitengebied en omgeving van
monumenten? En zijn jongeren en hun

ouders ook niet zelf verantwoordelijk
als het gaat om uitgaansgedrag?
Er liggen dus grote uitdagingen op het
gebied van ‘handhaving’, vooral in het
communicatie proces met betrokkenen, burgers en ondernemers, maar
ook in de toedeling van middelen en
personeel, want alles heeft zijn prijs.

Marcel Beelen,
CDA Horst aan de Maas

Handhaving
Je maintiendrai, ik zal handhaven. Dat is het motto op ons rijkswapen.
In Horst aan de Maas moet die handhaving, gezien recente notities over
bijna alles gaan. Specifiek worden genoemd: constructieve veiligheid,
geluid, groen en ecologie en cultuurhistorie. Maar ook bijvoorbeeld
alcoholgebruik.
Wat kunnen we ons daarbij
voorstellen? Burgers en bedrijven die
zich aan de afgesproken spelregels
moeten houden, voorkómen van
overlast zoals stank, geluid,

luchtvervuiling. Als we aannemen dat
de lucht, het water en de ruimte van
ons allemaal zijn, wie ziet daar dan op
toe en controleert? Wat te doen met
mooie verhalen over technologie en

Jan van Dijk,
PvdA Horst aan de Maas

Over ècht communiceren
Voor D66 en GroenLinks is het belangrijk dat bestuurders en politici
transparant zijn over hun plannen richting inwoners. Wanneer het College of
een raadslid niet helder communiceert kan er frustratie en wantrouwen
ontstaan. Dit was in Horst aan de Maas zichtbaar bij de verkoop van de
Kasteelboerderij, waarbij de procedure niet geheel transparant verliep.
Het gevolg was commotie bij raadsleden en inwoners.
Het belang van het informeren
door bestuurders en politici werd
recent ook zichtbaar na de kap van
een groot aantal monumentale bomen
in Grubbenvorst vanwege dijkversterking. De wethouder gaf in de

commissie Ruimte aan gewoon de juiste
inspraakprocedure te hebben doorlopen
voor de kap. Ook gaf hij aan dat
inwoners van te voren goed zijn
geïnformeerd door het Waterschap.
Nadat de bomen gekapt waren

reageerden de dorpsraad en de
inwoners van Grubbenvorst daarentegen
geschokt en verontwaardigd in de
media. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Is hier gecheckt of de boodschap
daadwerkelijk is overgekomen?
In het politieke debat zien we soms
dat er schimmig wordt gecommuniceerd
over een plan. In het onderzoek waarbij
wordt gekeken of het zwembad de
Berkel moet blijven, gaat het college
met name in op de komst van een
nieuw zwembad met een wedstrijdbad.

De eenmalige kosten en de belangen
van recreatieve zwemmers (glijbaan en
bubbelbad) worden steeds verder buiten
beschouwing gelaten. Het was de PvdA
die hier eerlijk over was en toegaf dat
het nieuwe zwembad waarschijnlijk
minder aantrekkelijk wordt voor
recreanten. Hoewel we het hier inhoudelijk mee oneens zijn, kunnen we waardering opbrengen voor deze openheid.
Ook op landelijk niveau zetten
GroenLinks en D66 zich concreet in voor
heldere communicatie en transparant

bestuur. GroenLinks-Kamerlid Linda
Voortman en D66-Kamerlid Steven van
Weyenberg namen het initiatief voor
de Wet Open Overheid. Deze wet regelt
dat veel informatie bij de overheid
standaard openbaar moet worden.
Een goed eerste stap, maar het blijft
belangrijk dat bestuurders ook checken
dat de informatie die ze publiceren ook
echt aankomt bij hun inwoners. Dat is
ware democratie.
Eveline Baas,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas
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verenigingen

Vogels spotten
in de Heere Peel
Natuur- informatiecentrum Aan de Drift in America en Vogelwerkgroep ’t Hökske zetten in de herfstvakantie, van zaterdag 14 tot en met
zondag 22 oktober, een wandelroute uit waar verschillende vogelsoorten
gespot kunnen worden.
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LK sierduiven

PeelHorstshow Hegelsom
Op Manege Wieneshof in
Hegelsom vindt van vrijdag 13 tot en
met zondag 15 oktober de PeelHorstshow plaats. De PeelHorstshow is
een klein dierenshow in de regio
met bijna 1.300 kleine dieren.
Dit jaar worden er de Limburgse
kampioenschappen sierduiven
georganiseerd.
Bij de Limburgse kampioenschappen sierduiven wordt elk jaar een
grote variëteit aan sierduiven getoond.
Om als duif deel te kunnen nemen
aan de kampioenschappen moet aan
een vastgelegde standaard worden
voldaan die wordt gehandhaafd door
een jury.
Naast het sierduivenkampioenschap zijn klein dieren ook aanwezig.
Cavia’s, kippen, konijnen, watervogels, siervogels en kuikentjes zijn te
bezichtigen in de manege. Alle dieren
zijn voorzien van informatie. De show
is op vrijdag te bezoeken van 18.00
tot 22.00 uur, zaterdag van 10.00 tot
22.00 uur en zondag van 10.00 tot
16.00 uur.

Vogelen in de winter
Vogelwerkgroep ’t Hökske verzorgt voor iedereen die meer wil weten over vogels een vervolgcursus vogelherkenning. Aan de hand van drie theorie-avonden, drie excursies en een cursusmap leren de deelnemers meer over
vogelen en vogels.
Op de maandagen 13 en 20 november en 15 januari begint om 20.00
uur de theorieavond in Horecacentrum
de Sevewaeg in Sevenum. Tijdens de
theorieavonden wordt er door middel
van een aantal presentaties met foto’s
informatie gegeven over de vogels die
tijdens de excursies zullen worden

gespot. De excursies vinden plaats op
zondagochtend 10 en 17 december en
21 januari. Een drietal natuurgebieden
in Noord en Midden-Limburg wordt
door de groep bezocht. Hier gaan zij op
zoek naar de in de theorieavonden
behandelde vogelsoorten en eventueel
nog andere soorten.

Naast roofvogels en watervogels wordt er ook aandacht
besteed aan wintergasten zoals de
kramsvogel, koperwiek en de
pestvogel.
Voor meer informatie en opgave
info@vogelwerkgroephokske.nl of
077 465 26 96 / 06 11 20 33 33
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Op zondag15 oktober tussen
13.00 uur en 16.00 uur zijn er leden
van de Vogelwerkgroep ’t Hökske
aanwezig om deelnemers te helpen
en te vertellen over het leven van een
vogelaar. Aanmelden hiervoor is niet
nodig. Een verrekijker wordt tegen
een kleine borg beschikbaar gesteld
door de organisatoren.

OP=OP

De wandelroute van 1,5 kilometer
loopt dwars door de Heere Peel.
Hij voert de wandelaars langs een
tiental spotplaatsen waar zij met een
verrekijker vogels kunnen zoeken en
kunnen herkennen. Hoe je door een
verrekijker kijkt, waar je de vogels
moet zoeken en hoe je ze kan
herkennen komt aan de orde tijdens
de wandeltocht.

Sevenum

Horsterweg 42,
Tel.: 077 - 467 14 06
sevenum.hubo.nl
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jesse van Rens
15 jaar
Horst
Dendron College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik graag gedachten kunnen
lezen, want dan weet je altijd wat
mensen denken. Deze superkracht
zou ik gebruiken bij toetsen op school.
Dan kan ik lachen om wat mensen van
elkaar vinden.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Het eerste wat ik dacht was: yes, ik
kan nog drie uur in bed blijven liggen.
Mijn vader moest om 05.00 uur al
opstaan en daar werd ik wakker van.
Gelukkig had ik pas het tweede uur les
op school, dus kon ik nog lekker lang
blijven liggen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Heel graag zou ik nog een wereldreis
willen maken. Dit klinkt heel cliché,
maar dit zou ik met vriendinnen
willen doen of met mijn nicht Jouke.
Dan zou ik naar Amerika, Canada, Japan
en Australië willen. De culturen van deze
landen spreken mij het meeste aan.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit mijn knuffel die ik overal
mee naartoe droeg kunnen weggooien.
Deze heb ik gekregen toen ik 4 jaar
was bij Wijsneuzendag in De Mèrthal in
Horst.
Wat is jouw stopwoordje?
Volgens vrienden en familie zeg ik heel
vaak ‘wacht ff’ en ‘doe rustig’. Ik heb
om eerlijk te zijn geen idee waarom ik
deze dingen vaak zeg. Hier zit niet echt
een reden achter.
Welke grote beslissing heb je onlangs
genomen?
Laatst heb ik besloten om na mijn
examens van vmbo nog twee jaar havo
te gaan doen. Ik heb namelijk nog geen
idee wat ik wil gaan studeren en dan

jongeren 17

aan
Jesse van Rens

kan ik na de middelbare school hbo
gaan doen, wat ik ook fijn vind.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak vind ik gym, maar dan
wel als het binnen is. Als we binnen
gymmen moeten we meestal leukere
sporten doen. Buiten gymmen vind ik
daarom minder. Het stomste vak vind
ik geschiedenis. Ik heb niet veel met
historie en het interesseert me ook niet
echt.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Toen ik nog heel jong was, had
mijn oma met Sinterklaas geregeld dat Sinterklaas en Zwarte Piet
langskwamen. Zodra Zwarte Piet op
het raam klopte, schoten mijn nicht
en ik tegelijk onder de salontafel en
rende mijn andere nicht de keuken
in. Dit verhaal moeten we nog steeds
heel vaak aanhoren.
Wat is je favoriete hobby?
Ik ben stiekem een beetje verslaafd aan

Netflix. Op Netflix kijk ik vooral series.
Ik kan makkelijk een heel seizoen van
een serie binnen twee of drie dagen
kijken. Ook vind ik fotograferen leuk en
heel af en toe teken ik wel iets.
Wat is je droombaan?
Het liefste zou ik een baan willen waarmee ik de hele wereld over kan reizen.
Ik heb alleen nog geen idee wat voor
baan ik precies wil.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Met de laatste trends mee, maar ook
weer niet. Als ik iets echt niet mooi
vind, draag ik het ook niet. Ik draag
bijvoorbeeld geen chokers, ook al zijn ze
heel erg in. Chokers vind ik net op een
halsband van een hond lijken, daarom
draag ik ze niet. Je moet jezelf wel
kunnen onderscheiden van de rest
vind ik.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik heel
rustig ben. Als ik stress heb of als ik
nog heel veel moet doen, kan ik toch
op een of andere manier heel rustig
blijven. Mijn slechtste eigenschap is dat
ik niks opruim wat ik heb gepakt of heb
gebruikt.
Waar zouden anderen zich het meest
over verbazen als ze dat over jou te
weten zouden komen?
Misschien dat ik in 2011 Limburgs
kampioen op de brug met turnen ben
geworden. Op dit moment turn ik niet
meer, daarom weten veel mensen dit
niet. Toch ben ik er nog steeds heel trots
op.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan zou ik heel graag goed willen
turnen en mee doen aan de Olympische
Spelen. Ik vind het best jammer dat ik
gestopt ben met turnen en wil het
misschien weer gaan oppakken.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een blindengeleidehond, want dan
kan ik mensen helpen en iets voor ze
betekenen. Ik vind het altijd heel erg
mooi om te zien hoe zulke honden
mensen helpen en hoe ze hiervoor
getraind worden.

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

bezorgers Sevenum
en Grubbenvorst m/v
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route
in Sevenum en in Grubbenvorst voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.

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

Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Mike van Kempen en
Hans Minten: horst@garcon.nl
of bel T 085 071 10 90

Tussenjaar
“Wat ga je dan doen?
Een heel jaar op de bank
liggen?” Zo kijken over het
algemeen ouders tegen het
fenomeen ‘tussenjaar’ aan.
Mijn ouders hoeven zich niet
druk te maken, want ik doe nog
wel iets van een opleiding: een
vooropleiding aan de kunstacademie namelijk. Hier bouwen we
torens van 10 kilo klei, maken
we abstracte zelfportretten en
fotograferen we random mensen
op straat. Vergeleken met vwo is
dit dus de vaagste en meest
praktische opleiding ooit.
Laatst vroeg ik feedback op mijn
zelfgemaakte tijdschrift.
Mijn leraar gaf me alleen een
quote van Picasso: “als het beeld
al in je hoofd zit, waarom zou je
het nog op papier zetten?”
Naast deze crea-bea-geitenwollensokken-opleiding heb ik
ook nog een baantje in een
winkel in het centrum van
Utrecht. Over het algemeen raak
ik dus geen boek aan, waardoor
mijn IQ met de dag 5 punten lijkt
te dalen. Mijn studentenvrienden
hebben nu waarschijnlijk al een
tentamenweek en nog 534
toetsen achter de rug terwijl ik
twijfel of je ‘toets’ nou alleen
met ‘t’ of ‘dt’ schrijft (heel fijn
dus dat de redactie mijn column
op spelling controleert). Ik ben
zelfs aan het overwegen om
gewoon binnen te sneaken bij
willekeurige hoorcolleges.
Want leren is best leuk wanneer
deadlines niet je ziel opeten.
Toch ben ik ontzettend blij
dat ik deze keuze gemaakt heb.
Nu kan ik rustig bekijken wat ik
na mijn tussenjaar wil gaan
doen, zit de stress niet tot over
m’n oren en kan ik doen wat ik
leuk vind. Ik zou dus een
tussenjaar ook zeker aanraden.
Ga reizen, leer een vreemde taal
of doe die cursus die je altijd al
wilde doen. Ga niet voor
zekerheid want dan groei je niet.
Doe iets nieuws en ga met volle
angst vooruit.
Liefs, Anke
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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
3
dan 2 st!
in Hor

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

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

Gezocht enthousiaste
Voor ‘De Wendelwei Horst’

vrijwilliger m/v

Ben jij de vrijwilliger die samen
met anderen op toerbeurt een
week de dieren verzorgt
van
de dierenweide
aanvoor de
Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste
vrijwilliger
verzorging van onze
dieren
in
de
dierenwei.
Deken Creemersstraat Horst?
De dierenwei is een dierenverblijf dat ligt aan de Deken
Creemersstraat 56
in Horst
en wordt
al 20 jaar onderhouden
Voor
‘Radio
Reindonk’
door vrijwilligers
en
is
verbonden
aan
Dichterbij.
Een drietal mensen met een
verstandelijke
Het is een centraal punt in de wijk en wordt veelvuldig bezocht
beperking ondersteunt wekelijks de
door buurtkinderen en buurtbewoners.

programmamakers van Radio Reindonk.

Je zorgt,
in overleg
de anderedie
vrijwilligers,
in de ochtend
Ben
jij de met
vrijwilliger
op woensdag
of
voordonderdag
de dieren, gemiddeld
2
uur
per
dag.
hun contactpersoon is en toezicht
Ieder zorgt
omtijdens
de beurthun
een week
vooren
de lunchpauze
dieren.
houdt
koffie?
Heb je affiniteit met dieren en vind je het leuk om dieren
te verzorgen en de dierenwei te onderhouden dan zijn wij
Meer
weten?
op zoek
naar
jou! Of tips? Bel of mail:
Annemie Lucassen / Ingrid Flinsenberg
06-12969383
06-52760759
HebT:
je interesse,
bel of/stuur
een berichtje.
Ingrid
E:Flinsenberg
Annemie.lucassen@dichterbij.nl /
tel nr.
- 52 76 07 59 i.flinsenberg@dichterbij.nl
E:06
i.flinsenberg@dichterbij.nl

Te koop
koop
Kantoorpand
Kantoorpand
TeTe
koop
Kantoorpand
aangeboden
Pastoorstraat
aangeboden
aangeboden
Pastoorstraat
Pastoorstraat
Wanssum
Wanssum
Wanssum
Voormalig kantoor
in Wanssum
te koopte
onder
voorwaarden
Voormalig
kantoor
in Wanssum
koop
onder voorwaarden

VoormaligVoormalig
kantoor inkantoor
Wanssum
in Wanssum
te koop onder
te koop
voorwaarden
onder voorwaarden
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de heer
Belangstellenden
worden van harte uitgenodigd contact op te

M. van
Run. Hijvan
is bereikbaar
op telefoonnummer
06 - te
53contact
14 66 40.op
Belangstellenden
Belangstellenden
worden
worden
harte
uitgenodigd
contact
nemen
met
nemen
heer met de heer
nemen
met deharte
heeruitgenodigd
M.van
van
Run.
Hij isop
bereikbaar
optede

M. van Run. Hij
M.isvan
bereikbaar
Run. Hij isopbereikbaar
telefoonnummer
40.- 53 14 66 40.
telefoonnummer
06 - 53op
14telefoonnummer
66 06
40.- 53 14 66 06

Een aandeel in elkaar

Een aandeel
Eeninaandeel
elkaar in elkaar

Belfeldia en Meterik
in evenwicht
Door: voetbalvereniging RKVV Meterik
De eerste teams van voetbalvereniging Belfeldia en Meterik deelden zondag 8 oktober op sportpark de Spil in
Belfeld, in een aantrekkelijke en tot de laatste seconde spannende wedstrijd met de 3-3 eindstand, de punten.
Belfeldia begon sterk en was in de
beginfase twee keer gevaarlijk, maar
een kopbal en een schoot gingen naast
het doel. Meterik had zijn antwoord
klaar. Ruud Janssen werd de diepte in
gestuurd en zijn voorzet ging in het
zestienmetergebied tegen de arm van
een geelzwarte. De zeer attent
leidende scheidsrechter Vrenkel uit
Haelen floot meteen en legde de bal op
de stip. Dirk van Rengs schoot gedecideerd de 0-1 binnen. Belfeldia was
vervolgens via de vleugel gevaarlijk
maar de goed ingekopte bal werd door
keeper Luuk Haenen fraai uit de hoek
getikt. Vervolgens was Meterik weer
aan de beurt maar een goede voorzet
van Ruud Janssen schampte slechts het

hoofd van Koen Jakobs. Na een half uur
lag er een Meterik-speler geblesseerd
op de grond. Belfeldia speelde door en
maakte de gelijkmaker. Ze leken zelfs
op voorsprong te komen, Luuk Haenen
wist echter een vrije trap uit de hoek te
tikken.
Belfeldia bleef na de thee druk
zetten en Adebowale Obalangele voor
de supporters Debo kreeg de vrije
doorgang , zijn inzet ging rakelings
voorlangs. Meterik had zijn antwoord
klaar en leek op voorsprong te komen.
Bram Arts stuurde Dirk van Rengs de
diepte in, deze kapte de verdediging
uit maar zijn inzet belande op de paal.
Na een uur leed Meterik balverlies
op de middenlijn. Belfeldia maakt

goed gebruik van de geboden ruimte
en Debo scoorde beheerst de 2-1.
Meterik werd steeds meer spelbepalend en kon gemakkelijk de 2-2
inschieten. Meterik was nog aan het
nagenieten van de gelijkmaker en
Debo werd weer de ruimte ingestuurd.
Hij benutte dit buitenkansje en schoot
de 3-2 op subtiele wijze binnen.
Meterik speelde vanaf dat moment
alles of niets en hanteerde veelal de
lange bal over de linkerkant. Dirk van
Rengs kwam een tweetal keren in
kansrijke positie maar schoot naast.
Dré Peeters kon vlak voor tijd zijn actie
maken. Vanaf de vleugel soleerde hij
naar binnen en schoot de 3-3 snoeihard binnen.

Derde winstpartij voor
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het ambitieuze Bekkerveld kwam op zondag 8 oktober naar Horst om Wittenhorst de eerste nederlaag van het
seizoen te bezorgen. De start was inderdaad formidabel van de Heerlenaren. Toch bleven de Horstenaren vrij
gemakkelijk overeind en wisten ze met 2-1 te winnen. De derde overwinning op rij.
Bekkerveld zocht met alle macht
naar een treffer in de openingsfase.
Wittenhorst was echter niet van plan
om tegemoet te komen aan de wens.
Wittenhorst bleef eigenlijk makkelijk
overeind. Bekkerveld had weliswaar op
het middenveld wel een meerderheid,
maar verder kwam de ploeg niet. In de
32e minuut kon de aanhang van
Wittenhorst juichen. Uit een typische
uitbraak van Wittenhorst via Rob
Zanders kon de doelman Rik Klyn de
bal nog pareren, maar de meekomende
Willem Heijnen kon koppend de bal
alsnog in het doel werken, 1-0.
Bekkerveld moest daarna in de

achtervolging. De achterhoede van de
oranjemannen stond echter paraat.
De grootste kans kwam toch weer van
Wittenhorst. Met snelheid ging Thom
Derks richting doel, maar hij miste de
goal.
Na de pauze kwam er wederom
een ontketend Bekkerveld het veld op.
Ook nu weer was de gehele achterhoede van de oranjemannen de spitsen
de baas. Maar in de 52e minuut kon
Joep op den Kamp uit een gevaarlijke
corner de bal in het doel koppen, 1-1.
Op het juiste moment kwam
Wittenhorst echter met succes tot een
aanval. De gevaarlijke Rob Zanders

ontfermde zich over de bal en uit zijn
actie kwam de verlossende treffer, 2-1.
Met deze stand was het de taak van de
ploeg om dit positief over de streep te
trekken. Met man en macht lukte dit.
Een vrije trap binnen het strafschopgebied was een mooie gelegenheid
om de stand een mooier aanzien te
geven, maar de poeier van Thom Derks
strandde in de muur.
Bekkerveld kon in de spannende
slotfase geen bres meer slaan, zodat de
oranjemannen na drie wedstrijden de
volle winst konden bejubelen. Dat lukte
de Horster ploeg nog nooit in de eerste
klasse.

AVV America 1 en 2 in het nieuw
In het voorjaar stopte Ton Derix Internationale Transporten na 25 jaar als hoofdsponsor van
AVV America. Zijn opvolgers, Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu, tekenden zondag 8 oktober
het nieuwe contract, waardoor zij nu samen de hoofdsponsors van AVV America zijn.
Inmiddels zijn America 1 en America 2 volledig in het nieuw gestoken: nieuwe tenues, trainingspakken
en sporttassen. “Hierin treden zij de komende jaren als boegbeeld van de club op. In ieder geval tot de
voorgenomen fusie met RKSV Meterik en de verhuizing naar het nieuw te ontwikkelen sportpark.
Daarna hopen wij uiteraard de goede samenwerking met Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu
voort te kunnen zetten”, aldus het bestuur.
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Verdiende overwinning
Melderslo op GFC
Door: William Alards, voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste herenteam van GFC’33 uit Grubbenvorst kwam met een gehavend team op bezoek bij Melderslo
op zondag 8 oktober. Al voor de rust moest de Grubbenvorstse ploeg twee keer wisselen vanwege blessures.
Mede door de pech van GFC wist Melderslo de punten te pakken. Het werd 3-0 voor de thuisploeg.
Het was GFC dat al in de 5e minuut
een kans kreeg om de score te
openen, maar de bal ging voorlangs.
Niet veel later kreeg Bart Verheyen
een goede schietkans namens
Melderslo, maar de bal zeilde langs
het doel. Melderslo had een veldoverwicht, maar GFC kwam er toch af en
toe gevaarlijk snel uit bij balverlies van
Melderslo. Het van achteruit uitverdedigen was niet altijd zorgvuldig aan
Melderslo kant. Mede daardoor was
het toch nog af en toe gevaarlijk voor
het Melderslo doel met enkele kansen
voor GFC.

Naarmate de eerste helft vorderde,
werd Melderslo toch beduidend sterker. In de 33e minuut kreeg Melderslo
een vrij trap op rechts die met een
mooie trap ingedraaid werd in de verre
hoek door Jeroen Gubbels. Dat betekende een verdiende 1-0 voorsprong
voor Melderslo. GFC kreeg daarna bij
een uitbraak een kans op de gelijkmaker. Verdediger Bart Theeuwen wist
echter nog nipt redding te brengen
door perfect in te grijpen in de zestien.
Melderslo nam vervolgens weer het
initiatief en wederom uit een vrije trap
wist Jeroen Gubbels te scoren.

Na rust was het aanvankelijk
rommelig spel aan beide kanten
met weinig hoogtepunten. Maar
naarmate de tweede helft vorderde,
kreeg Melderslo weer grip op het
spel en ook weer kansen. In de 73e
minuut volgde een perfecte voorzet
van rechts door de goed ingevallen
Rik Spreeuwenberg. Die legde de bal
perfect op het hoofd van Jeroen Kallen
die fantastisch afrondde, 3-0.
Melderslo domineerde het spel
vervolgens en creëerde nog een aantal
opgelegde kansen die gemist werden.
Het bleef bij 3-0.

Tegen Nvoc

3-1 winst voor
volleybalsters Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
De volleybalsters van Set Up dames 1 uit Meerlo speelden op
zaterdag 7 oktober hun tweede competitiewedstrijd tegen Nuvoc dames 3
uit Veldhoven. De wedstrijd werd gespeeld in ’t Brugeind in Meerlo.
Vanwege vele blessures hadden de dames van Set Up 1 versterking
nodig, die ze konden vinden bij enkele speelsters van Set Up dames 2.
De eerste set begonnen de
meiden van Set Up sterk met een
voorsprong van 7-0. Door middel van
een goede servicedruk wisten ze deze
voorsprong vast te houden en uit te
breiden (14-6, 17-8, 22-13) waardoor
deze set duidelijk werd gewonnen
met 25-14.
De tweede set begon heel anders.
Set Up begon meteen op achterstand
en wist deze niet om te zetten, waardoor er onnodige tussenstanden op
het scorebord verschenen zoals, 2-7,
5-11 en 9-12. Hoewel de damesweer
bijkwamen, konden ze deze set niet
omdraaien. Er werd continu tegen een

achterstand gekeken waardoor deze
set via 16-19 en 24-24 uiteindelijk
naar Nuvoc ging.
Set drie was ook niet de beste
van de wedstrijd. Met een redelijke
start, 7-5, 9-6, liep Set Up uit naar
13-8. Via een goede servicedruk
werden veel directe punten behaald
en zo ook de setwinst, 25-16.
De laatste set was kort maar
krachtig. Er werd degelijk gespeeld
en met tussenstanden van 8-4, 11-6,
18-8 en 23-10 werd ook deze set
gewonnen met 25-10. De eindstand
van de wedstrijd was hiermee 3-1 in
het voordeel van Set Up.

Punten voor
Sparta’18
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Op bezoek bij het eerste team van NWC uit Asten begon voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum zondag 8 oktober desastreus aan de
wedstrijd. Binnen een minuut wist de thuisploeg een fout in de
opbouw van Sparta’18 af te straffen.

America soeverein naar winst
Door: voetbalvereniging AVV America
De wedstrijd tussen America en Sporting ST uit Swolgen en Tienray op zondag 8 oktober ging
aanvankelijk gelijk op. Beide ploegen kregen kansen. America wist de wedstrijd nog voor de rust te
beslissen door snel achter elkaar twee doelpunten te maken. In de tweede helft werd de voorsprong
uitgebreid en America won de sportieve thuiswedstrijd uiteindelijk met 4-0. (Foto: Hay Mulders)

Sparta’18 had moeite om onder
de hoge druk van NWC uit te komen
en kwam op het lastig bespeelbare
veld niet verder dan de lange bal.
Uit het niets bleek een van richting
veranderde voorzet van Rob een kans
te leveren voor Sparta’18. Thijs Janssen
was echter het meest alert en strafte
het weifelend optreden in de defensie
van NWC af. Verdere kansen waren in

de eerste helft nauwelijks te herkennen. Net als de eerste helft, stond ook
de tweede helft vol met overtredingen
en spelonderbrekingen. NWC had de
overhand en had het meeste recht
op de drie punten, maar kwam niet
verder dan schoten op de paal en lat.
Sparta’18 kan met vijf punten uit drie
wedstrijden terugkijken op een goede
start van het seizoen.

donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober

comfort
verwendagen

Maandaanbieding oktober
Schotel knotsen met friet
of schijfjes, salade of
appelmoes en saus
naar keuze voor
maar € 6,50
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

6 Knotsen voor € 6,00

volg ons ook op

GRATIS GRATIS GRATIS
voet- en
schoenadvies

een paar sockwell
compressie of
diabetisch sokken
twv 27.95*

* bij aankoop van een van de hiernaast
genoemde merken comfortschoenen.

koffie met echte
limburgse vlaai

Beste winkel
in Dier
Horsterweg 68, Sevenum

20

sport

12
10

Dieptepunt voor
SV Melderslokorfbalsters
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 8 oktober
tegen Bladella 1 uit Bladel. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark
De Merel in Melderslo.

Korfbalsters Melderslo
in het nieuw gestoken
De korfbalsters van SV Melderslo 1 korfbal zijn in het nieuw gestoken door rijschool Frans Hegger
en hebben tassen gekregen van Partijdumper. Zij zijn nu helemaal gekleed d volgens de clublijn van
SV Melderslo. Deze clublijn is ontworpen na de fusie van voetbal en korfbal in Melderslo.

Vrouwen Wittenhorst winnen
Door: voetbalvereniging rksv Wittenhorst
De vrouwen van Wittenhorst speelden op zondag 8 oktober tegen de hekkensluiter ST SNA/MBC’13/EVV uit
Montfort. De Horstenaren begonnen de wedstrijd slecht, maar wisten uiteindelijk toch met een 5-2 overwinning van
het veld te stappen.
De dames uit Horst begonnen niet
scherp aan de wedstrijd. Montfort
begon erg aanvallend en in de vijfde
minuut werd een aanval gestopt door
een overtreding in het strafschopgebied. Montfort benutte de penalty en
opende zo de score, 1-0. Montfort liep
daarna binnen twintig minuten uit
naar 2-0. Het matige spel van
Wittenhorst werd afgestraft.

De dames uit Horst toonden vervolgens echter veerkracht en werklust.
Sanne Janssen opende twee minuten
na de 2-0 de score voor Wittenhorst
na een mooie soloactie, 2-1. Sanne
maakte in de 41e ook de gelijkmaker
op aangeven van Kris Wijnhoven.
Vlak voor rust kwam Wittenhorst op
voorsprong. De 2-3 werd tegen de
touwen gewerkt door Kris Wijnhoven.

Na de thee was het Wittenhorst
dat het spel bepaalde in Montfort.
Het harde werken werd beloond
met nog twee doelpunten.
Spits Maud Vermazeren scoorde
de 2-4 en Sanne Janssen maakte
een kwartier voor het einde haar
derde doelpunt van de dag en zette
daarmee de eindstand op van 2-5 op
het bord.

Net als vorige week begon
SV Melderslo sterk aan de wedstrijd.
De ploeg scoorde snel de eerste twee
doelpunten en wist de voorsprong in
het eerste kwartier te behouden.
Na de 4-4 was het echter Bladella dat
qua scoren sterker was dan Melderslo.
Hoewel SV Melderslo nog steeds
kansen creëerde, kwam Bladella op
een voorsprong van 5-8 en bij deze
stand gingen de ploegen de rust in.

Gelijkspel
hockeyheren
Door: Hockeyclub Horst
Het eerste herenteam van Hockeyclub Horst speelde zondag
8 oktober tegen Best. Dit team heeft tot nu toe elke competitiewedstrijd
gewonnen, terwijl Horst de eerste punten vorige week pas pakte tegen
Meerssen.
Best een makkelijke partij voor
Best zou je zeggen. Het tegendeel
bleek vanaf het begin van de
wedstrijd. Horst scoorde na een
aantal minuten al meteen uit een
strafcorner en kwam op een 1-0
voorsprong. Nadat Best het tegen
eigen verwachting in toch knap lastig
had aan het begin van de eerste
helft, herpakte het team zich en ging
beter spelen en aan het eind van de
eerste helft werd er gescoord: 1-1.

Dinsdag
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t/m do
do 10.00-18.00
10.00-18.00
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10.00-20.00
van 10.00-17.00.
10.00-17.00.
Vrijdag
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t/m
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10.00-17.00.
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12.00-17.00
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10.00-20.00
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van 10.00-17.00.
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12.00-17.00
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12.00-17.00
Zondag
12.00-17.00
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t/m
10.00-18.00
Dinsdag
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10.00-18.00
Zondag
12.00-17.00
Dinsdag
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10.00-18.00
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10.00-17.00.
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12.00-17.00
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10.00-18.00

Oktober

Na rust leek SV Melderslo de draad
helemaal kwijt te zijn. Niets leek
meer te lukken, de ploeg werd slordig
en ook het scoren ging niet meer.
Het sterk spelende Bladella was
daarentegen juist enorm scherp in de
afronding en scoorde gemakkelijk.
De korfbalsters uit Bladella konden
uitlopen naar 5-13 en later 6-15.
Dit was tevens de voor Melderslo
teleurstellende eindstand.
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WOONMAAND
WOONMAAND AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN
WOONMAAND
AANBIEDINGEN

BANKEN,
MEUBELEN,
BOXSPRINGS
BANKEN,HOEKBANKEN,
HOEKBANKEN, (RELAX-)
(RELAX-) FAUTEUILS,
FAUTEUILS, MEUBELEN,
BOXSPRINGS
BANKEN,
HOEKBANKEN,
(RELAX-)
FAUTEUILS,
MEUBELEN,
BANKEN, HOEKBANKEN, (RELAX-) FAUTEUILS, MEUBELEN, BOXSPRINGS
BOXSPRINGS

De tweede helft ging uiteindelijk
redelijk gelijk op en er ontstonden bij
beide teams kansen. Horst maakte de
2-1, maar niet heel veel later maakte
Best de 2-2. Dit werd uiteindelijk ook
de einduitslag. Hoewel dit voor de
mannen van Horst als winst voelde,
baalden ze er stiekem toch van geen
3 punten uit de wedstrijd gehaald te
hebben. Volgende week de uitwedstrijd tegen Oirschot. Een goede kans
om weer punten te pakken.

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

CURSUS 8 WEKEN
START 31 OKTOBER

Fysio Westsingel, Horst
Ine Smits 0652147600
BGN gewichtscoach.

WWW.FITENSLANK.NL
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Oxalis zet winnende
reeks voort
Door: korfbalvereniging Oxalis
De dames van Oxalis speelden zondag 8 oktober thuis tegen SVO uit Ooij. De opdracht was winnen, wilden de
dames mee blijven doen om het veldkampioenschap in de 1e klasse. De Horster dames zegevierden met 15-10.

De start van de wedstrijd was van
de kant van Oxalis moeizaam. Kansen
werden gecreëerd, maar het kostte
moeite om deze te verzilveren. Dat zorgde er voor dat SVO in de wedstrijd kon
blijven en hoop bleef houden op een
overwinning. De dames van Oxalis lieten

het niet zo ver komen. Met enige moeite
vond Oxalis de korf en scoorden de
dames enkele doelpunten. Met een
kleine voorsprong van 6-4 ging de rust
in. Na de rust ging het spel verder waar
het geëindigd was in de eerste helft.
Na een kleine tien minuten spelen

konden de dames een klein gaatje slaan
in de score. Na meerdere combinaties en
vertrouwen in de kansen die kwamen,
werd de wedstrijd uitgespeeld naar een
15-10 overwinning en waren de twee
punten binnen. Dankzij de overwinning
handhaaft Oxalis haar koppositie.

Succes voor Hovoc
dames en heren
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc DS1 uit Horst heeft zaterdag 7 oktober Dunamis DS1 uit Tilburg
opgewacht. Hovoc HS1 reisde naar Rotterdam om het tegen Fusion HS1 op
te nemen.
De dames begonnen door een
degelijk spel te laten zien. Aan het
einde van de set wisten zij net wat
extra’s te geven en haalden ze de set
binnen met 25-17. In de tweede set
werd er door Hovoc met meer
overtuiging gespeeld en met groot
succes (25-14). De derde set kreeg
Dunamis geen ruimte van Hovoc om in
haar eigen spel te komen. De Horster
dames vierden het ene na het andere
punt en haalden vol overtuiging de set
binnen met 25-8. Hovoc ging voor het
maximaal aantal punten en zette het
spel van set drie voort. Dit resulteerde
in een setwinst van 25-10. Een overtuigende overwinning voor de dames en
vijf punten rijker. De heren trokken
naar Rotterdam om het op te nemen
tegen Fusion. Een lang team met jaren
divisie ervaring. Één leerpunt hadden
de heren en dat was meteen van start
gaan en niet eerst warm draaien. Bijna
werd dat toch nog vergeten en een
corrigerende time-out van coach Bob
Soberjé bracht de neuzen dezelfde

kant op. Lange tijd bleef het spannend
maar met 22-25 ging de eerste set
naar Hovoc. Beide teams begonnen
scherp aan de tweede set. Hovoc behaalde als eerste kans op setwinst,
maar Fusion wist de rollen om te
draaien. Setpoints wisselden zo van
partij en ijzeren zenuwen speelden
beide partijen parten. Een sterk
serverende Niek Jans bracht met
28-30 de tweede setzege voor Hovoc.
Het befaamde ‘derde setje’ leek Hovoc
bijna op te breken, maar met een
langzame inhaalslag was met de finale
van de set (22-22) eindelijk langszij
gekomen. Kundig werden de laatste
punten sterk binnen geslagen (23-25)
en een mooie overwinning lag in het
verschiet. De laatste set voor de volle
vijf punten begon met veel powerplay.
Snelle, harde en slimme ballen
wisselden elkaar af. Er werd voor elk
punt gestreden en met een kleine
voorsprong pakte Hovoc de laatste set
(22-25). Beide Hovoc teams staan nu
vierde in de ranglijst.

Sporting ST 4x4 Herfsttoernooi
Sporting ST uit Swolgen en Tienray organiseert na het succes van het 4x4 Herfsttoernooi in de afgelopen jaren,
dit jaar opnieuw een voetbaltoernooi voor JO7, JO8/9, JO11, JO13, JO15 en JO17 voetballers. Het toernooi wordt op
zaterdag 21 en zondag 22 oktober gespeeld op sportpark Kerkebos in Swolgen.
Op zaterdag speelt JO-7 van 09.00
tot 11.30 uur. Om 12.30 uur gaat daarna
tot 15.00 uur het toernooi voor JO-13
van start. Van 16.00 tot 18.30 spelen
JO-15 en JO-17 de 4 tegen 4 wedstrij-

den. Zondag komen JO-11 en JO-8/9 in
actie. Van 10.00 tot 12.30 uur speelt
JO-11 en om 14.00 uur is JO-8/9 aan de
beurt. Naast voetbal zal er tijdens het
toernooi een dj zijn die voor muziek

zorgt. Inschrijven voor het toernooi kan
door te mailen naar herfsttoernooi@
sporting-st.nl Meer informatie over het
toernooi is daarnaast te vinden op
www.sporting-st.nl

Meer dan
100 jaar ervaring

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Horsterweg 68, Sevenum

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Voor onze nieuwe locatie in Panningen zoeken wij:

CHAUFFEURS (65+)
In plaats van achter de geraniums, kunt u
ook achter het stuur zitten. Zo ziet u ook nog eens
wat van Europa. Geïnteresseerd? Én in bezit van
rijbewijs B (E) en kunt u een Verklaring omtrent
Gedrag (VOG) overleggen
Neem dan snel contact op met Jarno van Esseveldt

Enthousiaste Commercieel medewerker
Commercieel medewerker binnendienst
verkoop-binnendienst
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair
en verkoopt
producten
project- en designmeubilair
enhaar
verkoopt
haar
middels
eenmiddels
uitgebreid
in Nederland
België. Het
ontwerpen
& ontwikkelen
van
producten
een dealernetwerk
uitgebreid dealernetwerk
in en
Nederland
en België.
Het ontwerpen
& ontwikkelen
de
vindtvindt
plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie
is veelal
ondergebracht
bij internationale
vanproducten
deprijslijst
producten
plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie
is veelal
ondergebracht
bij internationale
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije). Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar
Wij
en zijn medewerker
daarom per direct
op zoek naar een Commercieel medewerker binnendienst.
eengroeien
Commercieel
verkoop-binnendienst.
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst
ben je dagelijks
het aanspreekpunt
voor de bestaande
verkoop-binnendienst
ben je dagelijks
het aanspreekpunt
voor de beklanten.
adviseert
ze over
prijzen, levertijden
en orderverwerking
brengt offertes uit.inOok
je verantwoordelijk
voor
staande Je
klanten.
Je bent
verantwoordelijk
voor de
het ben
systeem
alsmede alle daaruit
de
orderverwerking
in het systeem
alsmede alle
daaruit
voortkomende
handelingen.
voortkomende
administratieve
handelingen.
Je werkt
nauw
samen metadministratieve
het verkoop-team.
Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
Jouw profiel
Jouw
profielMBO werk- en denkniveau
• Minimaal
• MBO
werken denkniveau
Ervaring
in een
vergelijkbare functie is een pré maar niet noodzakelijk
• Ervaring
in een vergelijkbare
functie
Stressbestendig,
zelfstandig en
nauwkeurig
• Beheersing van Nederlandse en
taal
woord en geschrift
taalEngelse
in woord
eningeschrift
• Goede communicatieve vaardigheden
• Klantgericht, enthousiast en flflexibel
exibel
• Stressbestendig,
zelfstandig
en nauwkeurig
Hands-on-mentaliteit,
accuraat,
betrouwbaar en collegiaal
• Hands-on-mentaliteit, accuraat, betrouwbaar en collegiaal
• Bezit van rijbewijs-B
Wat bieden wij jou
Wat
bieden
wij jou
• Fulltime
functie
voor 40 uur per week
• Fulltime
functie
voor 40 uur
week
Uitdagende,
dynamische
enper
afwisselende
functie met uitzicht op lang dienstverband
• Uitdagende
afwisselende
meten
uitzicht
op lang dienstverband
Een prettigeen
werksfeer
in eenfunctie
leuk team
met enthousiaste
collega’s
• Een
prettige
werksfeer
met enthousiaste
collega’s
Goede
primaire
en secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Herken jij je in deze profielschets en wil jij graag deel uit
maken
ons team,
dan
benelschets,
jij de kandidaat
wekandidaat
zoeken! die wij zoeken!
Herkenvan
jij jezelf
in deze
profi
dan bendie
jij de
Stuur
Stuur je
je CV
CV met
met motivatiebrief
motivatiebrief voor 15 april 2017 naar:
voor 4 november 2017 naar:

jarno@top-speed.nl | www.top-speed.nl

YOUR PERSONAL WORLDWIDE COURIER

Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
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Kinderworkshop de Kantfabriek
De maandelijkse kinderworkshop in Museum de Kantfabriek in Horst is deze maand op twee achtereenvolgende
woensdagmiddagen, op 18 en 25 oktober. Het thema is deze keer ’Stof versieren’.
Kinderen mogen een schilderijtje maken met lapjes, knoopjes,
kraaltjes en garen. In één middag
is het misschien nog niet af, dus

vandaar dat er gekozen is voor twee
woensdagmiddagen. Als extraatje wil
de Kantfabriek de kinderen een paar
verschillende borduursteken

aanleren waarmee het geheel mooi
kan worden afgewerkt. De kinderworkshops zijn van 14.00 tot 16.00
uur in Museum de Kantfabriek.

Week van de Bottelroos
De Rozenhof in Lottum organiseert in de herfstvakantie de Week van de Bottelroos. In de Rozenhof staat in de
week van zondag 15 oktober tot en met zondag 22 oktober geheel in het teken van de Bottelroos.
Na de jaarlijkse Week van de
Potroos in De Rozenhof willen
de vrijwilligers van het Lottumse
Toprozentuin en Rozenkenniscentrum
deze herfst nu ook eens een hele week
lang de bottelroos in de schijnwerper
zetten, met als thema ‘De veelzijdige
bottelroos’.

Er zijn in de Rozenhof in de herfstvakantie daarom diverse workshops
bloemschikken met rozenbottels.
Ook kinderen zijn tijdens de herfstvakantie welkom in De Rozenhof, waar
ze een corsage of ketting kunnen
maken met ondermeer rozenbottels. Verder zullen Brigitte Goddrie,

bereidster van rozenbotteljam en
Graanbranderij de IJsvogel Arcen op
18, 20 en 22 oktober hun streekproducten presenteren. De Rozenhof is in
de Week van de Bottelroos elke dag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.derozenhoflottum.nl

Legende van Witte
Dame als rockopera
Grubbenvorst verandert op zaterdag 21 oktober in een Middeleeuws
dorp, waar van alles te doen zal zijn. In restaurant De Witte Dame wordt
de serene stilte van de Middeleeuwen echter doorbroken door de klanken
van een rockopera.
Meer dan 25 muzikanten en
acteurs brengen tijdens het Witte
Dame Festival vier keer de legende
van de Witte Dame in de vorm van
een muziekspektakel. Na maanden
van schrijven, componeren en
arrangeren hebben de acteurs zich de

laatste weken de liederen eigen
gemaakt. De rockopera wordt
begeleid door een liveband onder
leiding van Paul Martijn.
Alle informatie over het Witte
Dame Festival is te vinden op
www.wittedamefestival.nl

BSO’s bakken voor goede doel

Grikon speelt
De nieuwe kleren
van de keizer

Zo’n 12.000 kinderen van ruim 600 Buitenschoolse Opvanglocaties (BSO’s) bakken, versieren en verkopen
op donderdag 19 oktober landelijk cupcakes voor het goede doel. Ook in Horst aan de Maas doen BSO’s mee met
de bakdag. De opbrengst wordt door Dr. Oetker verdubbeld en gaat naar SOS kinderdorpen in Guinee-Bissau,
Afrika.

Toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen viert in 2017 het veertigjarig bestaan. In het kader van dit jubileum wordt zaterdag 14 en zondag
15 oktober door het jongerentoneel de voorstelling ‘De nieuwe kleren
van de keizer’ opgevoerd.

SOS kinderdorpen is een goed doel
dat zich inzet voor kinderen zonder
ouders en een veilig thuis in Afrika.
De organisatie vindt familie de
belangrijkste basis voor de gezonde

ontwikkeling van de kinderen, daarom
proberen zij de kinderen een thuis te
bieden waar ze zich tot kansrijke
volwassenen kunnen ontwikkelen.
BSO’s Puk en Muk en ’t Weidenest in

Grubbenvorst, BSO&CO en ’t Zaerums
Nest in Sevenum, Landhuis in Hegelsom en Zaza in Kronenberg zijn de
deelnemende BSO’s uit de gemeente
Horst aan de Maas.

Jubileumconcert
Kon. Harmonie van Horst
Suzan Seegers

Archeologische
fietstocht
Archeoloog Reinier Ellenkamp verzorgt op zondag 15 oktober een
informatieve fietstocht langs diverse hoogwaterprojecten langs de Maas.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en Maaspark Well komen hierbij
aan bod.

Roy Verbeek

Zaterdag 4 november 2017
20.00 uur
De Mèrthal Horst

Tijdens de fietstocht langs een
aantal archeologische vindplaatsen
geeft archeoloog Reinier Ellenkamp
op een aantal plekken toelichting
over de verschillen en overeenkomsten van het historische landschap.
De circa 25 kilometer lange
fietstocht, die men op eigen
gelegenheid kan fietsen, gaat van
Broekhuizenvorst via Blitterswijck

naar Well, waar in het kader van de
Archeologiedagen ook een aantal
activiteiten plaatsvindt.
Na de fietstocht kan de route
worden voortgezet via Aijen, Bergen,
Maashees en Geijsteren, of rechtstreeks terug naar het beginpunt.
De fietstocht begint om 10.00 uur in
Broekhuizenvorst. Aanmelden kan via
info@ooijen-wanssum.nl

Try-out concours

Stenzel & Kivits
Voorverkoop € 22,50 (incl. garderobe)
via www.harmonievanhorst.nl en
Salon Du Trezo, Hoofdstraat 8a Horst

alleen heel slimme mensen kunnen
zien, wat natuurlijk niet zonder
gevolgen blijft.
‘De nieuwe kleren van de
keizer’ wordt op zaterdag 14 oktober om 20.00 uur en op zondag
15 oktober om 15.00 uur uitgevoerd
in Gemeenschapshuis De Zaal in
Griendtsveen. Meer informatie over
de voorstelling is te vinden op
www.grikon.nl

Ooijen-Wanssum

o.l.v. Björn Bus

200 jaar
in harmonie

Onder regie van Anita Rongen uit
America is een groep jongeren bezig
geweest met ‘De nieuwe kleren van
de keizer’. Het toneelstuk gaat over
een ijdele keizer, die houdt van
mooie kleding. Nadat zijn eigen
kleermaker hem niet meer kan
helpen, komen er op advies van zijn
hofdames twee rondreizende
kleermakers om de keizer te kleden.
Zij hebben een stof gemaakt die

Concert fanfare
St Nicolaas
Ter voorbereiding op het LBM Concerconcours houdt Fanfare
St. Nicolaas uit Broekhuizen op zaterdag 14 oktober een try-out concert
in MFC D’n Zwingel in Melderslo. Het concert begint om 20.00 uur.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Tijdens het concert worden onder
leiding van dirigent Geert Jacobs de
werken Excalibur en Dogon gespeeld.
Deze muziekstukken zal de fanfare ook
op 22 oktober om 13.00 uur tijdens
het LBM Concertconcours in de

Oranjerie in Roermond voor een jury
spelen. Het try-out concert dient als
een oefening voor de fanfare en is een
mooie gelegenheid voor het orkest om
te kijken wat er nog verbeterd kan
worden aan de stukken.
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Toneel op je bord
in Meterik

Herfstwandeling
in de Pes
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 15 oktober een seizoenswandeling in natuurgebied de Pes, dat deels door Horst loopt. De tocht
start om 10.00 uur aan de Rietweg in Castenray.

Toneelvereniging Tovri uit Meterik verzorgt op zaterdag 21 en zondag 22 oktober ‘Toneel op je bord’, toneelvoorstellingen met tussen de bedrijven door een compleet diner. De deuren van De Meulewiek in Meterik gaan om
18.30 uur open voor een aperitiefje, waarna stipt om 19.00 uur Toneel op je bord van start gaat.
Er worden op deze avonden vier
eenakters opgevoerd. Dit zijn korte
toneelstukken van slechts één bedrijf.
Dit jaar worden drie van de eenakters
gespeeld door de eigen spelers, waarbij
de regie in de vertrouwde handen is
van Marjon Pingen. De vierde eenakter
wordt verzorgd door toneelvereniging

Paddenstoelen horen bij de herfst.
De vraag is of er dit jaar veel te zien
zijn in de Castenrayse Vennen.
De afgelopen maanden viel er weinig
neerslag. De vennen staan bijna
droog en het grondwaterpeil is laag
voor dit, normaal gesproken, natte
gebied. De meeste paddenstoelen
gedijen het beste in een wat
vochtiger omgeving. En wat te
denken van de andere planten en
dieren die in het Castenrayse Broek

gewend zijn te (over)leven in dit
natte gebied?
Deelnemers dienen rekening te
houden met een natte ondergrond,
die minder gemakkelijk begaanbaar
is. Hoge wandelschoenen of laarzen
komen dan ook goed van pas.
Ook een goed beschermend middel
tegen muggen wordt aangeraden.
Neem voor meer informatie op met
Bea Geurts 077 398 73 23 of kijk op
www.ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen

De Vrije Spelers uit America.
Al jaren is er een samenwerking
tussen de toneelverenigingen van
Meterik en America. Dit najaar heeft
dit geresulteerd in twee dagen toneel
in Meterik op zaterdag 21 en zondag
22 oktober en twee dagen toneel in
America op zaterdag 11 en zondag

Herfstconcert Horster
Mannenkoor
Het Horster Mannenkoor geeft op zaterdag 28 oktober, in aanloop naar het 125-jarig bestaan, een herfstconcert
in ’t Gasthoês in Horst. Dit concert begint om 20.00 uur.
Het mannenkoor bestaat in 2019
125 jaar en viert dat dan met een
jubileumconcert. Het herfstconcert
is een voorpoefje op dit jubileum.
Het mannenkoor wordt ondersteund
door zangeres Ellen Bliek en Big Band
Flavour. Ellen Bliek heeft Zang jazz
gestudeerd aan het conservatorium

van Maastricht. Tijdens het herfstconcert brengt zij diverse stukken
ten gehore. Bigband Flavour uit
Venray bestaat uit 24 muzikanten en
twee vocalisten. Zij brengen een mix
van swing, pop, rock, latin, dixie,
Nederlands- en Duitstalige feestnummers.

Volop herfstbloeiers, bloembollen en kamerplanten!

Op zondag 15 oktober
organiseert Jong
Nederland America de
jaarlijkse vlooienmarkt.

Alle maten en soorten,
met kluit of in pot.

249

-20%

Geldig t/m 17-10-2017

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

Barbecue & Gourmet Party Service

Voor de

Deze wordt gehouden van
13.30 tot 16.00 uur bij blokhut
Ôs Thoês gelegen aan de
Kerkbosweg 34 te America.
Een breed assortiment tweedehands spullen is te koop zoals
boeken, speelgoed, meubels,
elektra, porselein en kleding.

Laurieren
en coniferen

Herfsthei. 14 cm pot.
5 kleuren in een pot!
Winterhard. Nu:

Het Horster Mannenkoor zingt
diverse muziekstukken variërend van
middeleeuwse tot hedendaagse
arrangementen. Na het concert vindt
er een afterparty plaats met Big Band
Flavour.
Kijk voor meer informatie op
www.horstermannenkoor.nl

Vlooienmarkt
America

Herfstknallers!
Calluna
‘Nova’

12 november. De inhoud is hetzelfde,
qua uitvoering verzorgt elke van beide
verenigingen zijn eigen avonden.
De kaartverkoop van de toneelavonden in Meterik gaat via
www.tovri.nl. De kaartverkoop voor de
uitvoeringen in America start binnenkort via www.devrijespelers.nl

Kerstperiode

Entree 2,00 euro

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

TE KOOP
Grubbenhove 5 Grubbenvorst

zijn wij op zoek naar:

CHAUFFEURS
•
•
•
•
•

Bezorgen en ophalen van barbecue- of gourmetpakketten bij de klanten.
In het bezit van rijbewijs B en minimaal 1 jaar rijervaring.
Representatief en servicegericht.
Beschikbaar in week 51, 52 2017 en week 1 2018.
Eventueel mogelijkheid tot werken tijdens barbecueseizoen 2018.

€ 449.000.-

Interesse in deze vacature? Kijk dan op www.a-z.nl/nl/vacatures
voor een uitgebreide beschrijving van de vacature en het sollicitatieformulier.
Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

T 077 - 467 72 00

E info@a-z.nl

kk

Aanvaarding 1 mei 2018
I www.barbecue.nl

Tel: 077 366 22 76 of 06 20 24 92 14
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OmZieners

Wandeling in het Schuitwater

Optreden Matiz

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Joseph Wresinski Cultuur Stichting
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
StartLocatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Peelhorstshow

Kapelconcert

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Indoor 3D Afslag 10

Archeologische fietstocht

Tijd: 09.00 uur
Locatie: HBV Schutroe en Handboogcentrum
Archery Service Center Horst

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: projectbureau Ooijen-Wanssum
Startlocatie: Maasveldweg Broekhuizenvorst

Peelhorstshow

Peelhorstshow

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 10.00-22.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug America

Brandweeroefening

Vogels spotten

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Basisschool De Bottel Lottum

Tijd: 13.00-15.00 uur
Organisatie: Vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: natuureducatiecentrum Aan de Drift America

De nieuwe kleren van de keizer

Vlooienmarkt

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: jeugdtoneel Grikon
Locatie: gemeenschapshuis De Zaal Griendtsveen

Tijd: 13.30-16.00 uur
Organisatie: Jong Nederland America
Locatie: blokhut Ôs Thoês America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Kleuskens Meterik

Liedjesavond Dreumel

De nieuwe kleren van de keizer

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: c.v. D’n Dreumel
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: jeugdtoneel Grikon
Locatie: gemeenschapshuis De Zaal Griendtsveen

Indoor 3D Afslag 10

Genieten van rozenbottels

Tijd: 09.15 uur
Locatie: HBV Schutroe en Handboogcentrum
Archery Service Center Horst

Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: De Rozenhof Lottum
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Open Coffee Met
Tijd: 08.30-11.00 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Kinderworkshop
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

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

weet
wat
er
speelt

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

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

Trotse sponsor van

RUNDJE UM UT HUNDJE
Benieuwd naar wat Jeroen voor u kan betekenen?
Kijk op WWW.TRC-ADVOCATEN.NL

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

service 25
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
13 t/m 15 oktober 2017
Dentilia
Centrum voor mondgezondheid
Helfrichstraat 14a, Venray
T 0478 58 14 58
16 t/m 19 oktober 2017
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
T 0478 58 34 78

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

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Niet goed,
geld terug

19.15

Horsterweg 68, Sevenum

Broekhuizenvorst
Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

n

llen en artikele

ijsde showmode

or reeds afgepr

* Geldt niet vo

Oktober Woonmaand

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

stoffelhoeve.nl | facebook.com/DeStoffelhoeve

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Deelnemers

Kronenberg

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

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
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

Bootcamp Power

Swolgen

zondag
		

Het LoopCentrum

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

E 1 korting op jam

Meterik

zaterdag
		

ANBISE

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

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:

19.15

Lottum
zondag

HALLO voordeelpas

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
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Tummers

l

Enthousiast
ga stvrij & betrou

GRATIS BEZORGD!

649,-

499,-

Wasmachine
L6FBBERLIN
• A+++ • 9 KG
• 1400 t/pm
• Koolborstelloze
motor met 10 jaar

Warmtepompdroger

garantie

T7DB83GS

• 8 KG
• A+
• 66 dB

649,-

• De ProTex-trommel
beschermt uw

499,-

kleding

12 49
5 ’’
cm

81 32
cm’’

GRATIS BEZORGD!

849,-

NU
FullHD

SMART

299,-

4K

ULTRA HD

599,-

SMART

199,-

169,-

Led-TV / 32PFS5362
• 32 inch (81 cm) • Full HD • Smart TV • 50 Hz

Led-TV / 49UJ635V
• 49 inch (125 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV • 50 Hz

Stoomgenerator / GV7620
• Gemakkelijk en aangenaam strijken op alle soorten stoffen

• USB voor weergave van multimedia

• Consistente beeldkwaliteit vanuit iedere kijkhoek

• Geen kans op brand- of schroeiplekken op uw kleding

7 dagen per week geopend!
Bij EP:Tummers staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. Als u ons nodig heeft
staan wij voor u klaar, zo goed en zo snel mogelijk. Daarom zijn wij 7 dagen per
week geopend. Bij ons kunt u elke dag van de week terecht voor al uw aankopen, advies, vragen, of om gewoon even een kopje kofﬁe te komen drinken.
Heeft u een technisch probleem of een defect apparaat? Ook dan zijn we er
voor u. Onze specialisten in ons Service Center assisteren u aan de balie, online
of via de telefoon, wat u het liefste heeft. Dat is 7 dagen per week échte service.
Zelfs op zondag!

Een middag of avond heerlijk genieten?

Doe mee met een
gratis kookworkshop!

Frank

Bekijk de agenda en schrijf u in
op www.eptummers.nl/workshops
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

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

