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Eerste editie
Witte Dame Festival
De eerste editie van het Witte Dame Festival in Grubbenvorst vond op zaterdag 22 oktober plaats. Grubbenvorst veranderde tijdens het festival voor één dag in een
Middeleeuws dorp. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie.

MORE THAN LIGHT

WWW.MEURSVERLICHTING.NL
HOFSTRAAT 10 VENRAY 0478-513290

Bijverdienen
tijdens KERST en OUD/NIEUW?
Wij zijn op zoek naar:

CHAUFFEURS
Barbecue & Gourmet Party Service

Interesse? kijk op
www.a-z.nl/vacatures

m/v

Tijdens het festival trok er onder
andere een historische stoet door de
straten van Grubbenvorst. Ook was
er een Middeleeuwse markt, waren
er acteurs die theaterstukken opvoerden en vond er een rockopera plaats.
De kinderen konden zich vermaken
op een Middeleeuwse kermis, waar
allerhande spellen stonden. Natuurlijk
werd er ook aandacht geschonken
aan de legende van de Witte Dame,
onder andere met de Dans van de
witte Wiéve, die vier keer per uur werd
opgevoerd.
“Als organisatie kijken we terug
op een heel geslaagd evenement”,
vertelt Piet Seegers twee dagen na het
festival. “Alles is prima verlopen en we
zijn enorm goed bezocht. Er zijn alles
bij elkaar 5.500 mensen op het festivalterrein geweest.” De reacties van
bezoekers waren volgens Seegers dan
ook vooral lovend. “Mensen vonden het
een schitterend en sfeervol evenement,

waar heel veel te doen en te zien was.”
De vele bezoekers en de goede
reacties doen de organisatie natuurlijk
goed. Toch is er volgens Seegers ook
nog ruimte voor verbetering. “Het is
natuurlijk moeilijk in te schatten hoe
druk het wordt op een eerste editie.
Door de drukte waren de theaterstukken en de rockopera soms wat
moeilijk te zien voor de bezoekers.

Maar gelukkig hebben ze de sfeer
even goed prima meegekregen.”
Het festival kende volgens Seegers
dan ook vooral hoogtepunten.
“Vanaf de optocht ’s middags, waar
al honderden mensen naar kwamen
kijken, hing er al een bepaalde flow
en die hield aan tot ’s avonds laat”,
vertelt Seegers.
Lees verder op pagina 05
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Voorzitter en secretaris weg uit dorpsraad Melderslo
They Hagens (62) en Lei Kristal (56) stoppen na twaalf jaar met de
dorpsraad in Melderslo. Hagens was jaren voorzitter, Kristal was secretaris.
“Alleen met een dorpsraad kan een dorp leefbaar worden gehouden.”
Hagens en Kristal kwamen twaalf
jaar geleden in de dorpsraad terecht.
“De toenmalige dorpsraad stopte er
helemaal mee na een conflict. Synthese
kreeg toen de opdracht om op zoek te

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Joop Goossens Tuin en Park B.V.
gehele gemeente
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is een gratis uitgave van
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Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
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in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
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van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

gaan naar een nieuwe dorpsraad en via
een informatieavond zijn we er toen
eigenlijk ingerold”, vertelt Hagens.
Sinds die tijd hebben ze veel kleine
dingen bereikt. Hagens: “In een
dorpsraad moet je genieten van
de kleine dingen die je bereikt.”
Kristal vult aan: “De kleine resultaten
waar wel veel mensen tevreden over
zijn, zoals de verlichting op de weg
naar het sportpark.”

’Dorp leefbaar houden
is belangrijkste’
Een dorpsraad is volgens Hagens en
Kristal van cruciaal belang. “Een dorpsraad moet het dorp leefbaar houden,
dat is de belangrijkste taak”, legt
Hagens uit. “Zonder dorpsraad heb
je geen stem in de politiek en kun je
dus ook weinig bereiken.” Hagens en
Kristal zijn zeker trots op wat ze de
afgelopen jaren bereikt hebben met
de dorpsraad. Hagens: “We hebben de
afgelopen jaren veel energie gestoken
in de woningbouw en er is dan ook
veel gebouwd. Huurwoningen voor de
jeugd, maar ook levensloopbestendige
woningen voor de ouderen. Zo konden
we jeugd behouden, maar was er voor
de ouderen ook de mogelijkheid om te
blijven. Als dat mogelijk is, bloeit het

verenigingsleven en dan bloeit ook een
dorp.”
Toch komt aan het dorpsraadverhaal nu een einde voor beide heren.
“De jeugd is nu aan de beurt”, zegt
Kristal. “Jongeren kunnen nieuwe
inzichten en contacten brengen en dat
is ook van groot belang.” Ook zijn de
dorpsraadwerkzaamheden de laatste
jaren een beetje een routine geworden
voor de mannen. “Ik heb twaalf jaar in

de dorpsraad gezeten, en ik begin een
beetje bedrijfsblind te worden”, legt
Hagens uit. “Het zijn steeds andere
thema’s waar we ons mee bezighouden, maar de weg die we bewandelen
blijft hetzelfde. Ik ben minder scherp
en stop minder pit en energie in de
dorpsraad.”
Dat een dorpsraad energie kost
voor de leden, dat is zeker. Stiekem zijn
Hagens en Kristal de afgelopen jaren

ook wel veel bezig geweest met hun
dorpsraadwerkzaamheden. Toch zijn
de mannen niet bang dat de dorpsraad
verdwijnt. Ze twijfelen er niet aan dat
de dorpsraad twee of drie nieuwe
leden vindt na hun vertrek. “Er staan
wel mensen op, zeker in een dorp
als Melderslo. De mensen weten dat
een dorpsraad nodig is”, zegt Hagens.
Kristal: “Melderslo is sterk. Als het nodig
is dan zijn de inwoners er allemaal.”

Start gemeentecampagne
Veilig op de weg
Gemeente Horst aan de Maas is gestart met de langlopende campagne ‘Veilig op de weg’, waarmee het zich als eerste gemeente van Nederland vol
inzet op gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Tijdens de campagne wordt gefocust op de weggebruiker zelf. De aftrap vond zaterdag 21 oktober plaats
tijdens de DriveXperience.
Hoewel het aantal ernstige
verkeersongevallen binnen de
gemeente in de afgelopen jaren al
sterk is gedaald door gemeentelijke
maatregelen, wordt er nu ingezet op de
beïnvloeding van het gedrag van
verkeersdeelnemers. Horst aan de
Maas is de eerste gemeente die vol
inzet op dit thema. Wethouder Paul
Driessen: “We beseffen dat het een
moeilijk onderwerp is, maar het is ook
heel belangrijk. De inwoners van de
gemeente moeten op een veilige
manier gebruik kunnen maken van het
verkeer.”

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

Aftrap
Veilig op de weg wordt een
langlopend project, waarbij campagnes worden gevoerd en themadagen
worden georganiseerd. Naast eigen
acties, haakt Veilig op de weg waar
mogelijk ook aan bij bestaande acties,
als een paraplucampagne. De aftrap
van de campagne vond afgelopen
zaterdag 21 oktober plaats in combinatie met de DriveXperience, een
praktijkdag voor jonge automobilisten.
In de laatste maanden van dit jaar
wordt alvast een start gemaakt met
een snelheidscampagne die zich voornamelijk richt op 60 kilometerzones.
Het jaar 2018 staat geheel in het
teken van de fiets. “Onderwerpen
die hier bij horen, zijn bijvoorbeeld

Tijdens de DriveXperience leerden
automobilisten onder andere een noodstop maken
het veilig gebruiken van de E-bike
en het fietsen in het centrum”, legt
Driessen uit. “Meer bewustwording
over dit soort onderwerpen willen
we bereiken met educatieve acties,

waarbij problemen in het verkeer niet
fysiek worden opgelost met verkeersborden of drempels, maar waarbij
vanuit de eigen kracht van mensen
wordt gedacht. Je kunt mensen

vertellen dat ze het niet goed doen,
of mensen zelf de vraag laten
beantwoorden of ze het goed
doen. Pas bij dat laatste krijg je
bewustwording.”
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Dendron College Omroepploeg

Filmen, presenteren en
editen op Dendron College

De lekkerste broodjes!

Het Dendron College in Horst heeft sinds bijna twee jaar de Dendron Omroepploeg. Maandelijks maakt een groep
leerlingen een aantal items voor de eigen omroep, dat op YouTube en op de streekomroep wordt uitgezonden:
DendronTV. Fréderique Dolders, Mirthe Driessen, Martha Koomen en Yorn Thijssen zitten in de omroepploeg.

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

LA PIAZZA LEURS

In december 2015 werd de
Dendron tv-ploeg met behulp van de
streekomroep Reindonk opgezet.
De ploeg begon met twaalf leerlingen.
Dat aantal is inmiddels gegroeid tot
zeventien en er blijven nieuwe
aanmeldingen komen, van brugklassers
tot laatstejaars en van vmbo tot vwo+.
Dorien Stals, begeleidster van DendronTV: “De schoolresultaten mogen er
natuurlijk niet onder lijden, maar tot nu
toe is het altijd heel goed gegaan.”
De leerlingen hebben maandelijks een
vergadering om te beslissen over welke
onderwerpen items worden gemaakt
en om taakverdelingen en planningen
te maken. Dat is nog een heel geregel.
Yorn: “Dat is een van de moeilijkste
dingen, dat het af en toe wat chaotisch
is.” Mirthe voegt toe: “Maar dat is ook
meteen een leerpunt.”
De ploeg maakt items over grote
gebeurtenissen op het Dendron College,
zoals de Tour de Brains of het werkbezoek uit Zuid-Korea dat de school laatst
kreeg. Ook kleine onderwerpen worden
belicht in de ‘highlights’. “Dat is één
item over meerdere kleine onderwerpen of jaarlijks terugkerende activiteiten waaraan je wel aandacht besteedt,
maar geen heel item aan wijdt”, vertelt

Mirthe. Stals: “Zo zijn er in één van
de biologieklassen laatst bijvoorbeeld
kuikentjes uitgebroed, dat is een goed
onderwerp voor in de highlights.”
Via DendronTV blijven de leerlingen
van het Dendron College op de hoogte,
vindt de omroepploeg. “Via ons komen
leerlingen dingen te weten over de
school die ze anders misschien niet
zouden weten. We horen niet altijd
alles van de leraren”, zegt Mirthe.
Als een leerling besluit om in de
omroepploeg te gaan, krijgt hij eerst
de kans om met alle facetten van
de omroepploeg kennis te maken.
“Filmen, presenteren, editen, callsheets
maken… En uiteindelijk kies je wat je
hoofdtaak wordt”, legt Yorn uit. Toch is
het niet de bedoeling dat de leerlingen
zich maar op één ding van het omroepvak richten. “Ze moeten overal inzetbaar zijn”, legt Stals uit. “Niet iedereen
kan immers altijd aanwezig zijn en toch
moeten alle taken vervuld worden.”
De omroepploeg heeft al stappen gezet sinds het begin. Fréderique:
“We zijn al veel zelfstandiger dan in het
begin. Toen kregen we veel hulp van
Ton Sieben van de Reindonk, maar nu
is dat minder nodig.” Mirthe voegt toe:
“Nu kunnen de meer ervaren leerlingen

ook hun kennis overbrengen op de
nieuwe leden van de omroepploeg.”
Doordat de ploeg de kneepjes van het
vak aardig onder de knie heeft, kan ze
zich nu gaan richten op nieuwe doelen.
Stals: “Ik zou het mooi vinden als we
echt een eigen stijl kunnen ontwikkelen. En natuurlijk willen we heel graag
de mooie dingen vastleggen en de
school laten zien zoals die is.”
Rustig is het niet, zo’n omroepploeg.
Zoals Martha zegt: “Het is eigenlijk bijna
een parttimejob, en dat nog naast je
schoolwerk.” En dat is niet altijd makkelijk. “Soms wil je iets heel graag, maar
dan gaat het gewoon niet”, zegt Martha.
Dan is nee zeggen wel moeilijk.
Fréderique: “Je wilt eigenlijk niemand
teleurstellen.” Toch vinden de leden
van de omroepploeg het hun tijd en
energie dik en dubbel waard. “Je leert
er heel veel van” zegt Mirthe. “Mensen
aanspreken, improviseren, en ik heb
ook meer zelfvertrouwen gekregen.”
Fréderique voegt toe: “En dat is ook
weer handig voor later.” Martha zegt:
“Het belangrijkste is dat we er plezier in
hebben. Voor mij is het echt even lekker
ontspannen als ik iets voor DendronTV
mag doen.” Yorn voegt toe: “Even praktijk in plaats van theorie.”

Horsterdijk Lottum aangepast

Stel je eigen verse
pizza of pasta
samen in ons
nieuwe Italiaanse
restaurant!
Tuincentrum
Leurs is
elke zondag
geopend
van 09.30 tot
18.00 uur!

Onze kerstshow is geopend van
28 september t/m 7 januari!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

/tuincentrumleurs

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

De Horsterdijk in Lottum wordt aangepast om zo klachten over de verkeersveiligheid en geluidsoverlast
tegen te gaan. Zo worden onder meer de drempels bij basisschool De Bottel verwijderd en wordt een deel vóór
de school rood geasfalteerd.
De dorpsraad van Lottum vraagt
al langer om verkeersmaatregelen in
de kern van het dorp. Zij stelt dat er
al sinds 2013 klachten zijn over het
toenemende vrachtverkeer. Door de
vrachtwagens is de weg onveiliger
geworden rondom de basisschool en
hebben omwonenden last van onder
andere geluid en trillingen. Een eerder voorstel van de dorpsraad om de
Meerlosebaan te verharden zodat het
vrachtverkeer voortaan die alterna-

tieve route kan nemen, werd door het
College van B&W van Horst aan de
Maas te duur bevonden. Ook zag zij
niets in het voorstel om van de kern
van Lottum een 30-kilometerzone
te maken. Samen met de dorpsraad
heeft de gemeente bekeken welke
maatregelen er wel uitgevoerd kunnen
worden. Naast het weghalen van de
drempels bij de school, worden daar
de bestaande klinkers vervangen door
geluidsarme beklinkering. Door een

deel voor de school in rood asfalt
uit te voeren moet de schoolomgeving veiliger worden. De wens van
de dorpsraad om de hele weg te
asfalteren, wordt niet gehonoreerd.
Er ligt namelijk een waterleiding en
daarboven mag geen gesloten verharding worden aangebracht. Ook blijft
het verkeersplateau bij de Eikenlaan
liggen. De gemeenteraad moet zich
nog buigen over het voorstel van het
college.

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
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Drugsvondst

Woning Grubbenvorst
gesloten

Nieuwe bestemming
raadhuis Grubbenvorst
In het voormalig gemeentehuis van Grubbenvorst komen luxe vakantieappartementen en een uitvaartcentrum.
Dat heeft gemeente Horst aan de Maas bekendgemaakt.

Een woning aan De Lijndrijver in Grubbenvorst is donderdag 19
oktober op last van burgemeester Kees van Rooij gesloten. Dit werd
besloten nadat drugs in de woning waren aangetroffen.
maanden te sluiten. Dit gebeurt in het
In de woning werden door de
kader van het zogenoemde Damoclespolitie drie hennepkwekerijen
beleid. Het Damocles-beleid maakt
aangetroffen. Aangezien in dit pand
in 2015 ook al door de politie drugs is deel uit van een strengere aanpak
van georganiseerde criminaliteit die
aangetroffen, heeft de burgemeester
VESTIGINGEN
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de gemeente
sinds 2012
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praktijk (sport)chiropractie
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Nancy Peppelenbos

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
praktijk (sport)chiropractie
middels persoonlijke bemiddeling.
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BPG,
DÁÁR BOUW JE MEE!

Het gemeentehuis van
Grubbenvorst, dat er sinds 1938 staat,
is sinds 2001 niet meer in gebruik
als raadshuis. Het deed tot najaar
2016 dienst als dependance voor
het gemeentehuis in Horst, toen dat
werd verbouwd. Het raadhuis van
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Grubbenvorst staat al geruime tijd
leeg. De gemeente bood het enkele
maanden geleden te koop aan.
Geïnteresseerden kregen de mogelijkheid tot eind juni hun plannen in te
dienen. Uit de vijf ingediende plannen
heeft het College van B&W gekozen

IJzerwaren

voor het voorstel van de heren Noten
en Clevers om aan de voorkant van het
pand twee luxe vakantieappartementen te realiseren en de achterzijde te
gebruiken als uitvaartcentrum. Volgens
het college heeft dit plan een duidelijke
meerwaarde voor Grubbenvorst.
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bpg@wijnenbouwmaterialen.nl | www.bpgwijnen.nl

In Broekhuizen wordt het gebied aan de Haasendonkerweg, plaatselijk bekend als de Broekhuizerbroek,
ontgrond voor de aanleg van twee nieuwe visvijvers. Deze visvijvers moeten de Gubbelsvijver in Broekhuizen en de
visvijver in het Lottums Schuitwater vervangen.
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wat ongunstig is voor het visstandsbeheer. Bovendien wordt de betreffende Maasarm omgevormd tot
natuur waarbinnen een visvijver

Vividus

centrum voor gezondheid
praktijk (sport)chiropractie

Er is ruim vier jaar gezocht
naar een nieuwe locatie door het
projectbureau Ooijen-Wanssum in
samenwerking met de provincie en

de gemeente Horst aan de Maas.
Uiteindelijk is er gekozen voor een
locatie aan de Haasendonkerweg in
Broekhuizen, ook wel bekend als de
Broekhuizerbroek. Hier zullen twee
vijvers komen, één voor volwassenen
en één voor kinderen, waar de twee
hengelsportverenigingen zich gezamenlijk gaan vestigen. Naar verwachting gaan de werkzaamheden zo’n
zes maanden duren.
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Zaken en Koninkrijksrelaties heeft
onder andere als taak om te zorgen
voor democratie, rechtsstaat en een
goed bestuur. Ook houdt het ministerie zich bijvoorbeeld bezig met
de woningmarkt, het huurbeleid
en het bouwbeleid. De toevoeging
‘Koninkrijksrelaties’ heeft betrekking
op de overzeese rijksdelen Aruba,
Curaçao en Sint Maarten.
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Lambertuskerk Horst
beklad
De Lambertuskerk van Horst is in het weekend van 21 en 22 oktober beklad. Op de zijkant van het gebouw, is de
kant die naast de skatebaan ligt, bespoten met graffiti. Ook in het pad tussen de kerk en de Jan Linders in is wat
graffiti aangebracht.

Herfstvaren

Dryopteris erythrosora.
Kamerplant. Ø 17 cm.
Per stuk

4.

7.99

99

Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 43. GELDIG VAN 26-10 T/M 01-11. OP=OP

Administratie Partners

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

Wij regelen het voor u!

Momenteel is het kerkbestuur
samen met het centrummanagement
en gemeente Horst aan de Maas aan
het kijken wie de graffiti moet
opruimen. “De normale gang van
zaken is dat het centrummanagement
zoiets opruimt en dat de eigenaar van
het gebouw betaalt. We zijn nu aan

het kijken of we dit anders op kunnen
lossen”, vertelt Henk Versleijen van
het kerkbestuur. De kerk heeft nog
geen aangifte gedaan van vandalisme.
Wel is er een melding gemaakt bij de
wijkagent. “Die kan er echter niets
mee, omdat de dader op heterdaad
betrapt zou moeten worden.”

Volgens Versleijen moet de dader op
een bouwkeet zijn geklommen die bij
de kerk staat en via daar de graffiti
hebben aangebracht. “Het zal
baldadigheid zijn”, zegt hij, “en daar
zijn wij natuurlijk niet van gediend,
maar feit is dat het erop zit en dat het
er ook weer af moet.”

Vervolg voorpagina

Goed voor de saamhorigheid
Hij voegt toe: “Voor het dorp is het
een geweldig iets om op terug te kijken, waar heel veel mensen heel veel
energie in hebben gestoken. Op die
manier is het ook heel goed voor de
saamhorigheid in Grubbenvorst.”

Dat er een volgende editie komt,
is volgens Seegers al zeker. Wanneer
dat gaat worden, is echter nog de vraag.
“Het zal in ieder geval niet volgend jaar
al zijn”, zegt Seegers. “We willen er
een evenement van maken dat om de

aantal jaar plaatsvindt. Wat de precieze
frequentie gaat worden weten we
nog niet, daar gaan we het tijdens de
evaluatie binnenkort even over hebben.
Maar dat er een tweede editie komt,
daar is geen twijfel meer over.”

Extra beveiliging tijdens
Toverland Halloween
Toverland gaat tijdens Halloween extra beveiligers inzetten die ervoor moeten zorgen dat de horrorfiguren
die in het park rondlopen veilig zijn. De maatregel wordt genomen om agressiviteit richting de acteurs te
voorkomen.
Tijdens Toverland Halloween
staat het attractiepark volledig in het
teken van Halloween. Door het park
lopen zeventig als griezels uitgedoste
acteurs die de bezoekers laten
schrikken. In het verleden zijn
bezoekers vaker agressief geworden
nadat ze waren geschrokken van een
van de griezels. Ook groepjes tieners
kunnen een probleem vormen.
“Wij organiseren Toverland Halloween al jaren en de afgelopen keren
is het steeds een beetje enger
geworden. We hebben gemerkt dat
we daardoor een ander doelgroep

aantrekken. Waar we normaal
gezinnen als hoofddoelgroep hebben,
komt er op Toverland Halloween ook
veel jeugd af,” legt woordvoerder
Tessa Maessen van Toverland uit.
“Die komen dan in een groepje, jutten
elkaar een beetje op en dat leidt wel
eens tot een pesterijtje richting de
karakters. Of een schrikreactie zorgt
ervoor dat er wordt uitgehaald naar de
karakters.” Dit is de laatste jaren erger
geworden. Maessen: “Steeds meer
karakters maakten wel eens iets
vervelends mee, dus hebben we nu
maatregelen genomen.”

Om ervoor te zorgen dat ze niets
overkomt, zijn er dit jaar extra beveiligers ingezet, de zogenaamde sfeerbeheerders. In iedere griezelzone
staat er een aantal. Voor de horrorclowns, die niet in een bepaalde
zone horen, maar zich door het hele
park mogen bewegen, is bovendien
nog een extra maatregel genomen: “De clowns is opgedragen om
zich in groepjes te verplaatsen en
zo’n groepje krijgt dan een aparte
beveiliger, die ervoor moet zorgen
dat de acteurs niks overkomt,”
zegt Maessen.

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

Zondag 12 november 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
alleen mar

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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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.

Jouw vlinder, jouw kunst
Je voelt de vrijheid, een gunst

Ze straalt altijd en we weten niet hoe dat kan.
Maar dat hoeft verder ook niet,
we genieten er gewoon van.

Op woensdag 18 oktober 2017 overleed in de leeftijd
van 58 jaar onze levenslustige, krachtige, lieve vrouw, mam,
schoonmoeder, trotse oma, dochter, zus en schoonzus

Toch nog onverwacht hebben we afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Annie Vullings-Keijsers

Mia Vissers - Verheijen

Opslagruimte. Te huur opslag- of
hobbyruimtes, 2 maal 65 m2 en
eenmaal 150 m2. Tel. 06 51 07 47 20.

echtgenote van

echtgenote van

Cursus Slank en Vitaal. In 6 weken
op weg naar een gezond gewicht
en gezonde levensstijl. Met o.a. het
kiezen van de juiste producten in de
supermarkt, uitwisselen van recepten
etc. Meld u nu aan: 06 33 17 83 33.
www.slenderyoufit.nl

Jac Vullings

Mindy en Paul, Fenne
Michiel en Pip
Harrie Keijsers † en Mia Keijsers-van den Goor
Ger Vullings † en Mia Vullings-van den Munckhof †
Familie Keijsers
Familie Vullings
Stoktstraat 9,
5961 TN Horst
Woensdag 25 oktober 2017 hebben wij in crematorium
Boschhuizen in besloten kring afscheid genomen van Annie.

Martin Vissers
* Horst, 16 juni 1943

† Venlo, 24 oktober 2017

Martin
Mariëlle en John
Anouk en Roel
Gerbert en Kim
Hidde
Jelte
Jits
Familie Verheijen
Familie Vissers
St. Josephstraat 13
5961 GL Horst

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve dochter, zus, schoonzus en tante

Annie
Wij wensen Jac, Mindy en Paul, Fenne, Michiel en Pip
heel veel kracht.
Fam. Keijsers
Mam, Ger en Willeke, Diny en Ton, Ria en Joep, Petra en Paul,
Henk en Maria, Lea en Ton, neven en nichten
Fam. Vullings
Ria, Anja en Peter, Nel en Ruud, Franka en Matth,
Jeannette en Jack, Geert en Tiny, Noël, neven en nichten

We zijn heel verdrietig door het overlijden van

Annie Vullings-Keijsers
We wensen Jac, Mindy, Paul en Fenne, Michiel en Pip, mam,
de beide families en vrienden heel veel sterkte
bij het verwerken van dit grote verlies.
De vrienden van de HHBZ:
Henk, Joop, Lam en Leo en hun echtgenotes Petra, Nel, Toos en Wil

We nodigen u van harte uit om samen met ons afscheid te
nemen van Mia op zaterdag 28 oktober om 13:30 uur in de tent
aan de Stationsstraat 90 te Horst. Aansluitend begeleidt het
gezin Mia naar het crematorium.
Iedereen die zich verbonden voelt met Mia of de familie
is van harte welkom bij de afscheidsdienst.
Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein aan de
Past. Debijestraat 62-82 in Hegelsom. Dit is op loopafstand van
de locatie waar de afscheidsdienst plaatsvindt.
In verband met het overlijden van Mia Vissers zijn alle festiviteiten
rondom het 100-jarig jubileum van Vissers Olie afgelast.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van

Mia Vissers - Verheijen
Dit bericht heeft ons diep geraakt.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar
Martin, Gerbert, Kim, Hidde, Jelte, Jits,
Mariëlle, John, Anouk en Roel.
Wij wensen hen allen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Diep bedroefd en geschokt zijn we dat

Directie en Personeel
Vissers Olie B.V.

Bijles Nederlands gezocht.
Buitenlandse nationaliteit,
spreekt vloeiend Engels.
Interesse bel 06 25 24 02 98.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

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

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

Annie Vullings-Keijsers
op woensdag 18 oktober geheel onverwacht is overleden.
Annie was bijna 14 jaar werkzaam als receptioniste/telefoniste
binnen GGZ Oost Brabant, locatie Boxmeer.
We herinneren haar als een fijne collega. Op haar bescheiden
en zorgzame manier zorgde zij voor een warm welkom
in Boxmeer. Wij wensen haar familie en dierbaren
veel sterkte toe met dit grote verlies.

Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt.

Mathieu Starren
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Raad van Bestuur, directie en medewerkers GGZ Oost Brabant

Fam. Starren
Neven en nichten

Het is onmogelijk om iemand te vergeten,
die zoveel gaf om te herinneren.

Horst, 16 oktober 2017
Correspondentieadres: Loevestraat 66, 5961 TZ Horst.

Wij wensen Jac, Mindy & Paul en Fenne, Michiel & Pip
ontzettend veel sterkte toe
om dit verlies in de toekomst een plekje te kunnen geven.
Annie, wij hebben ons altijd heel erg welkom gevoeld bij jou thuis.
Vriendinnen van Mindy
Kim, Sandra, Maud, Bregje, Karin, Esther, Lisette, Fieke, Winnie

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

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

De crematiedienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar Dr. Robins, Groene Kruis Thuiszorg,
vrijwilligerszorg, Lies en Piet en het Hospice Doevenbos
waar Mathieu met een deken van zorg, liefde en warmte is bedekt.

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

www.theoarts.com
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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 Spanje
Sef, Thei, Nelly, Krissy en Miranda uit Hegelsom genoten in oktober van de zon in het Spaanse Nerja.
Op het beroemde balkon van Europa werd natuurlijk de HALLO erbij gepakt.

… op Cyprus
De zussen Gonnie de Lauw en Henriette Flokstra uit Hegelsom
zijn samen op vakantie geweest naar Cyprus. Op de foto poseren zij
samen met de HALLO voor het Kykkos klooster bij het Troodos
gebergte.

… op Ibiza
Wim van Ooijen en Yvonne Wijnen uit Horst maakte met het cruiseschip Costa Fascinosa een cruise
over de Middellandse Zee. Via Mallorca, Barcelona, Savona, Napels, Palermo gingen zij naar Ibiza om
daar met de HALLO te poseren.

… op Bali
Toos in ’t Zandt-Lenssen uit Lottum en haar nicht Ivonne van de Kar uit Den Bosch bezochten deze
zomer Indonesië voor een project waarbij Indonesische jeugd geholpen wordt om door te studeren.
Op hun weg naar huis konden ze even uitrusten op Bali, waar ze eindelijk tijd hadden om de HALLO te
lezen.

… in Tanzania
Opticien Edwin Lenssen uit Grubbenvorst is samen met stichting
MamaZoeloe afgereisd naar Tanzania om daar mensen een bril aan te
meten met de juiste glazen. De brillen zijn voor de reis ingezameld
met een brillen- inleveractie. Naast de hulp die hij de inwoners
aanbood had Edwin gelukkig ook nog tijd om de HALLO te lezen.
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Makt moeije herinneringen…

Mia Reijnders-Weijs
Mie van de Gastendonk
echtgenote van

Piet Reijnders †
en eerder van

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen,
met een woord, waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht,
en juist dàt bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Lei Heldens †

Op vrijdag 20 oktober 2017
overleed in de leeftijd van 75 jaar

Zij overleed na een liefdevolle verzorging in Hospice Zenit te
Venray in de leeftijd van92 jaar.

Louis (Lod) Litjens

Venray,
Hout Blerick,
Venray,
Horst,
Geijsteren,
Castenray,

Lei en Ria
Piet en Annemie
Truus en Ton
Mia en Sjaak
Wilma en Pé
Toon en Leonie

lieve echtgenoot van

zorgzame pap, schoonvader en trotse opa van
Edwin en Cindy
Rick, Daan, Lars
Susan en Twan

Venray, 22 oktober 2017
Correspondentieadres: Mina Krusemanstraat 7
5803 AR Venray

Crommentuijnstraat 3, 5964 NL Meterik.

Bijeenkomst in de kerk om 11.45 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Mia is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waar u donderdag
van 19.00 tot 19.45 uur afscheid van haar kunt nemen.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor
Hospice Zenit op prijs gesteld. Hiervoor staan
collectebussen bij het condoleanceregister.

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de steun,
medeleven, de vele handen, schouderklopjes, bloemen, kaarten
en de telefoontjes die we mochten ontvangen bij het overlijden
van mijn goede en trouwe echtgenote, onze lieve moeder, trotse
oma en grootoma

Thea Peeters- Baten
echtgenote van

Theo Peeters

Horst, oktober 2017
Namens:
Theo, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen

SPORTING

ST
20 10

Jim
Zoon en broertje van
Geoffrey en Renee Snippe
Noa en Ivy
Michelslaan 13
5963 HB Hegelsom

Nellie Litjens - Te Baerts

en oma’s klein- en achterkleinkinderen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
vrijdag 27 oktober 2017 om 12.00 uur in de parochiekerk
van de H. Matthias te Castenray waarna de crematie
zal plaatsvinden in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Geboren op
19 oktober 2017

Op woensdag 25 oktober hebben wij afscheid
van pap genomen.

Veur väöl warse un groête verrassing,
Veur mich waar dit un groête beslissing.
Un keuze gemakt met hieël mien hart,
En heejdoor dien leave gestart.

Kes
Harsveldt
17 oktober 2017
Zoën van
Dewy Harsveldt

Wij ontvingen het bericht dat ons lid van verdienste

Louis (Lod) Litjens

Hackfoirtstraat 19
5975 XN Sevenum

is overleden.
Hij was 63 jaar lid van onze vereniging.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur en leden RKSV Meterik

Als ik de dingen niet meer weet,
en de dingen niet meer herken,
alles meteen weer vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben,
herinner mij dan, stralend in de zon,
vol levenskracht toen ik alles nog kon.
Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering
aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen van

Hans Weijs
* Meerlo, 31 maart 1948

† Venlo, 22 oktober 2017

Lottum, Mark en Tonita, Jarno, Inge
Helden, Truus Korsten-van Lier
Venray, Victor Weijs
Correspondentieadres:
Horsterdijk 15
5973 PL Lottum
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Hans.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers
van afdeling Hazelaar 2 en in het bijzonder
afdeling Notenboom van de Horstgraaf.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze

Toon van der Hulst
Familie van der Hulst-Wijnhoven
Kronenberg, 26 september 2017

Finnley
Geboren
17 oktober 2017
Zoon van
Chantal Pots en
Ben Jenneskens
Roermondskwartier 42
5971 DL Grubbenvorst
Geboren

Juul
4 oktober 2017
Zoon van
Paul en Gonnie
Reinartz-Eijkemans
Grote zus Isabel
Peperstraat 22
5975 BV Sevenum
Geboren

Fer

23 oktober 2017
Zoon van
Daan Driessen en
Karlijn Weijs
Broertje van Catoo
Het Veldje 13
5961 LB Horst
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Werkruimte/hobbyruimte Horst.
Diverse afmetingen, vanaf 65 m2,
geïsoleerd, goed bereikbaar, tel. 06 24
19 24 01 Business Centrum Horst.
Te koop soep-pompoenen
(fles-pompoen), lang houdbaar.
J. Billekens, Peelstraat 30 Kronenberg,
tel. 077 467 15 63.
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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.

Café Cox voor al uw feestjes groot
of klein, moet je bij Café Cox zijn.
Tel. 077 398 33 05 of 06 51 65 95 73.
Viooltjes en pluischrysanten.
Viooltjes in vele kleuren nu € 0,30.
Tevens bosviooltjes, siervruchten,
sierfruit, kruiden en pluischrysanten.
Geopend op woensdag en zaterdag.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst.
Tel. 077 398 29 22/ 06 54 30 69 64.

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.

Bedrijfsruimte vanaf 100 m2.
Euro 375,- p.m. Tel. 06 43 72 74 16.

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

Gezocht huishoudelijke hulp.
Poetsen van woonhuis in Melderslo.
Liefst op donderdagochtend. Reacties
op 06 11 21 42 98, ná 19.00 uur.

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

Appartement of seniorenwoning.
Gezocht huurappartement in Horst
(met lift of begane grond) voor alleenstaande vrouw van 74 jaar Intrekdatum
medio 2018! 06 34 44 34 65.

Kinderkunst in De Stal.
Kinderkunst in Atelier De Stal op
woensdagmiddag 1, 8, 15, 22 en
29 november van 14.00-15.30 uur.
Schilderen voor kinderen vanaf 6 jaar.
Meer info Aniet Janssen 06 10 09 87 94
of www.atelier-destal.nl
Schilder nodig? Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten belt u Jan Bosman.
077 475 0980/06 11 35 09 70.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
hulp in de huishouding? Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.
36 kruidenolie - helpt bij geïrriteerde
neus- en voorhoofdholte slijmvliezen,
pijnlijke spieren, gordelroos.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Pedagogisch medewerk(st)er.
Wij zijn per direct op zoek naar
een enthousiaste pedagogisch
medewerk(st)er. Heb jij een warm
hart voor kinderen en zoek jij leuke
collega’s? Meer informatie over deze
vacature: www.HuizeZeldenrust.nl
Dirigent gezocht.
Het kerkkoor van Broekhuizenvorst is
op zoek naar een dirigent.
Info: 077 463 18 33.

nieuws 09

Gevangenisstraf

Oplichtster veroordeeld
Een vrouw uit Venlo is veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf voorwaardelijk, voor een
groot aantal oplichtingen. Ook in Horst probeerde ze in een winkel met een nepverhaal geld te bemachtigen.
De Venlose lichtte diverse bedrijven
op, in onder andere Reuver, Venlo,
Horst, Panningen en Venray. Ook stal ze
portemonnees, mishandelde ze
mensen en pleegde ze winkeldiefstal.
Op 7 juli van vorig jaar stapte ze
een winkel in Horst binnen en eiste
59,95 euro van de winkelmedewerker.

Ze had een raamwisser uit de schappen
van de winkel weggenomen en geprobeerd, onder het voorwendsel dat ze
geen aankoopbewijs had, dit te ‘ruilen’.
Dat lukt haar uiteindelijk niet.
Haar diefstallen en oplichtingen
pleegde ze om haar drugsverslaving te
bekostigen, blijkt uit de rechtbankstuk-

ken. Ze krijgt achttien maanden cel met
vermindering van voorarrest en vijf
maanden voorwaardelijk. Daarnaast
moet de vrouw zich laten behandelen
voor haar drugsverslaving. De vrouw
was de afgelopen maanden al clean
en heeft aangegeven spijt te hebben.
Ze werkt vrijwillig mee aan de opname.

Klussen en transport. Voor timmerklussen, verhuizingen en middelgrote
transporten bel 06 21 23 88 89. Eerlijke
prijs voor uw klus.
Gitaarles Horst.
Wil je op een leuke manier gitaar leren
spelen? Vraag dan nu de gratis proefles
aan. Dit kan via: www.gitaarleshorst.nl
info@gitaarleshorst.nl 06 52 38 16 45.
Koopjeszondag 29 oktober. Alles 50%
(niet op kleding en kerst) kerstshow
open. Zondag 29 oktober snuffelen
11.00 tot 16.00 uur. Kringloop Twedde
Kans Horst, Speulhofsbaan 7a Meterik.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt v.a. € 150,00.
Laminaat € 24,95 incl. leggen.
Raambekleding, tapijt en vinyl.
Bel voor gratis prijsopgave
06 16 37 45 14.
www.bijconstance.123website.nl
Beauty, maak kennis voor € 20,00,
reinigen & hydrateren.
Workshop sokken breien.
Wij gaan sokken breien, 2 sokken
tegelijk, sokken vanaf de teen.
Donderdagavond 23-11 en 7-12.
Voor info: Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
tel. 077 398 19 75. Volg ons op facebook.

Vijftig achterkleinkinderen
Tom is het vijftigste achterkleinkind van Handrie Classens (96) uit Horst. Handrie heeft 14 kinderen,
46 kleinkinderen en nu dus vijftig achterkleinkinderen. Tom is de zoon van Wilma en Ronny
Hoeijmakers uit Horst. Opa Wim woont in Castenray.

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
Te koop weegschaal,
bonenpalen, rollendraad, kruiwagens.
Tel. 077 351 58 89.
Snuffelen voor de helft. Zondag
29 oktober open 11.00-16.00 uur.
Laatste week alle brocante voor de
helft. Brocante Hal Limburg in Horst.
Speulhofsbaan 7A Meterik.

Eindelijk is het zover! Vanaf 1 november 2017
stoppen wij definitief met de firma thuisbezorgd.nl.
Vanaf deze datum kunt u alleen bestellen via onze
eigen app, te vinden in de appstore,
op onze website of direct te bellen op
onderstaand nummer.
Online bestellen wordt voor u gemakkelijker en
daarbuiten kunt u nu ook genieten van
al onze aanbiedingen en kortingen.
Mocht het niet duidelijk wezen,
bel ons even en het wordt persoonlijk
aan u uitgelegd.
Team 't Kippenborstje.

VENRAYSEWEG 16B - HORST

Vier generaties
Lott zorgt met haar geboorte voor de vierde generatie in haar familie. Overgrootoma Goen VervoortMuijsers uit Broekhuizenvorst vindt het geweldig dat ze dit, samen met haar man, nog mee mag
maken. Oma Marij Peters-Vervoort en mama Sanne Linders-Peters, beiden uit Wanssum, zijn ook
dolgelukkig met de kleine Lott.

10

winkel&bedrijf

Onderhoud

Joop Goossens
Tuin en Park in Horst
In het voormalige pand van Barents aanhangwagens in Horst is sinds
enkele weken Joop Goossens Tuin en Park gevestigd.
In de werkplaats vinden de onderhoudswerkzaamheden plaats aan
alle soorten tuinmachines. Het tuinseizoen is nagenoeg afgelopen dus
er gaat nu direct gestart worden met
de jaarlijkse onderhoudsbeurten aan
grasmaaiers, heggenscharen, ketting-

zagen en andere tuinmachines.
Joop Goossens is tevens in Venray
gevestigd met Joop Goossens
Riooltechniek en Joop Goossens
Civiele techniek die een verlengstuk
zijn van de diensten die in Horst aan
bod komen.

26
10

Opleidingscentrum
asbest in Horst
In Horst werd woensdag 25 oktober het eerste opleidingscentrum voor asbest en energie in Limburg geopend.
Het opleidingscentrum is mede een initiatief van Bouwmensen Limburg en wordt ondersteund door provincie
Limburg.
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in
Nederland verboden. Met het tempo
waarin op dit moment wordt gewerkt
richting deze deadline, zou Nederland
deze opgave bij lange na niet halen: er
blijft dan ruim 30 miljoen vierkante
meter asbestdak over, aldus de
provincie. Bovendien zijn er veel te
weinig asbestsaneerders om de totale
opgave van 100 miljoen vierkante
meter asbestdak op te ruimen.
Het opleidingscentrum moet dit
probleem gaan oplossen.
Op dit moment zit het onderdeel
asbest nog niet in het lesprogramma
van alle bouwopleidingen. Asbest komt
voor in ruim 3500 toepassingen en is
verwerkt in veel huizen die voor 1994

zijn gebouwd. Hierdoor is de kans
dat bouwvakkers in aanraking komen
met asbest groot. Door deze opleiding
neemt de kennis binnen de gehele
branche toe en kunnen risico’s eerder
gesignaleerd worden. De nieuwe
opleiding levert zestig asbestsaneerders per jaar op, die allemaal meteen
aan het werk kunnen. Gedeputeerde
Daan Prevoo opende het centrum op
woensdag 25 oktober: “Het opleiden van extra personeel is absoluut
noodzakelijk. Net als het aanscherpen
van landelijke wet- en regelgeving.
En net als het bewustmaken van onze
samenleving: asbest is een bedreiging
én een kans. Een bedreiging omdat
asbest op aan de buitenlucht blootge-

stelde daken verwaait, verweert en in
de bodem terecht komt. En omdat niet
iedereen de sanering voor 2024 kan
of wil financieren, kan ik me zomaar
voorstellen dat er illegaal gesaneerd
gaat worden. Daarbij maken we de
koppeling met duurzaamheid: een
échte kans om in Limburg nogmaals
de transitie van zwart naar groen te
maken.”
Het initiatief voor het opleidingsen examencentrum komt van een
aantal bedrijven met elk hun eigen
specialisatie. In samenwerking met de
ROC’s in Limburg verzorgt Bouwmensen
Limburg de instroom van jonge MBOscholieren. Provincie Limburg investeert
125.000 euro in het centrum.

Testdag Everun

jaar

Martien Bongers
Het is alweer 40 jaar geleden dat Martien
bij ons in dienst kwam.
Wilt u Martien met dit jubileum komen feliciteren
kom dan op 28 oktober a.s. naar De Leste Geulde.
De receptie is van 19.30 tot 20.30 uur.

www.bovee.nl

Everun Benelux B.V. in Horst houdt op zondag 28 oktober een testdag. Geïnteresseerden kunnen tijdens deze
dag meer informatie krijgen over de verschillende modellen.
Tijdens de testdag wordt meer
verteld over de Everun loaders,
wielladers, telescoop laders en
minigravers.

Ook is er de mogelijkheid een
proefrit te maken met de modellen,
waaronder de Shovel-wieladers ER08
open cabine, ER08 Deluxe cabine,

ER12, de telscoopladers ER1500 en de
ER2500 en minigravers. De testdag bij
het bedrijf aan de Hamweg is van
10.00 tot 16.00 uur.

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

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat onze medewerkers

de heer Henk Jacobs en
de heer Jos Vervuurt

Hoe dwingt u bij de scheiding
gemaakte afspraken af?
Door: Marion van den Aker-Groffen, advocaat en mediator
Nadat de scheiding definitief is, wilt u het liefst uw leven weer op de
rit krijgen. Onduidelijkheid of ruzie achteraf: daar zit niemand op te
wachten. Het vastleggen van gemaakte afspraken is de enige manier om
dat te voorkomen.

bij ons in dienst zijn getreden.
Derhalve bieden wij hun op vrijdag 3 november a.s.
een receptie aan van 16.15 uur tot 18.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
De receptie vindt plaats in het bezoekerscentrum van
John Deere Fabriek Horst B.V., Energiestraat 16 te Horst.
Directie van John Deere Fabriek Horst B.V.

vriedág 27 oktoëber 20.00 oor

Presentasie
Liesbeth’s Grandcafé

Intreentofhiël
Schon hôrster verhale
Vánaf zaoterdág 28 oktoëber te verkriëge beej:
Liesbeth’s Grandcafé; Plus; VVV; Bruna;
Spar Maelderse; zaal Debije Haegelsum;
café Kleuskens Miëterik; Dagwinkel Amaerica;
Herberg De Morgenstond Griendtsveen

Beide
bukskes
same:

€ 17.95

Executoriale titel is nodig
Afspraken uit het echtscheidingsconvenant zijn afdwingbaar als het
convenant een zogenoemde executoriale titel heeft. Dit is het originele
document dat de deurwaarder of
het LBIO ( Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdragen) nodig heeft
om tot tenuitvoerlegging van de
afspraken over te kunnen gaan.
Bij uw scheiding dient uw advocaat
of advocaat/mediator een verzoekschrift tot echtscheiding in bij
de rechtbank. Uw advocaat kan de
rechter vragen het echtscheidingsconvenant en/of het ouderschapsplan onderdeel uit te laten maken
van de beschikking. Het convenant
en het ouderschapsplan krijgen dan

deze zogenoemde executoriale titel.
Dat betekent dat de afspraken direct
afdwingbaar zijn. U hoeft dus niet nogmaals naar de rechtbank wanneer uw
ex-partner de afspraken niet nakomt.
Bijvoorbeeld bij het niet betalen van
alimentatie kunt u direct de deurwaarder of het LBIO inschakelen.

ken kan afdwingen. Afspraken die
ex-partners maken gelden vaak voor
een langere toekomstige periode.
Daarom is het altijd aan te raden
om deze door de rechter te laten
bekrachtigen, zodat een executoriale
titel wordt verkregen. Dit voorkomt
kostbare gerechtelijke procedures in
de toekomst.

Onderhandse akte: niet afdwingbaar
Hebt u vragen naar aanleiding van
Mensen die gaan scheiden kunnen
het bovenstaande of andere vragen.
natuurlijk ook zelf hun afspraken op
Neemt u dan contact op.
papier zetten zonder bemoeienis van
een advocaat of een notaris; dat heet
dan een “onderhandse akte”. Het nadeel van een onderhandse akte is dat
je als partner alsnog een procedure bij
de rechtbank moet starten, wanneer
de ander de afspraken niet nakomt.
Deze afspraken zijn dus niet afdwingbaar. Pas nadat de rechter de afspraPatersstraat 17, 5801 AT Venray
ken heeft bekrachtigd, leveren deze
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
een executoriale titel op waarmee de
vandenaker@putt.nl
deurwaarder nakoming van de afspra-

en zo 11
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GEPLUKT Martien Bongers

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.

wen voordat we samen gingen wonen,
zo ging dat in die tijd. Ik was toen 26
en Petra was 23.” Martien en Petra
hebben elkaar ontmoet op de dansclub
in Lottum. “Daar hadden ze te weinig
mannen. Met mijn vrienden zijn wij er
toen ook maar bij gegaan. Daar heb
ik Petra leren kennen. De vonk sloeg
pas echt over met Gekke Moandaag in
Grubbenvorst.” Tegenwoordig telt het
gezin drie kinderen: Remy, Denny en
Toby. “En voor alle drie ook aanhang”,
lacht Martien. “Dat is mooi. Ik ben blij
met ze, en moeders nog meer. Die
kreeg weer ‘dochters’.”
Zijn vrije tijd besteedt Martien
graag aan tennis. “Dat doe ik bij
Tennisclub Lottum, meestal twee keer
per week. Daarnaast help ik als vrijwilliger. Ik ben nu een jaar of vijftien bij
de club. Het is een leuk spelletje en de
gezelligheid die erbij komt kijken, is
ook leuk. Daarnaast help ik ook mee bij
de rozenstichting, die het Rozenfestival
organiseert. Daar is volgende week
weer de eerste vergadering voor. Ik doe
daar alles wat met horeca te maken
heeft, zoals koelkasten regelen en
afvoerwater regelen. Het is leuk werk
vanwege de samenhorigheid die daar
is. Het is een mooi groepje.”

“Verder is het kijken naar voetbal
ook wel een ‘hobby’ van me. Ik heb
zelf vroeger gevoetbald en heb de
jeugd getraind toen mijn kinderen
daar nog bij zaten. Nu zijn ze allemaal
bij de senioren en ga ik graag kijken.
Denny speelt bij Wittenhorst 1 en
Remy en Toby in Lottum. Dat moet
ik dus wel zien te combineren.
Maar gelukkig spelen ze in Horst
vaak uit als Lottum thuis moet
spelen en andersom.”

Fiets achter
op de auto
Verder gaat Martien ook graag
fietsen met Petra. “Dat doen we vaak
in de zomer, lekker bezig zijn en door
mooie natuur fietsen. Je komt zo eens
ergens. Dat doen we overal eigenlijk.
We zijn naar Drenthe gegaan en naar de
Veluwe. Dan zetten we de fiets gewoon
achter op de auto. Meestal doen we
dan knooppuntroutes. We zoeken zoiets
van tevoren uit, drinken een kop koffie en dan gaan we.” Maar ook in de
tuin werken doet hij graag. “En verder
natuurlijk de gewone dingen. Lekker
op de bank zitten of relax op het terras
zitten.”

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

Hij is geboren in Vierlingsbeek, maar woont sinds zijn zevende al in Lottum, waar hij is opgegroeid in een groot
gezin op de boerderij. Hij viert dit jaar zijn veertigste jubileum bij zijn werkgever en brengt zijn vrije tijd graag door
op de tennisclub of bij zijn kinderen op de voetbalclub. Deze week wordt Martien Bongers (57) geplukt.
Daar bracht hij de rest van zijn jeugd
door, te midden van een gezin van
twaalf personen. “Ik zat in het midden
van vijf broers en vier zussen. Dat was

Op 7-jarige leeftijd vertrok hij uit
Vierlingsbeek, waar hij geboren is.
Zijn ouders hadden een grotere
boerderij gevonden in Lottum.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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een gezellige boel.” Wonen op een
boerderij betekende ook daar werken.
“Op ons zesde hielpen we al mee,
dan gingen we de koeien opdrijven om
ze te melken. Met de beesten bezig zijn
en op het land werken, dat was mooi.”
Na de basisschool in Lottum ging
Martien naar de lts in Horst. Met het
diploma dat hij hier behaalde begon
hij bij Bovee Keukens. “Daar deed ik
dan ook nog één keer per week een
lascursus. Een van mijn broers werkte
daar ook, en toen ze iemand nodig
hadden, nam hij mij mee. Daar werk ik
met keukens en badkamers. Iets wat ik
ook als hobby doe. Ik vind het allemaal
leuk, maar het leukste is bij A moeten
beginnen en eindigen met Z. Dat ik
eerst de oude keuken of badkamer
moet slopen en dan een hele nieuwe
keuken of badkamer kan neerzetten.
Daar kun je de mensen ook blij mee
maken.” Zolang er keukens zijn, wordt
Martien het werk nooit beu. Hij werkt
er dan ook al veertig jaar. “Daarvoor
heb ik binnenkort een receptie bij café
De Leste Geulde in Horst. Voor vrienden
en familie is er dan een etentje en
daarna een receptie voor wie wil.”

Petra ontmoet
op de dansvloer
Martien woont sinds 1986 in zijn
eigen huis in Lottum. “Ik ben hier
komen wonen toen ik getrouwd ben
met Petra. We moesten ook wel trou-

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

Wat
zeg je?
Wie een braam plukt, of iets anders uit de
natuur meeneemt, loopt de kans om een
boete te krijgen. Dit valt namelijk onder
stroperij en dat is verboden. De meerderheid
van de inwoners van Horst aan de Maas vindt
echter dat het bos van iedereen en dat het dus
is toegestaan om bramen te plukken of iets
anders uit de natuur mee te nemen. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Ruim 50 procent stemt vóór deze stelling. Wel nuanceren de stemmers hun mening
vaak: er mag best wat geplukt of meegenomen
worden, maar dit moet wel met mate gebeuren,
en voor eigen gebruik. “Het moet wel een beetje
binnen de perken blijven”, zegt iemand bijvoorbeeld. Een ander beargumenteert: “Gewoon pluk-

Inwonerspanel

1.672 leden

26
10

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het moet wel een beetje
binnen de perken blijven’
Oneens
24%
Neutraal
22%

54%
Eens

Bramen plukken
in bos is toegestaan

Mensen zijn ook bang dat er niets meer
ken wat de natuur ons schenkt, maar niets
overblijft als alles maar meegenomen
vernielen en er wel voor zorgen dat de dieren
ook genoeg voedsel hebben.” Er zijn ook mensen mag worden. “Als planten, vruchten of
paddenstoelen met een duidelijke teruggang
die vinden dat er te veel regels zijn omtrent dit
in hun bestaan bedreigd
onderwerp. “De regeltjes
worden, ben ik het
en betuttelingen barsten
‘Niets vernielen’
er mee eens dat hun
uit hun voegen”, is iemand
voortbestaan verzekerd
van mening. Een ander
‘Mits met mate’
blijft door een totaal
zegt: “Vroeger gingen
verbod op plukken
mensen altijd naar de bos‘De natuur met rust laten’
en meenemen”,
sen bramen en bosbessen
wordt er gezegd.
plukken.”
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
Er is echter ook 24 procent van de inwoners
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
van Horst aan de Maas dat het oneens is met
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
de stelling en dus vindt dat we niets mogen
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
plukken of meenemen in het bos. “Men moet
www.tiphorstaandemaas.nl
de natuur met rust laten”, vindt iemand.

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

Mooie grote hei

Leibomen € 49,9
5
stam 2

00 cm rek 15
totale hoogte 35 0x150 cm
0 cm

potchrysanten

vele soorten en kleuren

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

fruitbomen
Diverse soortinen
2,5 m hoog, pot € 12,99

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

€ 0,39

Hallo

9 95

Wandeling
in het donker
thema: Donker!
Start
Café Ummenthum
Kronenberg
vertrek vanaf 19.00 uur

zie voor nog meer lage prijzen:

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

17,95

ktober 2017

8o
Zaterdag 2

www.groengroepsevenum.nl

Phicoop, Hallo Spellen en Puzzels!

29,95

19 95

24,99

17 95

17,99

9 95

17,90

8 95

19,90

9 95

U ontvangt één spaarzegel bij iedere 10 euro die u besteedt bij Jumbo Phicoop. Een volle spaarkaart (10 spaarzegels) geeft recht op korting op één spel, puzzel of Sluban bouwdoos. OP = OP.

Geldig van 25 oktober t/m 5 december 2017

Exclusief bij Jumbo Phicoop Sevenum

opinie 13

26
10
Bespreking Poll week 41

De collegegeldkorting moet voor iedereen gelijk zijn
Het merendeel van de stemmers op de poll van twee weken geleden is het
niet eens met de collegegeldkorting die studenten van de lerarenopleiding gaan
krijgen volgens het regeerakkoord. Volgens het akkoord betaalt iedere student in
het eerste jaar van zijn opleiding maar de helft van het collegegeld. Studenten
aan de lerarenopleiding krijgen deze korting ook in het tweede jaar. 72 procent
van de stemmers vindt dat de collegegeldkorting voor iedereen gelijk moet
zijn. Een opleiding kies je omdat je die leuk vindt, niet voor het geld. Het mag

dan fijn zijn om in je studententijd wat meer geld te hebben, maar dat jaar
collegegeld heb je als je eenmaal werk hebt snel terugverdiend. De 28 procent
die voorstemt is het eens met de regering: zo’n korting voor leraren in spé kan
helpen om het basisonderwijs, dat te kampen heeft met een lerarentekort, aantrekkelijker te maken. In andere sectoren waar tekorten zijn, zoals de technieksector, zou zo’n bovendien ook gunstig uit kunnen pakken. Geld kan toch een
doorslaggevende factor zijn als iemand twijfelt tussen twee studies.

Zand
erover

Ik doe ook mee aan de Nacht van de Nacht
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Nacht van de Nacht vindt dit jaar op zaterdag 28 oktober plaats. De Nacht
van de nacht is een initiatief van de provinciale Milieufederaties en Natuur &
Milieu. Met de campagne wordt aandacht gevraagd voor het gebrek aan echte
donkere nachten in Nederland. Nederland wordt steeds lichter en steeds meer
mensen en dieren ondervinden daar hinder van. Goede verlichting is belangrijk
voor de veiligheid, maar waarom moet bijvoorbeeld een reclamemast de hele
nacht branden? In het hele land worden op 28 oktober activiteiten georganiseerd
en ook in Horst aan de Maas wordt bij de Nacht van de Nacht stilgestaan. Zo dooft

gemeente Horst aan de Maas dan een gedeelte van de openbare verlichting.
Groengroep Sevenum organiseert een avondwandeling. Zelf kunnen inwoners in
deze nacht tuin- of gevelverlichting uitschakelen. Het is goed om op deze manier
stil te staan wat verlichting betekent voor de natuur en het milieu.
Aan de andere kant zet één zo’n nacht natuurlijk geen zoden aan de dijk.
Dan is het veel beter om structurele maatregelen te nemen. De vraag is echter of
bijvoorbeeld het bedrijfsleven dat wel ziet zitten.
Ik doe ook mee aan de Nacht van de Nacht. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 42) > Het wordt hoog tijd voor een vrouwelijke burgemeester > eens 68% oneens 32%

Crist Coppens
Alleen dinsdag
31 oktober

Half-om-half gehakt

hele kilo halve prijs

 Medewerk(st)er voor in de bediening

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Ter uitbreiding van ons team, voor in de weekenden en
feestdagen, zijn we op zoek naar:

www.coppens.keurslager.nl

Dus lijkt het je leuk om in de horeca te werken? Stuur dan een
mailtje met je CV en motivatie naar info@aandedrift.nl.

DE PARTIZANEN

Botany B.V. ontwikkelt met veel succes nieuwe producten
en teeltwijzen voor bedrijven in de tuinbouwsector.
Wij zijn gespecialiseerd in groente- en sierteelt, klein fruit en
boomkwekerij, zowel onder glas als in de vollegrond.

ZON

De groei zit er goed in bij Botany
en daarom zijn wij op zoek naar een:

Algemeen
medewerker

Ve n r ay

Ve n l o

29

S e v e nu m
Kijk voor meer info op

www.kukeleku.com

M/V

16-24 uur

Functie-eisen:
Kijk voor de uitgebreide functie-eisen op www.botany.nl
Aangeboden:
Een veelzijdige baan bij een jong, groeiend en dynamisch bedrijf
met veel ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden in
een prettige werkomgeving. Salariëring en
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Standplaats is Horst-Meterik.
Solliciteren:
Sollicitaties inclusief CV vóór 15 november a.s. naar
administration@botany.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl
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Never judge
a book on
its cover
Maandag moest ik mijn
oppaskindje ophalen bij de
basisschool. Samen met ouders
en opa’s en oma’s stond ik te
wachten tot de kinderen naar
buiten zouden komen, toen
een bijzondere verschijning me
opviel.
Hij was een stereotiepe
jongen. Een tot op de naad
gescheurde broek. Afgetrapte
kistjes en witte Apple-oortjes in
zijn oren. Muziek zo hard dat hij
die oortjes net zo goed niet had
kunnen dragen. Tatoeages en
piercings sierden zijn lichaam.
Chagrijnig en met een air van
arrogantie liep hij door de
mensenmenigte. Zich niets
aantrekkend van de blikken die
mensen hem wierpen.
De menigte fluisterde en
zoemde. “Een brok ellende”,
zei een oudere man. “Tuig”,
antwoordde de vrouw die naast
hem stond. “Pff moet je dat nou
zien, wat doet hij nou op een
schoolplein”, was de reactie van
velen. Maar dit gaat niet om de
reactie die mensen hadden.
Niet om de vooroordelen die door
de lucht zweefden of over hoe
mensen met een blik van
afkeuring de andere kant op
keken. Dit gaat over die jongen.
Die jongen met zijn meters
hoge muren, bekleed met een
behang van prikkeldraad.
Alles aan die jongen schreeuwde:
‘pas op 190.000 VOLT. Betreden op
eigen risico.’ Op het moment dat
de kinderen naar buiten
stormden, gebeurde er echter iets
wonderlijks. De jongen liet zijn
masker vallen. Zijn muren
brokkelden af toen hij zijn zusje
zag. Zijn zusje met de helblauwe
ogen en haar dunne blonde haar.
Zijn zusje met het Downsyndroom,
dat in haar handen klapte van
blijdschap toen hij zijn armen om
haar heen sloeg. Die enthousiast
zijn hand greep en er op los
babbelde toen hij vroeg hoe haar
dag was. Samen liepen ze lachend
weg en de mensenmenigte bleef
verbaasd achter. Never judge a
book on its cover.
Yana

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
31 oktober 2017
De gemeenteraad behandelt op 31 oktober
2016 het begrotingsvoorstel van het college van
burgemeester en wethouders in een openbare
raadsvergadering. Het betreft het vaststellen van
de begroting 2018, inclusief de meerjarenraming
2019 t/m 2021 en de Herzieningsrapportage 2017.
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis. De vergadering word live in video
uitgezonden via de website.

Ballonnen oplaten:

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de website
www.horstaandemaas.nl

Feestelijk maar ook een
probleem voor de natuur
Ballonnen horen bij een feestje, vinden veel mensen. Maar ballonnen vormen ook een
probleem voor dieren en de natuur.
Per jaar worden in ons land ongeveer 1 miljoen
ballonnen opgelaten. Ze kunnen honderden
kilometers door de lucht aﬂeggen. Veel ballonnen
belanden als zwerfafval in de natuur. Bijna een
kwart komt in de zee terecht. Met het risico dat
de restanten door vogels, vissen en zeehonden
worden opgegeten. De dieren krijgen ventielen en
sierlinten in hun maag, raken verstopt of stikken in
de sierlinten. Daarnaast drijven veel ballonnen in
de zee in een ‘plastic soep’.
Alternatieven
Het oplaten van ballonnen is razend populair, ook
in Horst aan de Maas. Bij grote evenementen
maar ook steeds vaker bij uitvaarten en bruiloften.

Horst aan de Maas
gaat nóg meer
werk maken van
verkeersveiligheid!
Als gemeente Horst aan de Maas gaan we de
komende jaren vol inzetten op gedragsbeïnvloeding
in het verkeer. Met het project ‘Veilig op weg’ focussen
we op de belangrijkste veroorzaker van ongevallen;
de mens.
‘Veilig op weg’ wordt een langlopend project
waarbij we aanhaken bij bestaande acties,
campagnes voeren, themadagen organiseren
en aanwezig zijn bij evenementen. Om alvast
een tipje van de sluier op te lichten; de laatste
maanden van het jaar is er een informatiecampagne over de snelheid op onze lokale
wegen. Het jaar 2018 staat geheel in het teken
van de fiets. Denk hierbij aan veilig met de
fiets naar school, senioren en gebruik
van e-bikes, afleiding op de fiets, maar
ook stimulering van fietsgebruik.
Heeft u een vraag of wilt u hier meer
over weten? Stuur dan een mail naar
gemeente@horstaandemaas.nl

Zo’n ballon die met de wind meedrijft is een
symbool van vrijheid en vrolijkheid. Het is een
mooie traditie maar helaas met een minder
mooi randje.
Gelukkig zijn er genoeg manieren om de
ballon te vervangen. Bijvoorbeeld bellen
blazen, kaarsjes branden of een optocht met
lampionnen. Of je hangt de ballonnen gezellig
op. Je hebt er dan de hele dag plezier van en je
kunt ze na aﬂoop opruimen.
Meer weten over de consequenties van ballonnen
voor de natuur? Lees er meer over op de website
van de Universiteit van Wageningen: www.wur.nl.

Afsluiting overwegen traject Venlo-Nijmegen

Werken aan het spoor
ProRail gaat in het weekend van 28 oktober 01.00 uur t/m 30 oktober 05.00 uur aan het spoor
werken. Tussen de overweg Spoorstraat in Tienray en de overweg Meerlosebaan/Stationsweg
in Grubbenvorst wordt het spoor vernieuwd.
Welke overwegen worden afgesloten?
Tijdens de werkzaamheden zijn de volgende
overwegen afgesloten:
• Broekhuizerdijk
• Swolgensedijk
• Horsterdijk
• Meerlosebaan/Stationsweg
Hoe wordt het verkeer omgeleid?
Er worden duidelijke omleidingsroutes ingesteld.

Treinverkeer
Tijdens de werkzaamheden rijden geen treinen
op het traject Venlo-Nijmegen.
Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele
reisinformatie op www.ns.nl
Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ton
Peeters via (077) 477 97 77.

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:
Broekhuizen
Ooijenseweg

Lottum
Horsterdijk 94

Swolgen
Generaal Dempsystraat 36

Griendtsveen
Kanaalweg 6 kavel 14

Meerlo
Van Myrlaerstraat 24

Grubbenvorst
Mercuriusweg 6

Melderslo
Nachtegaallaan 25

Tienray
Kloosterstraat
(tussen 10 en 12)
Kloostertuin Tienray

Hegelsom
Uitbreidingsplan Hegelsom 2017

Meterik
Campagneweg 22

Horst
Handelstraat 6
Melatenweg 8a en 8b
Kerkeveld P2

Sevenum
Van Reiffenburgstraat 17
Broek 11
Hoogbroek 13

Vertrokken naar
onbekende bestemming
Kempkesstraat 30, Kronenberg
Stationsstraat 80, Horst

Horst aan de Maas neemt deel aan Nacht van de nacht
De gemeente Horst aan de Maas ondersteunt de Nacht van de Nacht die dit jaar op 28 oktober wordt gehouden. De gemeente dooft dan een gedeelte van de openbare verlichting zoals de
verlichting bij monumenten en een aantal gevelverlichtingen. U kunt natuurlijk ook mee doen door uw eigen gevelverlichting of tuinverlichting die nacht te doven. Of door deel te nemen aan
een avondwandeling.
duisternis kan zijn. Verder wordt met deze
actie de aandacht gevestigd op het belang
van donkere nachten voor het welzijn van
mens en natuur.
Mag het licht uit?
Nederland wordt steeds lichter en steeds
meer mensen en dieren ondervinden daar
hinder van. In het belang van de sociale
veiligheid en de verkeersveiligheid is goede
verlichting een noodzaak. Veel verlichting
is echter ook onnodig. Waarom moeten
reclamemasten de hele nacht branden? Is het
nodig gebouwen de hele nacht aan te stralen
met felle lampen? Kan tuinverlichting niet wat
minder vaak en minder lang branden?

Nacht van de nacht
De Nacht van de nacht is een initiatief van
de Provinciale Milieufederaties en Natuur &
Milieu. Hoe mooi Met de campagne willen

deze organisaties aandacht vragen voor
het gebrek aan echte donkere nachten in
Nederland. De bedoeling is dat mensen op
28 oktober kunnen ondervinden hoe mooi

De Nacht van de nacht wordt georganiseerd
om het publiek te informeren over de
schoonheid van een donkerdere nacht zodat
men bewust wordt van onnodige lichthinder
en energieverspilling.

Wat doet de gemeente?
In de nacht van 28 op 29 oktober 2017 doven
wij de aanstraalverlichting en grondspots in
de gemeente. Voor de langere termijn werken
wij aan beleid om onze straten slimmer en
zuiniger te gaan verlichten zonder dat de
veiligheid en de sfeer in het geding komt.
Wat kunt u doen?
Door op zaterdag 28 oktober eventuele
tuin- of gevelverlichting niet in te schakelen,
helpt u mee Horst aan de Maas één nacht
donkerder te maken. Misschien wel voor
één nacht de donkerste gemeente van
Nederland.
U kunt ook deelnemen aan een
avondwandeling georganiseerd door de
Groengroep Sevenum.
Meer informatie vindt u op de website
www.groengroepsevenum.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.

Debat over toekomst van de landbouw
Op 9 oktober organiseerde de Werkgroep Land- en Tuinbouw NoordLimburg een debatavond over de toekomst van de landbouw. Een vijftal
sprekers, waaronder gedeputeerde Mackus, ging met elkaar en het talrijke
publiek in gesprek over de problemen en oplossingen van vooral de
Intensieve Veehouderij (IV).
De problemen van de IV-sector
werden breed onderkend, maar ook
de problemen die de IV veroorzaakt
werden benoemd: mestoverschot,
CO2-uitstoot, afbraak van organische
stoffen in de grond, internationaal

gesleep met grondstoffen en voedsel.
De landbouw krijgt, zo werd algemeen
geconcludeerd, te lage prijzen voor haar
producten, terwijl met name de retail en
multinationals het grote geld binnenhalen. Een verdere liberalisering (in de

vorm van vrijhandelsverdragen als TTIP
en Ceta) zal de positie van boeren nog
verder aantasten. Om de kosten te
kunnen drukken, leidt dat veelal tot
schaalvergroting. En dat op zijn beurt
leidt er toe dat kleine familiebedrijven
afhaken en boeren op het platteland
tegenover hun buren komen staan,
omdat de volksgezondheid in het
gedrang komt.
De oplossingen die aangedragen
worden, zijn divers. Consumenten moe-

ten de juiste prijs betalen voor gezonde
voeding. Slechte voeding moet, bijvoorbeeld via een vleestaks, onaantrekkelijk
gemaakt worden. Door (ook internationale) regelgeving moet de macht van
retail en multinationals teruggedrongen
en de positie, ook van kleine familiebedrijven, verbeterd worden. In sommige
situaties kunnen technische hulpmiddelen soelaas bieden, maar bovenal zal
het beleid in Europa verbeterd moeten
worden. Aan het eind van de avond

pleitte de presentator van de avond,
Paul Geurts (voorzitter Werkgroep
Land- en Tuinbouw), voor een dialoog
tussen burgers en boeren, die in gezamenlijkheid moet leiden tot een voor
boeren rendabele bedrijfsvoering en
voor burgers een gezonde leefomgeving. Het uitgebreide verslag van
de debatavond is terug te vinden op
www.horstaandemaas.sp.nl.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

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

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

Resultaten enquête tijdens Hiltho
Samen met CDA Venlo en Venray heeft de CDA Horst aan de Maas tijdens
de Hiltho in een daarvoor ingerichte stand een groot aantal bezoekers
aangesproken met een concrete vraag.
Hen werd gevraagd of ze bereid
waren fictief 300.000 euro (drie keer
een biljet van 100.000 euro) te
verdelen over onderwerpen waar
gemeenten (mede) verantwoordelijk
voor zijn. Deze onderwerpen waren
veiligheid, milieu, cultuur, duurzaamheid, werk, sport, zorg, natuur,
welzijn, wonen, toerisme en overig.

In totaal hebben, verdeeld over vijf
dagen, 2.749 bezoekers meegedaan
aan deze enquête. Een succes dus.
Met de meeste bezoekers zijn daaruit
ook interessante gesprekken voortgekomen over het waarom of ook waarom
niet aan bepaalde onderwerpen
specifiek een of geen bedrag werd
gegeven.

Uit deze enquête bleek dat het
merendeel van de bezoekers het
onderwerp zorg (2.228) als meest
belangrijk achtte. Veiligheid (1.176) en
welzijn (786) kwamen als tweede en
derde naar voren. Werk ‘scoorde’ 702
biljetten, wonen 600, milieu 577,
natuur 564, duurzaamheid 485,
sport 483, cultuur 285, toerisme 169
en overig 192. Die laatste categorie
moeten we nog analyseren, maar we
zien dat zorg, welzijn en veiligheid de
items zijn die bij de bezoekers het

meeste leefden. Opvallend was ook dat,
en dat bleek uit de gesprekken, deze
onderwerpen bij alle leeftijdsgroepen
specifiek naar voren kwamen. De resultaten spreken voor zich en daarmee
kunnen we verder. Verder in ons werk
als politieke partij, als raadslid en in ons
verkiezingsprogramma. Wij danken alle
deelnemers aan deze enquête en de
goede gesprekken die daaruit zijn
voortgevloeid.
Annemie Craenmehr,
CDA Horst aan de Maas

Aandacht voor oplossingen voor iedereen
Het AZC in Blitterswijck was een succes! Om me dit te realiseren,
was het nodig dat Carla Brugman (fractievoorzitter PP2 Venray en
GroenLinks Limburg) mij hier (met trots) op wees.
Vóór de komst lieten veel burgers
hun bezorgdheid merken. Terechte
emoties uit angst voor onveiligheid.
Hier was grote ophef over onder
andere in de media. Ondanks deze
reactie is het AZC er gekomen en er is
weinig overlast geweest. Op deze
manier zijn kansen geboden aan

vierhonderd mensen die hun perspectief op een toekomst deels waren
verloren. Iets moois om bij stil te staan.
Het is belangrijk mensen te
beschermen en gevaar zo veel
mogelijk te voorkomen. Echter moet
dit naar onze mening het helpen
van mensen die hulp nodig hebben

niet tegenhouden. Iedereen verdient
een menswaardig leven. En ieder
mens dat anderen geen kwaad doet
verdient kansen. Dat is in Blitterswijck
gebeurd en zoiets gebeurt ongetwijfeld vaker (in bijvoorbeeld Horst
aan de Maas). Ook dit mag onder de
aandacht worden gebracht. Bij deze!
Want succesverhalen horen ook bij de
beeldvorming.
Wij als D66+GroenLinks zijn
gebrand op het verbeteren van wat er

in de ogen van burgers en onszelf nog
niet goed genoeg gaat. Ook de media
spelen een belangrijke rol bij het in
beeld brengen van problemen. Er is
minder aandacht voor successen. Wat
is er succesvol opgelost. Dit mag meer
naar voren komen voor een completere beeldvorming van de werkelijkheid en om lering uit te halen.
Inez Arts,
D66+GroenLinks
Horst aan de Maas

Duurzaam leven, plastic in de ban?
De laatste tijd staat de inzameling van plastic afval in de aandacht.
Is apart inzamelen wel zinvol?
De vraag stellen is ook nadenken
over een antwoord. Kunnen we niet
beter beginnen om geen plastic in
huis te halen? Probeer eens een tijd
zo plasticloos mogelijk te leven.
Helemaal zonder plastic door het
leven te gaan lijkt onmogelijk.
Ons leven is volgepropt met

producten waar plastic in verwerkt is:
de koelkast, de wasmachine,
stofzuiger, waterkoker, tv, de telefoon,
stopcontacten… De lijst is eindeloos.
Dus laten we deze gebruiksvoorwerpen voor het gemak even buiten
beschouwing en concentreren we ons
vooral op de plastic verpakkingen van

bijvoorbeeld eten. Dat blijkt al moeilijk
genoeg te zijn.
Loop eens door een supermarkt:
tomaten, appels, broodjes enzovoort
zijn naast verpakt ook los te koop,
maar daar sta je dan. Toch wel handig
dat plastic tasje dat daar hangt.
Plasticloos leven is moeilijk. Willen
we niet omkomen in het plastic afval,
is goed scheiden zeer belangrijk.
Het plastic afval wordt vervolgens

naar een verwerkingsbedrijf gebracht.
Daar wordt het plastic afval verwerkt
tot bruikbaar restproduct. De PvdA
nodigt iedereen uit onze klapstoelzittingen te bezoeken. Een van de
komende thema’s is duurzaamheid en
Milieu. Volg ons op sociale media, blijf
op de hoogte en praat mee.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 oktober

Herfstvoordeeldagen

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

€ 20,- korting
op de hele collectie*
* bij besteding van € 100.-, alleen in de winkel

www.poetszorg.nl
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
volg ons ook op

Tel. 06 14 82 72 00
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Verdwaald op veld

Sporting ST onderuit
met monsterscore
Door: Marc Reijnders, voetbalvereniging Sporting ST
Voor het eerste herenelftal van voetbalvereniging Sporting ST uit
Swolgen was zondag 22 oktober een gedenkwaardige dag. Het thuisspelende team leek wel verdwaald in de wedstrijd tegen SV United uit Meerlo
en Wanssum. Het werd een wedstrijd om snel te vergeten: 1-11.
Het was een gedenkwaardige dag
voor Sporting in meerdere opzichten.
De wedstrijd begon met een minuut
stilte voor het overlijden van erevoorzitter van Top’27 en Sporting ST
Wiel van Rijswick. Maar de datum
22 oktober was ook dertien jaar
geleden de dag dat de Amerikaanse
zender ABC voor het eerst de serie
Lost uitzond. ‘Lost’, of verdwaald,
typeert de thuiswedstrijd van Sporting
tegen SV United.

Sporting-kant leek het tij enigszins
te keren. Ramon Rutten zorgde na
25 minuten voor de 1-3. Het juichen
was echter maar van korte duur, want
nog voor de rust tilde SV United de
score naar 1-6.
Na wat bemoedigende woorden in de rust en de koppen eens
bij elkaar te hebben gestoken,
ging Sporting ST met frisse moed
de tweede helft tegemoet. Ook dit
was weer van korte duur. SV United
hield de druk op de achterste linie
van Sporting ST door telkens met
vier, vijf of zes man uit te breken.
Het spelverloop was echter niet
anders dan de eerste helft. Sporting
De wedstrijd was amper tien
minuten oud toen er al een 0-3 op het ST werd met de rug tegen de muur
gedrukt en was zelf niet in staat
scorebord stond voor de bezoekers
om kansen te creëren. Uiteindelijk
uit Meerlo-Wanssum. De equipe van
scoorde SV United nog vijf keer waarHan Friessen was niet bij machte het
goed spelende en hogergeplaatste
door er een uitslag van 1-11 op het
SV United het zwijgen op te leggen.
scorebord stond. Een wedstrijd om
snel te vergeten.
Na een vroege wissel aan de

Niet in staat kansen
te creeëren

Vriendendagen HC Wittenhorst
Handbalclub Wittenhorst uit Horst organiseerde op de zaterdagen 7, 14 en 21 oktober de vriendendagen. Deze waren voor alle kinderen van groep 2 tot en met 5 van de basisscholen in de gemeente
Horst aan de Maas die graag kennis wilden maken met handbal. Tijdens de laatste dag werd de nieuwe
mascotte van de club geïntroduceerd. Kijk voor meer informatie op www.hcwittenhorst.nl
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Niet meer ongeslagen

Sparta’18 lijdt eerste
thuisnederlaag
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste herenteam van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum is
niet meer ongeslagen in de tweede klasse. Na een goede competitiestart
heeft Sevenum zondag 22 oktober de wedstrijd thuis tegen Rood-Wit
Veldhoven verloren met 0-1.

VACATURES
BANKWERKER
Functieomschrijving
De werkzaamheden bestaan uit het bewerken en afwerken van de laser
gesneden producten middels timesaven, ontbraamspiraton en het assisteren bij de lasermachines.
Taken
• Bedienen van de Timesaver
• Assisteren bij het lasersnijden
• Boren / Tappen
• Samenwerken en communiceren
in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn
Profiel
• Energiek, jong en bereid nieuwe dingen te leren
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team

PLAATLASER OPERATOR
Functieomschrijving
Als Machine Operator ga je na een gedegen inwerkperiode aan de
slag met de modernste lasermachine om hoogwaardige producten te
vervaardigen. De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de
productie en het bedienen van de buislasermachine, materiaalhandeling en de daarbij behorende kwaliteitscontrole. Tevens ben jij mede
verantwoordelijk voor het optimaliseren van het proces en onderhouden van de machine.
Taken
• Voorbereiden en bedienen van de
buislasermachine
• Optimaliseren van het laserproces
• Samenwerken en communiceren in
een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn
Profiel
• Technische MBO opleiding
• Energiek en bereid nieuwe dingen te leren
• Bereid om in ploegen te werken
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team

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

In een matige wedstrijd in de
tweede klasse F waren er weinig
kansen voor beide ploegen. Alleen Rob
Peeters verscheen in de eerste helft
gevaarlijk voor het vijandelijke doel.
Hij faalde in de afronding. In het begin
van tweede helft moest Rood-Wit
Veldhoven met tien spelers verder na
een rode kaart vanwege natrappen.
Ondanks het feit dat Sparta’18 een

speler meer had, uitte dit zich niet in
een veldoverwicht. Het was juist
Rood-Wit Veldhoven dat feller en
gevaarlijker werd.
De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel. In de slotminuten ging het toch mis voor de
Sevenummers. In de 87e minuut
maakte de gastploeg de winnende
treffer, 0-1. (Foto: Sjaak Verstegen)

Ruime nederlaag

Hegelsom laat
zich verrassen
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste herenteam van voetbalvereniging Hegelsom liet zich
zondag 22 oktober verrassen door de ploeg van RESIA uit Wellerlooi.
Hoewel Hegelsom genoeg kansen kreeg het tij te keren, werden de heren
getrakteerd op een ruime nederlaag, 4-1.
Het was RESIA dat de score
opende in de twintigste minuut door
een snoeiharde treffer. Even later was
het weer raak. Hegelsom keek dus al
snel tegen een 2-0 achterstand aan.
Het kwam overal een stap te laat en
kon voor rust het tij niet keren.

Op zoek naar de
gelijkmaker
Na rust pakte Hegelsom het goed
op en werd RESIA teruggedrongen
op eigen helft. Met kunst en vliegwerk bleef RESIA in eerste instantie
overeind. In de 55e minuut kreeg
Hegelsom de kans om terug in de
wedstrijd te komen, toen Jordi Geurts
in het strafschopgebied gevloerd werd
en de scheidsrechter een penalty aan
Hegelsom toekende. Deze penalty
werd gemist door Bas Stappers.
Hegelsom liet zich door deze
tegenvaller niet uit het veld slaan
en ging op dezelfde wijze door.
Jordi Geurts had enkele minuten
later de aansluitingstreffer al op
zijn schoen, maar schoot tegen
keeper Elbers op. Nog geen vijf

minuten later lag de bal toch in
het doel. De doorgebroken Damian
Linders scoorde de 2-1 door de keeper
met een droge schuiver te verschalken.
Waar Hegelsom op zoek ging
naar de gelijkmaker, bleef RESIA op
de counter loeren. In de 65e minuut
kende de scheidsrechter opnieuw een
strafschop toe, ditmaal aan RESIA.
Maik Michiels werd door Bram Cox
gevloerd binnen de elf meter. Hij
besloot zelf de strafschop te nemen,
maar ook hij miste. Joris Hagens ranselde de bal uit het doel. Tien minuten
voor tijd kwam RESIA fortuinlijk op 3-1
en was de wedstrijd gespeeld. Niek
Peters wilde de bal wegwerken en
schoot tegen Bas Stappers op, waardoor de bal achter de verbouwereerde
Joris Hagens belandde. Hegelsom
kwam deze tegenslag niet meer te
boven en moest in de laatste minuten
zelfs de 4-1 incasseren toen de geheel
vrijstaande Martijn Derks uit een
hoekschop raak kopte. Omdat enkele
concurrenten onderin punten haalden,
kelderde Hegelsom op de ranglijst
naar de voorlaatste plaats.
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Zuur verlies voor Oxalis
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor de laatste veldwedstrijd van 2017 reisde Oxalis 1 zondag 15 oktober af naar het Brabantse Schijndel,
waar ze het op mocht gaan nemen tegen Celeritas (S) 1. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden:
de koppositie stond op het spel en de teams waren aan elkaar gewaagd.

RKSV Meterik
in het nieuw
Het eerste elftal van voetbalvereniging RKSV Meterik is weer
in het nieuw gestoken door hoofdsponsor Van Dijck
Groenteproducties.

Swolgenaar vijfde NK
Open Wegrace Cup 600
Oxalis ging goed van start op deze
mooie nazomerse dag en wist binnen
vier minuten een 0-2 voorsprong te
pakken. Celeritas kwam hierna op gang,
werkte haar achterstand snel weg en
zette deze zelfs om in een 5-3 voorsprong. Oxalis kwam langzaam
dichterbij, maar de thuisploeg was de
dames steeds net een stapje voor,
waardoor de stand in het voordeel van
Celeritas bleef. Met een ruststand van
9-6 was er nog niks verloren. In de
tweede helft begonnen de dames

echter erg slordig, waar Celeritas op
haar beurt van profiteerde. Na een
kwartier was de achterstand 13-7. In de
tijd die nog restte, kon er nog van alles
veranderen en dat hield Oxalis op de
been. Het fysieke spel maakte het er
niet gemakkelijker op, maar de dames
gingen door. Met nog 15 minuten op de
klok lukte het Oxalis om Celeritas uit
haar spel te krijgen en kwamen er
kansen. Oxalis kwam dichterbij tot
15-12, maar daar hield het op.
De thuisploeg herpakte zich en liet

Oxalis niet dichterbij komen. Ondanks
de twee doelpunten die de dames nog
om de oren kregen, vochten ze tot het
einde als team voor elke bal. De dames
moesten echter hun eerste verlies van
deze competitie verwerken en Celeritas
nam de koppositie van Oxalis over.
Maar de drive waarmee Oxalis speelde,
nemen ze mee de zaalcompetitie in.
Eindstand Celeritas (S) 1 - Oxalis 1:
17-12. Oxalis heeft nu een paar weken
rust. Zondag 12 november start de
zaalcompetitie.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie met verschillende deelgebieden
waaronder Detentie. Een van deze projecten is: Gezin in Balans. Dit houdt
in moeders tijdens detentie ondersteunen in de relatie met hun kinderen.
Zo krijgt een aantal vrouwen binnen de muren van P.I. Ter Peel, bezoek
van een bezoekmoeder, zelf een ervaren ouder of opvoeder.
Vragen waar gedetineerde moeders mee zitten zijn bijvoorbeeld: hoe kan ik er zijn voor mijn kinderen
tijdens mijn detentie? Wie zorgt ervoor ze? Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik in de gevangenis zit?
Als ik uit de gevangenis kom, accepteren ze mij dan nog wel? Deze vragen stellen veel vaders/moeders
zichzelf als ze in de gevangenis komen. Detentie is ingrijpend voor het hele gezin. Humanitas vrijwilligers
helpen moeders om hier mee om te gaan. Om nog meer gedetineerde moeders te kunnen ondersteunen
en te begeleiden zoekt Humanitas voor P.I. Ter Peel, Evertsoord

Vrijwillige bezoekmoeders

Ben jij een van onze nieuwe vrijwillige
bezoekmoeders?

• Je onderschrijft de doelstelling en waarden van
Humanitas;
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale
vaardigheden;
• Je hebt een praktische instelling;
• Je bent in staat om een vertrouwensrelatie op te
bouwen;
• Je bent liefst zelf ook moeder of hebt ervaring met
de opvoeding van kinderen;
• Leeftijd en opleiding zijn niet belangrijk, wel een
positieve levenshouding en tegen een stootje
kunnen;
• Je bezoekt 1x per week, een uur, een gedetineerde
moeder;
• Je bent integer en kunt een VOG overleggen
(kosten worden vergoed).

Wat wordt er geboden?

• Een vrijwilligerstraining van 4 dagen;
• Terugkomdagen en themabijeenkomsten met
collegavrijwilligers;
• Onkostenvergoeding;
• Vrijwilligersverzekering;
• Individuele ondersteuning door de coordinator
Gezin in Balans.

Ben je geinteresseerd in deze vacature,
of wellicht in een van onze andere
vrijwilligers-activiteiten?
Stuur je reactie inclusief cv naar Marjolein van
Kempen: M.vankempen@humanitas.nl.
Je kunt ook bellen met Marjolein op 06-41412353
(coordinator Gezin in Balans).
Meer informatie over Humanitas en vacatures vind
je op de website: www.humanitas.nl

Daarnaast is Humanitas Noord-Limburg ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor:
• BOR Begeleide omgangsregeling bij
(v)echtscheidingen ;
• Thuisadministratie;

• Maatjes voor mensen met een psychiatrische
achtergrond.

Mart Litjens van Spike Racing uit Swolgen heeft zijn eerste jaar in de NK
Open Wegrace Cup erop zitten. Hij reed op zaterdag 14 oktober de laatste
wedstrijd van het seizoen en is in het eindklassement als vijfde geëindigd.
In 2017 maakte Litjens de overstap
van het hobbyrijden naar het wedstrijdrijden. Hoewel hij dit eerste jaar
wedstrijden vooral als leerjaar beschouwt, heeft hij toch aardig wat
punten bij elkaar gesprokkeld. Hij heeft
een paar goede races te gereden.
In Dijon-Prenois in Frankrijk behaalde hij
een tweede plaats en in Oschersleben

in Duitsland een derde plaats. Na de
laatste wedstrijd op zaterdag 14 oktober in Assen te hebben gereden,
is Litjens als vijfde geëindigd in de
eindklassering van de NK Sportcup 600,
Open Wegrace Cup 2017. In 2018 gaat
hij verder in de Open Wegrace Cup,
maar dan een stapje hoger, in de Pro
Cup 600.

OPEN DAG

CITAVERDE
COLLEGE
VMBO

ZATERDAG
4 NOV 2017
10:00 - 13:00 UUR

MBO

NATUUR / AGRO / DIER
DESIGN / FOOD / RETAIL

ZONDAG
5 NOV 2017
10:00 - 13:00 UUR

Er zijn ook open dagen op onze locaties in
Roermond en Heerlen. Kijk op de site voor
data en tijden.

W W W .C I T AV E R D E . N L
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Verbaal geweld gasten

Meterik en TSC in evenwicht
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De eerste herenelftallen van voetbalvereniging RKSV Meterik en TSC’04 uit Tegelen en Steyl speelden zondag 22 oktober op sportpark De Vonckel met 2-2 gelijk. Uiteindelijk waren de
groenwitten het meest tevreden met deze uitslag, want ze scoorden de niet meer verwachte gelijkmaker pas in de laatste minuut.
Meterik was in de eerste zestig
minuten het sterkere team. De Meterikse spitsen waren in een aantal
situaties echter niet koelbloedig genoeg
of treuzelden te lang om echt gevaarlijk
te worden.
TSC leek vlak voor rust uit het niets
de 0-1 te scoren. Gelukkig voor Meterik
zag een doorgebroken speler een
vrijstaande medespeler over het hoofd
en produceerde hij slechts een rollertje
dat door keeper Luuk Haenen gemakkelijk werd gepakt. Keeper Vincent
Turkenburg keerde een inzet van Koen
Jakobs en Ruud Janssen schoot jammerlijk naast. Na de thee zocht Meterik
weer de aanval. Dirk van Rengs kopte

een voorzet langs de kruising. Na een
fraaie combinatie gaf Dré Peeters een
afgemeten voorzet op Koen Jakobs.
Deze nam in het strafschopgebied de
bal goed aan en schoot resoluut de 1-0
binnen.
Meterik nam daarna gas terug en
liet zich de kaas van het brood eten.
TSC maakte daar slim gebruik van.
Eerst scoorde Roy Beurskens met een
prachtig gekrulde bal in de lange hoek.
Vervolgens gaf de sterk spelende Rick
Jacobs vanaf de achterlijn een gave
voorzet op Moreno Timp. Deze kopte
de 1-2 binnen. Met nog een kwartier
te spelen, leek dit de genadeklap voor
de groenwitten. Maar trainer Bob Maas

stuurde laatste man Teun Jakobs naar
de spits en deze werd bij zijn eerste
kansrijke actie in het zestienmetergebied door de keeper onderuit gehaald.
De jeugdige en goed leidende scheidsrechter Claassen gaf een penalty en
liet zich vervolgens door het verbale
geweld van de TSC-spelers niet van de
wijs brengen.
Dirk van Rengs leek wel van
de wijs gebracht en keeper Vincent
Turkenburg pakte de zwak ingeschoten
bal. Dirk haalde toch zijn gram door
in de slotminuut een kopduel van de
boomlange tegenstander te winnen.
Hij stuurde Huub Kleuskens de diepte in
en deze scoorde resoluut de 2-2.

Eerste nederlaag

Wittenhorst
niet bij de les
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Voor het eerste herenteam van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
uit Horst dreigt eenzelfde scenario als verleden seizoen: tien punten na
vier wedstrijden. Ook vorig seizoen was Susteren de spelbreker. Met deze
wetenschap voor ogen hadden de toeschouwers zondag 22 oktober toch
een alerter Horster team verwacht. Susteren won met 0-3.
Natuurlijk kon trainer Jurcik niet
beschikken over een aantal vaste
krachten. Met name in de laatste lijn
deed zich dit in de loop van de
wedstrijd het meeste voelen.
De beginfase was toch voor Wittenhorst. Met enkele hoopgevende acties
had het er alle schijn van dat snel de
eerste treffer zou vallen.

Susteren nam het
heft in handen

SV Lottum B1 kampioen
Door: korfbalvereniging SV Lottum
De meiden van de B1 van korfbalvereniging SV Lottum zijn er in geslaagd om alle wedstrijden van
de eerste helft veldcompetitie te winnen. Hun kampioenswedstrijd tegen ODC wonnen ze overtuigend
met 12-3. En ondanks dat de Sint nog niet in het land is, kregen de meiden en hun leiding de tekst
’de kampioenen’ al in chocolade letters van de meegereisde ouders.

Susteren kwam heelhuids uit
dit offensiefje en nam brutaal het
heft in handen. De gevaarlijke
Tom Timmermans raakte de paal.
Een bewijs dat de Midden-Limburgers
eraan zaten te komen. Hier tussendoor kwam Willem Heijnen namens
Wittenhorst nog even in beeld.
De sterk keepende doelman Jerrefy
Caessens pareerde deze inzet.
Namens Susteren was Stan
Rullenraad twee keer dicht bij een
doelpunt. De tweede keer was het
wel raak. Eigenlijk heel eenvoudig
mocht hij vrijstaand binnenschieten, 0-1. Deze onnauwkeurigheid
kwamen de oranjemannen niet meer

Lichtpuntje
Na de pauze was er heel even
een lichtpuntje voor de thuisclub.
Uit een voorzet van Thom Derks wist
Marco Daniëls achterwaarts gevaarlijk
in te koppen. Ook dit feest ging niet
door. Zonder dat Susteren de wedstrijd controleerde, kon Wittenhorst
maar heel moeilijk voor gevaar zorgen. Het heilige vuur ontbrak volledig. Naarmate de wedstrijd vorderde,
ebde ook nog het vertrouwen weg en
dat is altijd funest.
In de slotfase verzilverde Kevin
Hoffman nog een penalty, 0-2.
Dit was nog niet alles. Enkele minuten later mocht Wittenhorst een
penalty nemen wegens hands.
Frank Peeters illustreerde het spel
van Wittenhorst en schoot de pingel
tegen de paal. Uit deze situatie trok
Susteren snel door en scoorde zelfs
de 0-3. Een typisch moment hoe het
kan verlopen als het helemaal niet
meezit. Wittenhorst kan zijn zegeningen gaan tellen.

ZWARTE
MARKT

weet
wat
er
speelt

Venray zon. 5 nov.
Evenementenhal 500 krm
vanaerlebv.nl 0492-525483
Volgende markt 4 febr.

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

te boven. Alleen wist Willem Heijnen
pal voor rust de doelman nog te
testen met een kopbal.

Trotse sponsor van

RUNDJE UM UT HUNDJE
Benieuwd naar wat Jeroen voor u kan betekenen?
Kijk op WWW.TRC-ADVOCATEN.NL
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Gedeelde zege in Kronenberg Melderslo doet
voor Meterikse ruiter
zichzelf tekort
De Meterikse Emile Tacken heeft met zijn paart Waterstone de zege opgeëist tijdens de Midden Tour
kwalificatie in het Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg. Hij moest zijn eerste plaats delen met de
Brit Robert Murphy.

De winst werd gepakt in de
categorie 1,40 meter. Emile Tacken
nam samen met Brit Robert Murphy
de leiding in de Midden Tour kwalificatie, die door het grote aantal deelnemers twee prijzenstelsels telde.

Tacken finishte in 60.11 seconden.
Het was niet de eerste keer dat Tacken
in Kronenberg een zege opeiste met
Waterstone. “Het ziet er misschien
niet snel uit, maar hij maakt geen
meter teveel. Je ziet hem niet

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Zou het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Melderslo zich
zondag 22 oktober herstellen van de nederlaag die het een week eerder
had geleden? Dat was de vraag die de massaal meegereisde toeschouwers vooraf hadden. Melderslo deed zichzelf in en tegen Oostrum tekort
en speelde gelijk, 2-2.

aankomen, maar hij is zo rap tussen
de hindernissen. Het ziet er rustig uit,
maar stiekem gaat het hard zat.
Waterstone is niet de mooiste, maar ik
ben wel heel blij met hem”, aldus
Tacken.

ALLÉÉN DIT
WEEKEND
ZATERDAG

IN DE
WINKEL
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Trainer Vievermans had zijn ploeg
vooraf op twee plaatsen gewijzigd.
Het moet gezegd, de Melderslose
ploeg speelde vanaf het begin prima
voetbal tegen de koploper in de
vierde klasse E. Via mooi combinatievoetbal werd de koploper uit Oostrum
onder druk gezet. Had een aanval na
twee minuten nog geen succes, in de
vijfde minuut was het wel raak.
Een mooie steekbal van Jeroen
Gubbels werd door Bart Verheijen
keurig afgerond. Hierna had Melderslo nog diverse kansen waar de
eerder genoemde Jeroen en Bart
vaker bij betrokken waren. Gescoord
werd er echter niet. Aan de andere
kant gebeurde dit wel. De beste
aanvaller van Oostrum, Chris
Wilschut, liet zien wat koelbloedig
afmaken is, met de 1-1 tot gevolg.
De mannen van Melderslo bleven
ook hierna prima aanvallen op de
mat leggen. Eén ervan werd in de
34e minuut omgezet in een doel-

ZONDAG
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20% KORTING

OP TV’S, AUDIO-APPARATUU
R EN BEUGELS

Deelnemende merken
televisies en beugels:

TWEE WEKEN LANG ELKE DAG
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN
ALLÉÉN
VRIJDAG

2OK7T

punt. Jeroen Kallen benutte een kans
nadat een Oostrumse speler de bal
panklaar legde na een prima voorzet
van Rik Spreeuwenberg. Ook na de
thee bleef de ploeg uit Melderslo de
betere van de twee. De ontzetting
was groot toen in de 67e minuut
door een schot van Bart Verheijen uit
scherpe hoek niet Melderslo, maar
Oostrum via Chris Wilschut de 2-2 liet
aantekenen. Dit via een van richting
veranderd schot.
De laatste 20 minuten zakte het
spelpeil van de wedstrijd. Dit kwam
waarschijnlijk door het wisselen aan
beide zijden en het feit dat beide
ploegen in het eerste uur veel hadden gegeven. Omdat doelpunten uitbleven in deze eindfase, maakte de
prima fluitende scheidsrechter van
de Groes na 90 minuten een eind
aan de wedstrijd. Achteraf gezien
wel een wedstrijd waar iets meer
in had gezeten dan het behaalde
gelijkspel.

ALLE BEELDFO
RMATEN

ART
o.a. UHD & SM

20% KORTING

TV’S

OP KOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERS

BEUGELS

VOOR TV’S EN
AUDIO-APPARATU
UR

AUDIO-APPARATUUR
Deelnemende merken:

Deelnemende merken audio-appa
ratuur:

Dagacties gelden alleen op de vermelde datum. Kijk op www.expert.nl voor de voorwaarden.

Expert Coenders

Kerkstraat 11, Horst, (077) 3981388
facebook.com/Expert-Coenders-HORST
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Cursus heggen vlechten
Stichting IKL organiseert op donderdag 16 en zaterdag 18 november in Meerlo een cursus heggen vlechten. De
cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkmorgen.

Bijeenkomst
fondsenwerving
Synthese Horst organiseert op woensdagavond 8 november een
voorlichtingsbijeenkomst Fondsenwerving. De bijeenkomst vindt plaats
om 19.30 uur in het kantoor van Synthese in Horst.
Bij fondswerven komt vaak meer
kijken dan vooraf gedacht. Tijdens de
bijeenkomst wordt antwoord gegeven
op vragen als ‘hoe dien je een
aanvraag in bij een fonds?’ en ‘zijn er
tips om succes te hebben bij een
aanvraag?’. Dit zijn veel voorkomende
vragen die vrijwilligersorganisaties en

elkaar gevlochten. Meestal maakte
men dit met doornstruiken. Zo ontstond
er een ondoordringbare barrière. In het
maasheggengebied in Noord-Limburg
zijn nog talrijke karakteristieke
maasheggen te vinden. IKL wil deze
boerenambacht graag in ere houden.
Het theoriegedeelte van de cursus vindt

plaats op donderdagavond 16 november om 19.30 uur. Op zaterdag
18 november wordt er van 09.00 tot
12.30 uur geoefend. De precieze
locatie wordt na aanmelding bekendgemaakt. Aanmelden kan via
www.buitenkrachtlimburg.nl
(Foto: Jan Kluskens)

Horst aan de Maas
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Door heggen te vlechten maakte
men vroeger afscheidingen om te
voorkomen dat vee de akkers kaal
zouden vreten. Tijdens de cursus leren
deelnemers alles over het vlechten van
heggen. Bij het vlechten worden
stammen en takken ingekapt en daarna
bijna horizontaal neergelegd en door

bewonersgroepen stellen als ze op
zoek gaan naar gelden voor hun
bewonersinitiatief of organisatie.
Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst kan via info@synthese.nl of
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
cursusaanbod/1205 tot woensdag
1 november.

uitvaart

’ De tattoos helpe
mij met verwerkn
en’
In deze uitgave

‘Wensen kenbaa

r maken geeft
rust’
n weten dat ze
een keuze heb
ben’
‘Mijn hart is ver
bonden met het
uitvaartvak’
‘Mensen moete

deze week in de bijlage
het nieuwe thema-magazine

uitvaart
Met bijdrages van onder andere:

’t Lenske wint filmwedstrijd ICO 2017
De film ‘Zeker weten’ van videoclub ’t Lenske uit Sevenum is verkozen
tot beste Limburgse film tijdens de de Inter Club Ontmoeting op zondag
22 oktober in Maasniel.
De veertigste editie van deze
filmwedstrijd tussen de Limburgse
videoclubs werd door Open Lens uit
Roermond georganiseerd. Het thema
van dit jaar was ’dertig’. De leden
mochten hier zelf een eigen invulling
aangeven. Gerard Koenen van ’t Lenske
werkt een mop uit tot een verhaal en
maakte daarvoor een draaiboek en een
gedetailleerd storyboard. Met hulp van
leden van ’t Lenske, aangevuld met
spelers, werden de opnames gemaakt
op drie draaidagen. Toneelspelers en
figuranten waren geregeld.

Het resultaat was een filmpje van
7 minuten en 30 seconden.
De jury en de hele zaal waardeerden dit als beste Limburgse film.
Volgend jaar mag ’t Lenske in oktober de ICO 2018 organiseren met als
thema: het loopt gesmeerd. Namens
de club mocht secretaris Hans Ooijen
tevens de Koep Cinema Internationaal
in ontvangst nemen.
De volgende bijeenkomst van
’t Lenske is op maandag 13 november om 19.30 uur in De Wingerd in
Sevenum.
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Jong Nederland America
aan de slag in Heere Peel
Jong Nederland America organiseerde op de laatste zaterdag van de herfstvakantie, 21 oktober, samen met
Stichting IKL de JNA-IKL Snoeidag. Er werd gewerkt in De Heere Peel.

Nacht van de Nacht
in Kronenberg
De Groengroep uit Sevenum organiseert in het kader van de Nacht
van de Nacht een wandeling in het donker op zaterdag 28 oktober.
Om 19.00 uur vertrekken er groepen vanaf Café Ummenthum.
De avond start bij Café Ummenthum in Kronenberg, waarna er een
wandeling wordt gemaakt. Tijdens de
wandeling is er een woordenkunstenaar en wordt er door Luuk Lenders
gezorgd voor muziek. Vogelwerkgroep
’t Hökske geeft bovendien uitleg bij de
wandeling. Bij terugkomst biedt de
Groengroep wafels met warme kersen
en slagroom aan.

Met de Nacht van de Nacht willen
Natuur en Milieu en de provinciale
milieufederaties aandacht vragen voor
het gebrek aan echte donkere nachten
in Nederland. In een geïndustrialiseerd
gebied als West-Europa is het nagenoeg onmogelijk om nog plekjes te
vinden waar de hemel echt donker is.
Nederland is één van de meest verlichte
landen ter wereld.

Vollemaanwandeling
in Schuitwater
De vollemaanwandeling van IVN De Maasdorpen is op donderdag
2 november in natuurgebied het Schuitwater. De start is om 19.30 uur
bij Theetuin de Roode Vennen in Broekhuizen.

De snoeidag wordt al verschillende
jaren samen uitgevoerd. Deze keer
werd er gewerkt in De Heere Peel,
bij de touwbruggen dicht bij de
Peelheideweg.

Toen De Heere Peel in 2003
aangelegd werd, zijn er ook vennetjes
aangelegd met daarover drie bruggetjes. Deze waren intussen ingegroeid
door honderden kleine en grote

bomen. In totaal 35 kinderen en
14 leiders zorgden ervoor dat de
bruggetjes weer zichtbaar werden.
Kijk voor meer informatie op
www.jnamerica.nl

Tijdens de wandeltocht onder
leiding van IVN-gidsen luisteren en
kijken de wandelaars of het
Schuitwater er bij volle maan heel
anders bij ligt dan overdag.
Verder voert de tocht door het bos

en over open plekken van het
Schuitwater. Neem voor meer
informatie contact op met
Ton Hagens, 077 398 32 97 of
kijk op www.ivn.nl/afdeling/
de-maasdorpen

Jubileumconcert

200 jaar in harmonie
Voor kaarten: www.harmonievanhorst.nl en bij Salon du Trezo

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

industriestraat 25 horst
077-2083133
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15 VRAGEN

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

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Lieke Thijssen
Horst
16 jaar
Dendron College

Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik ben afgelopen jaar naar Pinkpop
geweest en dit zou ik heel graag nog
een keer willen doen. Martin Garrix en
Justin Bieber traden hier toen op en die
vind ik allebei heel erg leuk. Daarom
zou ik dit nog een keer willen doen.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind deed ik best veel buiten.
Ik klom veel in bomen, speelde in de
bossen en bouwde veel hutten. Verder
speelde ik ook veel met modder en
zand. Eigenlijk was ik altijd wel buiten
te vinden
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Dan zou ik graag in de film Divergent

willen spelen. In deze film moeten
mensen voor een element kiezen.
Ze moeten zich dan vol op dit element
focussen en als dit niet lukt, val je af en
word je een buitenbeentje. Het leuke
hieraan lijkt me om je volledig op een
element in te leven.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Loombandjes, van zo’n elastiekjes waar
je armbandjes van kunt maken. Dit deed
ik best veel, omdat het bij ons op school
heel erg in was. Iedereen nam ze ook
mee naar school.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Mijn beste vriendin heb ik ontmoet op
school en tijdens het uitgaan. We hadden best veel dezelfde interesses en
konden goed met elkaar opschieten.
Onze humor is ook hetzelfde en we
snapten elkaar gewoon erg goed.

bezorgers America
en Grubbenvorst m/v
HALLO Horst aan de Maas is per direct op zoek naar bezorgers voor een route
naar America en Grubbenvorst voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

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

aan
Lieke Thijssen

Wie is je favoriete leraar?
Mijn handvaardigheidslerares, ze geeft
heel erg goed les maar geeft ook leuk
les. Ook kan ze heel goed met de leerlingen omgaan en gaat ook echt met de
tijd mee. Dit maakt haar een erg leuke
lerares.
Wat is je favoriete sociale medium?
Ik heb niet echt een favoriet, maar
ik gebruik Instagram, Snapchat en
WhatsApp toch wel het meeste. Via deze
drie media kom je naar mijn idee het
beste in contact met andere mensen en
ook op een grappige manier. Ik denk
ook dat je via deze apps de beste kenmerken van jezelf kan laten zien.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat vriendschap echt is en vertrouwen
vind ik belangrijk. Als een vriendschap
echt is, is die persoon er altijd voor je.
Dus niet alleen als het slecht met je
gaat, maar ook als het goed met je gaat.

Vertrouwen vind ik belangrijk, omdat je
dan wel echt op elkaar kan rekenen, dus
niet dat je dingen achter je rug om hoort.
Hond of kat?
Hond, omdat we zelf vroeger ook een
hond hebben gehad. Ik vind ook dat je
met een hond net iets meer kan dan
met een kat. Daarom zou ik liever een
hond willen.
Wie kent jou het beste?
Mijn beste vriendin en mijn ouders.
Ik denk toch dat mijn beste vriendin
mij beter kent, omdat ik haar echt alles
vertel en we vaak samen zijn. Daarom
denk ik dat zij mij iets beter kent.
Dag of nacht?
Soms heb ik liever de nacht en soms
heb ik liever de dag. Met uitgaan bijvoorbeeld heb ik liever de nacht, maar
als er niks te doen is qua uitgaan, heb ik
liever de dag.
Introvert of extravert?
Mijn ouders zeiden allebei. Ik ben namelijk niet echt verlegen en ik laat ook het
wel merken dat ik er ben. Ben ook altijd
erg direct en duidelijk, maar ik kan ook
wel heel rustig zijn. Daarom denk ik dat
ik allebei ben.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik geloof daar echt niet in. Als er
iets misgaat op bijvoorbeeld vrijdag de
13e denk ik niet dat het aan de dag zelf
ligt. Als er iets gebeurt, dan gebeurt
het. Pech hebben op vrijdag de 13e is
gewoon pech hebben.
Wat is je favoriete hobby?
Dansen en met muziek bezig zijn of
luisteren. Ik doe hiphop en ik heb ook
wedstrijden gedaan. Helaas heb ik nu
een blessure, dus ligt dat even stil.
Met muziek bezig zijn, bedoel ik dat ik
soms nog wel gitaar speel. Ik heb op les
gezeten, maar nu doe ik het vooral zelf
in mijn vrije tijd. Verder luister ik veel
naar muziek via Spotify of YouTube.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Bij belangrijke dingen ben ik meestal te
vroeg of precies op tijd, met uitgaan of
als we naar de film gaan bijvoorbeeld.
Als ik ’s morgens op moet staan voor
school ben ik meestal net op tijd of net
iets te laat. Vaak heb ik toch iets langer
nodig dan ik dacht.

De Spitse Kinderthuiszorg in Melderslo
is op zoek naar enthousiaste

(kinder)
VERPLEEGKUNDIGEN
en VERZORGENDEN
om ons team uit te breiden.
De uren en voorwaarden zijn in overleg.
Kijk op onze website voor meer informatie
of mail voor vragen of het sturen van cv en motivatie
naar info@despitse.nl

www.despitse.nl

Fiets voor
je leven
Dit is misschien wel het
meest besproken binnenlandse
nieuws van de afgelopen tijd
en mijn collega heeft er ook al
een complete column over
geschreven. Toch weerhoudt
dat mij niet om ook mijn zegje
te doen.
Toen ik hoorde dat er een
Utrechts meisje vermist, was ik
meteen bezorgd, maar natuurlijk
had ik wel die positieve en
lichtelijk naïeve hoop dat ze weer
teruggevonden zou worden.
Posters met Anne’s foto hingen
door de stad en Facebook stond
vol met gedeelde berichten over
haar vermissing. Terwijl de dagen
verstreken en er geen nieuws
meer kwam, verloor ik langzaam
de hoop en anderen ook.
“Die wordt niet meer levend
teruggevonden”, hoorde ik
mensen zeggen en ze hadden
gelijk.
Kunnen vrouwen nog wel
zelfstandig over straat vraag ik
me dan af? Ik heb ‘s avonds altijd
het idee dat ik letterlijk moet
fietsen voor mijn leven. Ik moest
een keer ‘s nachts alleen een
klein stukje door ’the middle of
nowhere’ van Lottum naar
Grubbenvorst fietsen. Bij elke
tegenligger deed ik alsof ik aan
het bellen was, omdat ik me dan
iets veiliger voelde. Op een
gegeven moment kwam er een
tegenligger aan die stopte,
wat bij mij zorgde voor een
spontane heftige paniekaanval.
Het bleek mijn vader te zijn die
me tegemoet kwam fietsen,
omdat hij te bezorgd was
geworden. Ik was dus uiteindelijk
zelfs bang voor mijn eigen
familie. Net zoals iedereen nu
‘s avonds bang voor elkaar is.
Kunnen die gekke egoïstische
verknipte mensen zoals de
moordenaar van Anne even
stoppen met deze vreselijke
praktijken? Als je dat soort gekke
plannen hebt, schreeuw maar in
even een kussen, dat helpt ook
tegen frustraties. Kan iedereen
weer veilig en zorgeloos over
straat.
Liefs, Anke
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Bondsconcours
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Toneelvereniging Setovera

Promotie voor fanfare
Broekhuizen

Trammelant
in de Goudfazant

Fanfare St. Nicolaas uit Broekhuizen heeft zondag 22 oktober tijdens het bondsconcours een eerste prijs met
promotie en lof der jury behaald met een score van 90 punten.

Toneelvereniging Setovera uit Sevenum brengt in november vijf keer het
stuk Trammelant in de Goudfazant op de planken.
Het verhaal draait om verschillende wielrenners die voorafgaand
aan wielerronde ‘Limburgs Mooiste’
bij elkaar komen. Zij verblijven in
een hotelletje, gerund door de
hoogbejaarde zussen Martha en
Mathilda.

Zij zitten in financiële problemen, maar hebben hiervoor een
ludieke oplossing gevonden.
De voorstelling wordt gespeeld
op zaterdag 4, zondag 5, woensdag
8, zaterdag 11 en zondag 12 november in De Wingerd in Sevenum.

Dag van de Mantelzorg
Synthese organiseert in november, in het kader van De Dag van de
Mantelzorg, drie feestelijke activiteiten voor mantelzorgers. Deze vinden
plaats in Swolgen, Kronenberg en Hegelsom.

De fanfare nam deel aan het
jaarlijkse bondsconcours van de
Limburgse Bond van Muziekgezelschap-

pen in Roermond. Fanfare St Nicolaas
opende onder leiding van dirigent Geert
Jacobs deze dag. De fanfare bracht het

nummer ‘Excalibur’ van Jan Bosveld en
‘Dogon’ van Kevin Houben ten gehore.
Dit beloonde de jury met 90 punten.

Veel lokale vrijwilligers organiseren in samenwerking met leerlingen
en ondernemers op drie plaatsen in
de gemeente Horst aan de Maas
activiteiten waarbij ontmoeting,
ontspanning en gezelligheid centraal staan. Mantelzorgers kunnen zich
hiervoor aanmelden. Op vrijdag
10 november van 12.00 tot 14.00 uur
bij Zaal Wilhelmina in Swolgen treedt
troubadour Mia Dekkers op. Op zaterdag 11 november van 12.00 tot 15.00

uur is in de Torrekoel in Kronenberg
een dinershow.
Leerlingen van het Citaverde
verwennen op de dinsdag 14 november de gasten met activiteiten,
hapjes, drankjes en ontspanning.
Deze bijeenkomst is van 19.00 tot
21.00 uur op het Citaverde College in
Hegelsom. Aanmelden kan tot
31 oktober via www.synthese.nl/
cursussen-en-activiteiten of
info@synthese.nl

Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie.
Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.
In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en processen,
die het mogelijk maken hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.
Om de vraag naar onze machines aan te kunnen zijn we op zoek naar een aantal ambitieuze
medewerkers.

■ Medewerker After-sales en Logistiek
■ PLC programmeur
■ Werkvoorbereider / Planner
■ Monteur buitendienst

We zoeken naar gemotiveerde collega’s met verantwoordelijkheidsgevoel
die met ons onze ambitieuze toekomstplannen gaan realiseren.
Sormac biedt een ﬁjne werkomgeving en daarnaast de mogelijkheid om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee ﬁt te houden voor de uitdagingen
van deze tijd.
Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

T +31 (0)77 351 84 44
F +31 (0)77 320 48 01

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

E info@sormac.nl
I www.sormac.nl

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of neem
voor eventuele vragen contact op met Hugo Kamps op 06 42 907 310.
We horen graag van je.
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Bezinningsavonden
voor jongeren
Het Dekenaat Horst houdt maandag 20 en donderdag 23 november
bezinningsavonden voor jongeren. Beide avonden starten om 19.30 uur en
vinden plaats in het parochiezaaltje in Horst.
Tijdens de bezinningsavonden
worden vragen als ’waarom is er zoveel
kwaad en lijden in de wereld?’, ’is er
leven na de dood?’ en ’hoe kunnen we
gelukkig worden?’, besproken.
Mensen zijn zinzoekers. Samen naar zin
zoeken, erover praten en ontdekken
wat anderen hierover zeggen, maakt
het leven rijker, aldus het dekenaat.

Zo komen we dichter bij antwoorden
die ons vooruit kunnen helpen in wat
we zijn en doen. Een team van mensen
met ervaring op het gebied van
zingeving, spiritualiteit, communicatie
en diaconie is tijdens de bijeenkomsten
aanwezig. Aanmelden voor een van
deze avonden kan tot 13 november via
secretariaat@rkhorst.nl

Buutteavond Meerlo
afgelast
De buutteavond van carnavalsvereniging De Vöskes in Meerlo is afgelast.
De organisatie laat weten hiertoe besloten te hebben vanwege de tegenvallende kaartverkoop.
De buutteavond zou voor de vijfde
keer plaatsvinden op zaterdag
28 oktober in ’t Brugeind. “Andere
jaren was het met halfvasten, maar
ook toen waren de bezoekersaantallen
matig”, laat de organisatie desgevraagd weten. “Afgelopen jaar kregen
wij een tip van een van de buutte-

reedners om het vóór het carnavalsseizoen te organiseren. Hij kende
enkele plaatsen waar dat goed had
uitgepakt. Maar helaas bij ons komt
het niet van de grond. Wij hebben
daarom besloten om deze avond te
annuleren en er geen vervolg aan te
geven.”

Creatieve werkdag schoolplein
Krullevaar Sevenum
Basisschool De Krullevaar uit Sevenum heeft op zaterdag 21 oktober een Creatieve Werkdag gehad,
om het schoolplein qua beleving, educatie en groene kwaliteit een impuls te geven. De Krullevaar
kreeg een tijd geleden een donatie van Het Coöperatiefonds van de Rabobank voor dit doel. Door
enkele ouders is vervolgens actief werk gemaakt van de plannen en op zaterdag 21 oktober gingen er
meer dan tien ouders aan de slag om het schoolplein om te toveren. Er is een zitplek voor de kinderen
gecreëerd en ook een speelwandje, dat bijna gereed is om te openen.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
in Someren geopend

Gratis
montage
Als u uw keuken in
januari 2018 laat plaatsen*

Extra cadeaus:
het gehele jubileumjaar
een GRATIS

KitchenAid
+
vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken gekocht na 1 oktober 2017. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Ad ve rtorial

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

Hulp bij huishouden in Horst aan de Maas

Poetsen met praatje
De huishoudelijke ondersteuning in Nederland staat onder druk.
Diverse aanbieders zijn met poetsen gestopt. Anderen klagen over het
budget of omdat hun poetshulpen nauwelijks meer tijd overhouden
voor persoonlijke aandacht. Een dergelijke situatie biedt ruimte voor
nieuwe toetreders zoals Poetszorg, poetsen met een praatje.
Poetsspecialist
Poetszorg is een poetsspecialist
die met lage overheadkosten,
gemotiveerde vaste lokale
poetshulpen en eigen, milieuvriendelijke poetsmiddelen werkt.

Paddenstoelendag in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo vond op zondag 22 oktober de jaarlijkse Paddenstoelendag
plaats. Voor deze dag was er een aantal activiteiten rondom de paddenstoel georganiseerd. Er werd
onder andere informatie gegeven over champignons en paddenstoelen. Zo konden kinderen zelf
champignons plukken.

Tabletcafé in bibliotheek
BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 28 oktober een tabletcafé. Deze bijeenkomst is georganiseerd voor
iedereen die meer wil weten over apps, tablets, smartphones en e-readers.
Op de bijeenkomst geven studenten uitleg over de apparaten. Maar ook
deelnemers zijn vrij om elkaar te

helpen. Volgens de organisatie is het
tabletcafé geen cursus of workshop,
maar moet het gezien worden als een

samenzijn van enthousiaste gebruikers.
De bijeenkomst is zaterdag 28 oktober
van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Goed gereedschap is het halve werk
Door de kwaliteit van de eigen
poetsmiddelen kan in minder tijd,
eenzelfde of een beter poetsresultaat
worden bereikt. Er blijft dan tijd over
voor het sociale aspect, zoals een
goed gesprek en een kopje koffie.
Nu ook in Horst aan de Maas
Poetszorg is sinds kort een nieuwe
gecontracteerde Wmo-partij voor
hulp bij het huishouden in de
gemeente Horst aan de Maas.

Dat betekent dat iedereen in
Horst aan de Maas met een Wmoindicatie kan overstappen naar
Poetszorg of via de gemeente/
Wmo voor de dienstverlening van
Poetszorg kan kiezen, het poetsen
met een praatje. Dat geldt overigens
ook voor de inwoners van Venray en
Peel en Maas.
Voor meer informatie
Meer informatie over Poetszorg, poetsen met een praatje, is verkrijgbaar
via de website www.poetszorg.nl
Bellen kan via 06 14 82 72 00.

www.poetszorg.nl | 06 14 82 72 00

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

D’n Dreumel komt met Top55

r
Al mee ar
a
j
dan 23 st!
in Hor

Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst komt in het 5x11 jubileumjaar met een ‘Dreumel-Top55’. Hiervoor
kan vanaf nu gestemd worden.
In deze lijst komen de 55 beste
liedjes uit de Dreumelhistorie te staan.
Om de lijst op te stellen, kunnen
mensen stemmen op de naar hun

mening beste Dreumelliedjes.
De uiteindelijke Dreumel-Top55
wordt bekendgemaakt tijdens de
jubileumactiviteit ‘Oet de alde doës’,

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

die op zondag 19 november wordt
gehouden.
Stemmen kan via
www.dreumel-horst.nl/top55

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.

Reünie lagere school Meerlo
Klasgenoten van de zesde klas van 1963 van de lagere school van Meerlo hadden onlangs een
reünie in ’t Brugeind in Meerlo en op de plek waar vroeger de ‘bewaarschool’, de kleuterschool, was.
Na een welkomstwoord van de reüniecommissie werd iedereen voorgesteld en daarna ging de groep
een rondje wandelen door Meerlo, onder andere naar de toenmalige bewaarschool. Daar werd ook een
groepsfoto gemaakt.

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:
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

vacature_commercieel.indd 1

www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.berenn.nl
Follow us at

24-12-15 14:19
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Boemelweekend

Concert Concordia en St. Caecilia

Open dag waterschapswerf

Organisatie: Horster Horeca Collectief
Locatie: cafés Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: waterschapswerf Horst

Artiestenboemel

Concert Horster Mannenkoor

Brood bakken

Locatie: Café De Buun Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Gasthoês Horst

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

Optreden Eva Wijnen & Otherwise

Keetfeest

Bruidsbeurs

Locatie: Café Cox Horst

Tijd: 20.00-02.00 uur
Organisatie: SKUKG
Locatie: Staarterstraat 3 Sevenum

Tijd: 13.00-19.00 uur
Organisatie: Creatief bij Ellen en Atelier Jacqueline
Locatie: zaal De Lange Horst

Optreden Andy & The Antchrist

Beerfieësten

Opening expositie Onderweg

Locatie: Café Cox Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Ôs Kruuspunt Meterik

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Optreden J. Microphone

Optreden Bommelband

Beerfieësten

Locatie: Café Cox Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Café De Buun Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: café Ôs Kruuspunt Meterik

Boemelweekend

Optreden Haico Vos

Welkom in Partizanië

Organisatie: Horster Horeca Collectief
Locatie: cafés Horst

Locatie: Café Cox Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Gasthoês Horst

zo
29
10

Tabletcafé
Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: Bibliotheek Horst

Rashondenshow
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: KC Venray
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Nacht van de Nacht

Zumba pink party

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Groengroep Sevenum
Startlocatie: café Ummenthum Kronenberg

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Froxx Horst

Concert Concordia Meterik
en St. Caecilia Puth
In MFC de Meulewiek in Meterik vindt zaterdag 28 oktober een uitwisselingsconcert plaats van de fanfares van
Muziekvereniging Concordia en de Koninklijke Fanfare St. Caecilia uit het Zuid-Limburgse Puth. Dit concert begint om
20.00 uur.
Beide muziekkorpsen spelen in de
1e divisie en staan onder leiding van
dirigent Chris Derikx.
Fanfare St. Caecilia uit Puth
betreedt als eerste korps het podium.
Absolute hoogtepunten voor de
vereniging zijn het behalen van het

wereldkampioenschap in de eerste divisie tijdens het WMC in 1997
en in 2013. St. Caecilia brengt een
gevarieerd programma ten gehore
met onder andere de Wilhelm Tell
Ouverture en James Bond 007,
maar ook de hymne To my Country.

Muziekvereniging Concordia sluit
het concert af met een grotendeels
nieuw repertoire. Zo staat de Mars van
Iskadar-Chan van Alexander Comitas
op het programma.
Kijk voor meer informatie op
www.concordiameterik.nl

die actief willen zijn voor de Huurdersvereniging Noord-Limburg.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u
een mail sturen naar ons secretariaat via info@hv-nl.nl
of telefonisch contact opnemen met ons secretariaat via het
telefoonnummer 0478-584502 op de dinsdagochtend of
donderdagochtend tussen 09:00 - 12:00 uur.
De koffie staat ook voor u klaar,
kom gerust langs!
Bergweg 4 | 5801 EG Venray | www.hv-nl.nl

Bijeenkomst Gezonde Sportkantine
Tijd: 20.00 uur
Locatie: kantine HC Horst

Vollemaanwandeling
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Startlocatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

De Partizanen
in ‘t Gasthoês
De Partizanen staan op zondag 29 oktober om 20.00 uur voor de
derde keer bij Kukeleku in ’t Gasthoês in Horst op het programma. Dit
met hun nieuwe voorstelling ‘Welkom in Partizanië’.
Onder het motto ‘Een lach, en je
bent in Partizanië’ voert het duo
Merijn Scholten en Thomas Gast
toeschouwers naar zijn eigen
universum, waar ‘kameraderie’

hoog in het vaandel staat. Het comedieduo won eerder het Leids Cabaret
Festival en schreef onder andere voor
‘Dit was het Nieuws’ en ‘Spijkers met
Koppen’.

AUTOMOBIELBEDRIJF

De Huurdersvereniging Noord-Limburg is op zoek naar

NIEUWE VRIJWILLIGERS
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PEETEN BV

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

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

service 29
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
27 t/m 29 oktober 2017
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97
30 oktober t/m 2 november 2017
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73

Schimmel of kalknagels?

zondag
		

Lof
15.00
met gravenzegening

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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
aansluitend gravenzegening

UNI
DE REK IN
EGIO

Pedicure Elian Zeesweg 7 Sevenum T: 06-440 34 990 www.pedicure-elian.nl

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
		
		
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
18.00
Heilige mis
10.30
Lof
15.00
met gravenzegening
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Kronenberg
19.15

Lottum
09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

17.30
17.30

19.00

10.30
19.00

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
Brasserie ‘54

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

18.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

18.00

10% korting op een diner
voor 2 personen

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

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

Into Beauty

Camps Optiek
10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

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

De Schuilplaats

Hostellerie De Maasduinen

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

E 12,50 korting op avondje bowlen

Sevenum

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

ANBISE

5% korting op de rekening

Swolgen

zaterdag

Deelnemers

50% korting op 10 credits

Meterik

zondag
		

HALLO voordeelpas

E 1 korting op jam

Melderslo

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

112

• innovatie laserbehandeling tegen schimmel/kalknagels
• vrijwel pijnloos
• geen bijwerkingen
• na veelal 6 weken een positief resultaat
• medisch pedicure voor behandeling van oa reumatische,
diabetisch en oudere voet
• ook voor reguliere pedicure behandeling
• online een afspraak maken

19.15

Griendtsveen

Tienray

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

10.30

Broekhuizenvorst

Verloskundige zorg

Alarmnummer

Weer gezonde en
gelukkige voeten met onze
complete verzorging

America

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

w

k
.n
oo : rs
e
op line m
Sh on um
pt
.e
w

w

l

Tummers

Enthousiast
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649,-

499,-

FullHD

SMART

699,-

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

Led-TV / UE48J5200

Wasmachine / L6FBBERLIN

• 48 inch (122 cm) beelddiagonaal
• Full HD (1080p) resolutie
• Smart TV - toegang tot apps, games en videodiensten zoals Netﬂix
• Wide Color Enhancer zorgt voor een betere beeldkwaliteit en kleurweergave

81 32
cm’’

• A+++ • Max. 9 KG • 1400 t/pm
• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

NU

NU

549,-

349,-

499,GRATIS INMETEN!*

199,-

169,-

Inbouw combi-magnetron / AMW9607
• Capaciteit: 40 liter • RVS • Crisp-functie

Led-TV / KDL32WE610
• 32 inch (81 cm) • HD Ready • Smart TV

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

• Nismaten (hxbxd): 455 x 556 x 550 mm

• HDR; groot dynamisch bereik • 200 Hz MotionFlow XR

• 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!

Frank

Last van slecht Wiﬁ?
Wij lossen het op!
Heeft u thuis problemen met uw draadloze netwerk? Is
uw bereik slecht, willen pagina’s niet laden en heeft u
geen idee waar het aan ligt? Dan kan een Wiﬁ-Scan uitkomst bieden! Onze specialist komt bij u thuis langs en
brengt met behulp van professionele apparatuur al uw
netwerkproblemen in kaart. Vervolgens bespreekt hij met
u de mogelijkheden en het kostenplaatje om deze te verhelpen. Indien gewenst kan hij de oplossing meteen voor
u realiseren. Interesse? Bel naar 0475 42 52 62, kom
eens langs of stuur een mail naar: info@eptummers.nl

* € 50,- vooraf berekend, achteraf verrekend. 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

