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Stichting Walk 4 the Roses hield zondag 26 augustus voor de achtste keer een wandeltocht tegen kanker. 1.950 wandelaars en voor het eerst ook 50 hardlopers
stonden aan de start van de 20 kilometer lange tocht. De route voerde dit jaar niet alleen door het landschap van Horst aan de Maas, er werd ook een uitstapje gemaakt
naar Venray. De opbrengst van de Walk 4 the Roses gaat dit jaar naar KWF Kankerbestrijding voor onderzoek naar hersenkanker en naar de lokale Stichting Liva.
Deze stichting ontving 3.300 euro, voor KWF was er een cheque van 30.000 euro.

100.000 euro

Subsidie voor verbouwing De Smêlentôs Evertsoord
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil 100.000 euro beschikbaar stellen voor de verbouwing van
gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord. Een investering van in totaal 360.000 euro moet ervoor zorgen
dat het gebouw toekomstbestendig wordt.
In 2015 werd alle dorpen van
Horst aan de Maas gevraagd door
middel van een zogenoemde blauwdruk een toekomstplan te maken
voor de accommodaties in hun
kern. In Evertsoord is het beheer
van De Smêlentôs in handen van de
gelijknamige stichting. Deze wil het
gemeenschapshuis graag behou-

den voor het dorp, zodat er activiteiten georganiseerd kunnen worden.
De totale kosten voor de verbouwing
van De Smêlentôs worden geschat op
360.000 euro. Daarvoor worden onder
andere zonnepanelen geplaatst en de
beglazing geïsoleerd. Verder moet er
groot onderhoud worden gepleegd.
Door te investeren in het gebouw,

zal er meer gebruik gemaakt gaan
worden van De Smêlentôs, is de
verwachting van de gemeente,
de stichting en Overlegplatform
Evertsoord. Zo kan Jong Nederland
het gebouw dan gaan gebruiken
voor langere overnachtingen en
wordt het aantrekkelijker om er
feesten en partijen uit het dorp

plaats te laten vinden, als er meer
horecamogelijkheden zijn. Hoewel
gemeenschapshuis De Torrekoel in
Kronenberg destijds ook is gebouwd
voor de inwoners van Evertsoord, is de
mening van de gemeente dat beide
gebouwen verschillende doelgroepen
dienen en dat accommodatie bijdraagt
aan de leefbaarheid van het dorp.
Het gebouw van De Smêlentôs
stamt uit de jaren 50 van de vorige
eeuw. In eerste instantie deed
het dienst als dependance van de

Boerenbond. Toen die vertrok werd
een nieuwe bestemming gezocht.
In 1963 werd het gemeenschapshuis in gebruik genomen, in 1983
kreeg het de naam De Smêlentôs.
De accommodatie heeft drie zalen:
Het Zaaltje, Het Toske (het clubgebouw van Jong Nederland Evertsoord)
en De Schuur.
De gemeenteraad van Horst aan
de Maas neemt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 september
een besluit over het voorstel.
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Vrijwilligerswerk in Tanzania

‘Alles is zo anders in Afrika’
Nathasja van Leeuwen (25) uit Melderslo gaat in oktober voor een jaar
naar Tanzania in Afrika. Hier gaat ze vrijwilligswerk doen in een ziekenhuis in het gebied Kagondo. Afgelopen jaar heeft ze ook in Tanzania haar
coschappen gedaan. Nu ze afgestudeerd is als dokter wil ze nóg een jaar
gaan helpen in Tanzania. Om het ziekenhuis te ondersteunen, heeft ze ook
een actie opgezet om geld op te halen.
Afgelopen jaar was Nathasja drie
maanden lang in Afrika te vinden.
“Voor de laatste stageperiode mocht
je ook naar het buitenland. Dit leek
me een heel grote uitdaging, maar
ook ontzettend leuk. Via school ben

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Lieke Mooren en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

ik bij een ziekenhuis in Tanzania
uitgekomen en hier heb ik drie
maanden gezeten. Deze periode
beviel me heel erg goed. Het was
even wennen, maar ik voelde me wel
al meteen thuis. De mensen zijn zo
ontzettend vriendelijk.”

Mensen helpen
Ze gaat niet alleen terug omdat
het haar zo goed beviel, maar ook
om er achter te komen of ze langer in
Afrika kan verblijven. “Als ik echt wil
gaan werken in Afrika moet ik nog een
opleiding voor tropendokter volgen.
Daarom wil ik dit jaar gaan kijken
hoe me het langer wonen in Afrika
bevalt en vanuit daar kan ik een keuze
maken.”
Hoe dit jaar haar ook bevalt,
ze wil sowieso verder als dokter.
“Ik ben ooit begonnen aan de
opleiding medicijnen, omdat het mijn
grote droom is om mensen te helpen.
Als ik er na dit jaar achter kom dat
tropendokter niks voor mij is, wil ik
huisarts worden in Nederland. Ik zou
na dit jaar in Tanzania niet meer in
een ziekenhuis in Nederland kunnen
werken. Het verschil tussen Nederland
en Afrika is namelijk te groot.
De mensen zijn anders, de faciliteiten
zijn anders. In Tanzania hadden we
soms dagen geen stroom of morfine.

Daar moet je je als dokter zeker op
aanpassen. Soms is dit heel moeilijk,
maar het maakt het werken wel heel
erg divers.”
Vanuit haar droom om mensen
te helpen, heeft ze ook een actie
opgezet. Met deze GoFundMe-actie wil
ze geld ophalen voor het ziekenhuis
in Kagondo. Met dit geld kan het
ziekenhuis nieuwe medicijnen kopen
en andere spullen. “In de ziekenhuizen
in Afrika hebben ze het niet zo breed
als in Nederland. Veel dingen missen

haar gemak. “Vanaf de eerste dag
dat ik daar was voelde ik me heel erg
thuis. Natuurlijk waren er elke dag wel
situaties waar ik aan moest wennen,
maar het voelde wel allemaal goed.
De laatste vijf weken van mijn periode
in Afrika ging ik rondreizen, maar
eigenlijk wilde ik helemaal niet weg
bij het ziekenhuis. Zo leuk vond ik het
werken daar.”
Kijk voor meer informatie over de
actie op: www.gofundme.com/
medical-support-in-tanzania

Pilot onderwijs-zorgarrangement

Samenwerking moet uitvallers
binnen onderwijs houden
Gemeente Horst aan de Maas start in samenwerking met zorgboerderij Vorsterhand in Sevenum en het Citaverde College in Horst een onderwijszorgarrangement. Deze pilot heeft als doel om het stijgende aantal jongeren dat dreigt uit te vallen op school, toch binnen het onderwijs te houden.
Naast Horst aan de Maas doen
ook de gemeentes Peel en Maas en
Venray mee met de pilot, die één
jaar gaat duren. Aan de pilot kunnen
in totaal tien jongeren van vmbo- en
mbo-scholen deelnemen, drie à vier
uit elke gemeente.
Deze leerlingen blijven dan in
een buitenschoolse setting, op zorgboerderij Vorsterhand, onderwijs
volgen, met intensieve maatwerkbegeleiding vanuit de jeugdhulp
en arbeidstraining. Het onder-

wijs wordt aangeboden door het
Citaverde College en de geïndiceerde
jeugdhulp wordt geboden door zorg
boerderij Vorsterhand. De bedoeling
van de pilot is dat de jongeren binnen anderhalf jaar een entreediploma
behalen of succesvol terug te keren
naar het reguliere onderwijs. De drie
gemeenten constateren dat steeds
meer jongeren uitvallen of dreigen uit
te vallen op school. Dit zijn meestal
jongeren met complexe meervoudige problematiek, die naast onder-

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

ze en het is er niet echt schoon.
Ik hoop dat ze met het geld dat ik
ophaal wat nieuwe spullen kunnen
aanschaffen. Ook haal ik met de
actie wat geld voor mezelf op. Ik ga
namelijk naar Tanzania als vrijwilliger
en kan daar geen geld verdienen.
Het enige wat ik daar heb is een
huisje dat ik aangeboden krijg van het
ziekenhuis zelf.”
Naast dat het werken in Afrika
anders verloopt dan in Nederland,
voelt Nathasja zich wel heel erg op

www.peetenmobiel.nl

wijs tegelijkertijd intensieve zorg
nodig hebben. Zij daardoor missen een
gestructureerde dagbesteding, contacten met leeftijdsgenoten en lopen een
leerachterstand op, aldus de gemeenten.
Het onderwijs-zorgarrangement
kost in totaal 20.000 euro per leerling. Vanuit het Programma Regionale
Aanpak Voortijdig Schoolverlaten
2018/2019 komt een bijdrage aan
de pilot. De resterende kosten worden verdeeld tussen het onderwijs

en de gemeenten. Gemeente Horst
aan de Maas betaalt alleen voor de
leerlingen die afkomstig zijn uit de
gemeente.
Na afloop van de pilotperiode
vindt er een evaluatie plaats met
alle betrokken partijen. De evaluatie
moet uitwijzen wat de pilot
opgeleverd heeft en wat de werking
is geweest. Op basis daarvan wordt
besloten of de pilot een vervolg
krijgt en ze eventueel verder
ontwikkeld en uitgebreid wordt.

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453
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‘De show wordt net zo leuk als dat
het koor van zichzelf al is’
“Waar de meeste koren worstelen met het ledenaantal, hebben we bij Meriko Vocaal nog altijd hetzelfde
ledenaantal als vijftig jaar geleden”, vertelt de trotse voorzitter Thea Muysers (53). Dit jaar spelen ze van
vrijdag 12 oktober tot en met maandag 15 oktober de jubileumshow ‘Mit en Golde Rendje’, in het kader van het
vijftigjarig bestaan van Meriko Vocaal uit Meterik.

wordt open besproken.”
Die betrokkenheid zie je volgens
Hermans ook terug in de opkomst op
iedere maandagavond tijdens de
repetitie. “Als iemand niet komt, dan
kun je er van op aan dat deze persoon
hier een zeer goede reden voor
heeft”, vertelt hij.

Meer van deze tijd

“We hebben twee jaar geleden
zelfs een ledenstop voor dames
moeten invoeren”, vertelt Muysers.
“Op 31 september 2016 zijn we
begonnen met de voorbereidingen
voor de jubileumshow en we wilden
graag de hand houden aan het aantal
leden tot deze productie volledig
afgerond was. Als er tussendoor
nieuwe leden komen, dan moet je die
ook weer inwerken en dan ben je
weer minder met de show bezig.”
Inge Franssen-van Deelen (39)
kwam er op het nippertje bij, op
30 september 2016, en is daarmee het
meest recente lid. “ik was er
inderdaad net op tijd bij om mee te
kunnen doen met de jubileumshow,”

lacht ze. “Ik zong al bij een ander
koor, maar ik wilde graag meer
optredens doen. Via via ben ik toen bij
Meriko Vocaal uitgekomen en het
voelde voor mij meteen als
thuiskomen, als een warm bad.”
De term ‘warm bad’ wordt vaker
gebruikt om dat gevoel bij het
zangkoor te beschrijven, beaamt Mart
Hermans (71). “Maar ik kan er de
vinger niet opleggen waar dat precies
in zit”, vertelt hij. Hermans zit er vanaf
het begin bij en is daarmee het
oudste lid, hoewel hij twee jaar niet
meer actief zingt voor het koor.
“Ik hoor bij de inventaris”, grapt hij.
“Ik ben achter de schermen wel nog
lid en doe nog altijd met plezier aan

de ‘derde helft’ mee.” Franssen-van
Deelen: “Wat ik heel fijn vind is dat
alles zo gestructureerd is. Je weet
waar je aan toe bent.” Muysers vult
dit aan door aan te geven dat het
samen ergens naar toe werken een
grote bijdrage levert aan de
teambinding. “We hebben altijd wel
iets gehad om naar toe te werken. Dat
hebben we met de concoursen gehad,
maar ook dat we iedere vijf jaar een
grote productie neerzetten om een
lustrum te vieren. Alle neuzen staan
dan dezelfde kant op en iedereen
draagt ideeën aan. Dat kan wel eens
botsen, maar dat laat ook juist de
betrokkenheid van de leden zien. Er
vormen zich geen kliekjes en alles

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

Zomercarnaval in Horst
Ondanks enkele flinke buien, was de sfeer er niet minder om tijdens het Zomercarnaval zaterdag
25 augustus in Horst. Prinses Fieke I trok met haar adjudanten in optocht door de straten, waarna
het feest verder ging bij café De Beurs.

Meriko Vocaal is in december
1967 opgericht, nadat er in Meterik
vraag was naar een gemengd koor.
Hermans: “We hadden in Meterik een
kerkkoor, een vrouwenkoor en een
klein clubje dat rouw- en trouwdiensten verzorgde. Van hieruit werd toen
Gemengde Zangverenging Meriko
gevormd. Ik had zelf altijd bij de kerk
gezongen en ben toen zo goed als
automatisch bij Meriko terechtgekomen.” Door de jaren heen is er het
een en ander veranderd, waarbij
Hermans de uniformen als voorbeeld
aanhaalt. “Iedereen kreeg dezelfde
outfit, ook de vrouwen. Bij sommige
zat het prima, maar bij anderen zag
het absoluut niet uit. Ik zei toen vanaf
het begin al dat iedereen zich moet
kleden waar hij of zij zich goed bij
voelt.” Dit gebeurde 25 jaar later dan
ook. “We merkten dat het uniform
een drempel voor velen vormde”, laat
Muysers weten. Ook de naam veranderde naar Meriko Vocaal. “We wilden
iets meer van deze tijd, maar toch ook
het traditionele Meriko behouden.
Daar zijn we naar mijn idee goed in
geslaagd.”
Wat kunnen bezoekers verwachten van de jubileumshow ‘Mit en

Golde Rendje’? “De show wordt net
zo leuk als dat het koor van zichzelf al
is”, laat Hermans weten. “Het wordt
de bezoekers echt in de schoot geworpen.” Thematiek van de productie is
dat het koor 50 jaar getrouwd is met
de muziek. “En dan op de manier
zoals je dat vroeger kon verwachten;
eerst naar de kerk, waarna we verder zullen feesten in de zaal”, geeft
Muysers aan.

50 jaar getrouwd
met muziek
“Maar we hebben wel heel
bewust gekozen voor nieuwe nummers binnen dit thema, en niet voor
nummers uit die tijd. Dat varieert
van klassiek tot pop, van musical tot
dialectmuziek; als het maar voor het
publiek makkelijk mee te zingen is”,
vertelt Franssen-van Deelen. Voor
de regie hebben ze Esther Koenen in
de arm genomen, bekend van onder
andere de Hôrster Revue. Ze hebben een zangcoach in de persoon
van Marjolein Cuijpers-Kuenen en de
dirigent is Hilde Ubben. Ook hebben
ze les gehad in choreografie, waarbij ze zijn gewezen op kleine subtiele
bewegingen die voor een show veel
kunnen doen. “Het is een hoop werk
geweest en ik zal stiekem ook wel blij
zijn als het allemaal voorbij is en we
kunnen terugkijken op een onvergetelijke jubileumshow. Ik kijk in ieder
geval uit naar de uitvoering”, vertelt
Muysers. “We zullen gegarandeerd
allemaal janken als de voorstellingen
voorbij zijn”, zegt Hermans.
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Wandelen in Horst aan de Maas

Van kapel tot beek Meerlo
In Horst aan de Maas zijn vele kilometers aan wandeltochten te vinden. De routes voeren door de bossen,
langs de oevers van de Maas, door dorpskernen en langs weilanden. HALLO Horst aan de Maas trok de wandelschoenen aan en ging de ‘paden op en de lanen in’. In deze aflevering: Van kapel tot beek in Meerlo.

De route ‘Van kapel tot
beek’ begint in Meerlo, iets
voorbij de kerk. Je wandelt het
eerste stuk over de Hoofdweg.
Daar kom je Huize Nab tegen,
een monumentaal gebouw waar
vroeger de burgemeester
woonde. Al snel sla je een
paadje in naar de Meerlose
natuur. Via onverharde paden
door de weilanden kom je langs
allerlei boerenlandschappen,
waar de boeren hun akkers
besproeien. Af en toe wordt de

rust verstoord door een tractor met
aanhanger die langsraast. Het eerste
deel van deze route door de natuur
is rustig. Je komt maar enkele keren
andere wandelaars tegen, die dan
even gedag zeggen. Af en toe steek
je een verharde weg over, maar het
eerste deel van de route gaat vooral
over onverharde paden tussen de
weilanden.

Sint Goar kapel
Halverwege de route kom je bij
de Sint Goar kapel. Eens per jaar

Op hetzelfde stukje grond kom je
ook het kunstwerk ‘de wolvengroep’
tegen, gemaakt door kunstenaar
Chris Ripkens. De zes wolven
symboliseren de zes kerkdorpen die
bij de gemeente Meerlo-Wanssum
hoorden, nog voor de gemeentelijke
herindeling.
Een stukje nadat je de Sint Goar
kapel gepasseerd bent, loopt de
route letterlijk tussen de koeien die
in de wei staan te grazen. Op dit
stukje route moet je de koeien-flaters
ontwijken, maar krijg je wel het
gevoel dat je even één bent met de
natuur. Vlak langs deze koeienweides
loopt ook de Groote Molenbeek. Deze
beek loopt door heel Meerlo, maar
op dit stukje kun je er echt dichtbij
komen. De koeien grazen langs deze
beek en een grote sluis zorgt ervoor
dat het vuil uit het water wordt
gehaald.
Als laatste kom je tijdens de route
langs ’t Kasteelke. Dit was vroeger de

plek waar de heer van Meerlo
woonde. Nu is het een
rijksmonument en loopt de
wandelroute onder de poort
van ’t Kasteelke door. In de
boerderij die erbij ligt, wonen
mensen. Die helpen de wandelaars
graag op weg naar het laatste
stukje van de route. Dit laatste
gedeelte wandel je weer over de
Hoofdweg. Bij de kerk kun je nog
het Indiëmonument bewonderen,
dat sinds 2010 in de tuin van de
kerk staat, ter ere van negen
Meerlose mannen die dienden in
Nederlands-Indië.
Deze 5,5 kilometer lange
route is een route om tot rust te
komen en om bijzondere plekken
van Meerlo te bewonderen.
Omdat de route begint en eindigt
in het centrum van Meerlo, zijn er
na het wandelen genoeg
mogelijkheden om even bij te
komen op het terras.

herdenken de inwoners van Meerlo
deze heilige Sint Goar. Er wordt dan
een kerkdienst in de open lucht
gehouden, waarbij de fanfare
muzikaal ondersteunt. De bezoekers
van deze dienst krijgen koffie en
thee aangeboden, als symbool voor
de vrijgevigheid van Sint Goar. Als je
deze dienst wilt bijwonen, moet je
echter weer een jaartje wachten.
Op de eerste zondag na 6 juli wordt
de Sint Goar hier herdacht.
Alleen dan is de kapel ook echt
open om te bewonderen.

Crist Coppens
4 megaburgers € 5,95

geldig t/m
zaterdag
1 september 2018

DEENS ROERBAKPAKKET

500 gram vlees broodjes en saus € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Pensioen

Pastor Louis Sibbald
neemt afscheid
Pastor Louis Sibbald heeft op zondag 26 augustus tijdens een viering in Hof te Berkel in Horst afscheid genomen van de bewoners en de kerkvrijwilligers. Hij verlaat hiermee na 24 jaar De Zorggroep in verband met zijn
pensioen. De viering werd opgeluisterd door het AMC-koor uit Horst.

Verschillende vacatures bij de Turfhoeve
Verschillende vacatures bij de Turfhoeve
Ben jij op zoek naar een vaste baan of een leuke job voor in het
Ben jij op zoek naar een vaste baan of een leuke job voor in het
weekend? Solliciteer op
weekend? Solliciteer op

Vier generaties
Met de geboorte van baby Milou Flupsen zijn er weer vier
generaties compleet. Zij is de dochter van Nikki Minkenberg uit
Horst, die weer een dochter is van Elly Minkenberg-Jenniskens,
die weer een dochter is van Nellie Jenniskens-Vorstermans.
Op de foto zit Milou op de schoot bij haar superoma Nellie.

- Interieurverzorgers
- Interieurverzorgers
Medewerkers
bediening
ondersteuning van de familie. Op dinsSchoutstraat en Schuttersveld
bij.
Louis Sibbald begon in 1994 als
Medewerkers
bediening
Hierin heeft hij als pastor
en geestelijk dag 4 september om 15.00 uur neemt
pastor in Berkele Heem en daar
hij in De Leste Geulde in Horst met een
verzorger veel mensen mogen begekwamen door de jaren heen de - Afwasmedewerkers
receptie afscheid van zijn functie als
leiden in hun laatste levensfase.
locaties Sevenheym, Maasduinen - Afwasmedewerkers
Staete, Beukenhof, Eldershof,

Daarnaast speelde hij een rol bij de

pastor.

voor meer informatie zie www.turfhoeve.nl/vacatures of bel
voor meer informatie zie
www.turfhoeve.nl/vacatures of bel
077-4677500
077-4677500

Verschillende vacatures bij de Turfhoeve
Ben jij op zoek naar een vaste baan of een leuke job voor in het
weekend? Solliciteer op

- Interieurverzorgers
- Medewerkers bediening
- Afwasmedewerkers
voor meer informatie zie www.turfhoeve.nl/vacatures of bel
077-4677500

HALLO in Vaticaanstad
Piet en Tonnie Camps-Rutten uit Horst werden door hun zoon
Peter Camps gevraagd waar ze graag naar toe wilden als hij op
vakantie was. Ze gaven aan dat ze graag naar Rome toe wilden en
toevallig wist Peter dat de Paus op woensdag audiëntie heeft in
Vaticaanstad. Hij regelde kaartjes en zoals op de foto te zien is,
waren Piet en Tonnie erbij. Samen met de HALLO.

Hondentrimsalon Angelique.
Voor al uw kleine en middelgrote
honden. Bel gerust voor informatie of
voor het maken van een afspraak.
Tel. 06 21 43 92 58.
Schildercursus.
Sylschildert start op 18 september
met schilderlessen voor beginners
en gevorderden in Maasbree.
Bel voor aanmelden of meer
informatie 06 18 57 92 56.

Zondag 9 september 09.00 - 15.30 uur

carbootsale
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
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Hand in hand zijn wij gegaan,
tot aan de drempel.
Moegestreden, door onze liefde omringd,
ben je van ons heengegaan.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het
was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Met zeer grote
bewondering voor je kracht, zorgzaamheid en liefde, hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ôzze pap, trotse
opa en opi

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat zij
heeft betekend, moeten wij u tot ons verdriet mededelen
dat van ons is heengegaan ôs mam, oma en kleine oma

Frans van de Mortel

Mia Hofmans-de Kuijper

echtgenoot van

Tonnie van de Kerkhof

echtgenote van
Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.

Gerard Hofmans †
* 16 juni 1932

† 25 augustus 2018
Lean en Rien
Inge en Marco, Lise, Kas
Koen en Michelle
Gonnie en Harrie
Jordi
Ferdi
Debbie

Tonnie
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Maurice Cremers
& Rian Steegs
geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 31 augustus 2018
om 14.00 uur bij
Lignum Antiquum in
Broekhuizenvorst.
U bent van harte welkom op
onze receptie van 19.00 tot
20.00 uur op onze feestlocatie
St. Jansstraat 13A te Meterik.

Op 30 augustus a.s. wordt

Ben Opbroek

80 jaar! Van harte proficiat!!

Horst, 22 augustus 2018
Correspondentieadres:
Hoofdstraat 5, 5864 BC Meerlo
Op verzoek van Frans heeft de crematie in besloten kring
plaatsgevonden.

Carla en Peter
Harm en Mandy
Matty

Een speciaal woord van dank aan huisarts E. Jansen, de medewerkers
van Buurtzorg Horst aan de Maas en de medewerkers en vrijwilligers
van Buurtzorg Den Doevenbos voor de uitstekende verzorging.

Henk, Yvonne, Alwin, Chantal,
Joop, Loes, Inge, Gijs en Fenny

Torenstraat 42, 5961 TE Horst
De avondwake wordt gehouden op woensdag 29 augustus
om 19.00 uur in het Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst.
De eucharistieviering vindt plaats op vrijdag 31 augustus
om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk aan het Lambertusplein
in Horst.
Aansluitend begeleiden wij mam naar haar laatste rustplaats bij
pap, op de begraafplaats aan de Deken Creemersstraat te Horst.
Een speciaal woord van dank aan dr. Te Boekhorst, team Horst-Castenray
van De Zorggroep en aan de medewerkers van Hospice Doevenbos.
Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen kunt u
deze advertentie als zodanig beschouwen.

Hartverwarmend was het afscheid van mijn lieve man,
onze pap en lieve opa

Ruud van der Beele
Graag willen wij iedereen bedanken voor de lieve woorden,
de vele kaarten en bloemen en alle mensen die bij de
uitvaart aanwezig waren.
Willy, kinderen en kleinkinderen

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

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.
Op 19 augustus ‘s nachts is mijn
zwarte omafiets (merk X-Tract
Excellent) vanaf het Wilhelminaplein
gestolen. Wie heeft hem gevonden.
Tel. 06 18 26 86 88.

Dag en nacht bereikbaar

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

www.theoarts.com

Te huur opslagruimtes
In Melderslo (Leeuwerweg 15), 170m2
(6x 28m), hoogte 4m, vorstvrij, verhard
buitenterrein, heftruck aanwezig.
Tel. 0612847592 (Guus van Rens) of
0621580785 (Ben van Rens)
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00 per
maand, div. afm. Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Te huur, mooie bungalow met
inpandige kantoor/vergaderruimte.
Gelegen in het buitengebied in
Meerlo. Voor meer informatie en foto’s
06 55 73 24 73.
Bouwkundig tekenwerk.
Tekening nodig van de bestaande
toestand van uw woning/gebouw
of voor nieuw- en verbouwplannen
en vergunningaanvraag. Vraag een
vrijblijvende offerte aan 0478 72 50 45
of contact@3span.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, snoep- en
soeptomaten, komkommers, pepers,
frambozen, pruimen, nectarine,
druiven enz. Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Nieuw stoelyoga bij WeYoga.
Vanaf dinsdag 4 september van 10.30
- 11.30 uur: Stoelyoga voor iedereen
die (tijdelijk) minder mobiel is door
bijv reumatische aandoeningen.
Proefles is gratis. Bel of mail:
06 13 60 40 41 of info@weyoga.nl.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Geboren

Eef

24 augustus 2018
Zoon van Sander Slot
en Marieke van Horck
Broertje van Wout
Kapellerlaan 173
6045 AC Roermond

Geboren

Jort
16 augustus 2018
Lieve zoon van
Peter van Ooijen en
Jolijn Beckers
Broertje van Lenne
De Pelslap 21, 5961 LP Horst



Welkom lief meisje!

Livvy
21 augustus 2018
Dochter van
Danny en Mieke
Horstermans-Janssen
zusje van Tijme
Rembrandtstraat 19
5961 AL Horst

Geboren

Ted
26 augustus 2018
Zoontje van Danny en
Kelly Straten-Smets
Burg. Cremersstraat 51
5971 VA Grubbenvorst
Trotse opa’s en oma’s
Ger en Marij Straten
Twan en Marie-Louise Smets

Geboren

Raf

23 augustus 2018
Zoon van
Roel van den Munckhof
en Inge Seijkens
Broertje van Vinn
Doolgaardstraat 41, 5961 TR Horst
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Voor Jos Euwes, zwaar astmapatiënt, gloort er nieuwe hoop

‘Alsof ineens alle pollen
uit de lucht verdwenen zijn’

Jos Euwes (53) uit Oostrum heeft een ernstige vorm van astma waarbij voortdurend ontstekingen in het ademhalingssysteem ontstaan. Zijn bewegingsvrijheid wordt er sterk door beperkt, hij sleept altijd een koffer met medicijnen mee. Sinds twee maanden gloort er
hoop voor Jos: maandelijks krijgt hij in VieCuri het nieuwe medicijn Mepolizumab onderhuids geïnjecteerd. Het middel lijkt goed aan te
slaan en heeft geen bijwerkingen. Het leven ziet er ineens een stuk leuker uit!
Toen hij in 1994 in Noord-Limburg kwam
wonen, werd Jos patiënt bij dokter Harry
Pouwels, longspecialist van VieCuri. Jos: ‘Ik was
daarvoor al onder behandeling bij een allergoloog in ziekenhuis de Klokkenberg in Breda.
Dokter Pouwels heeft die behandelingen voortgezet. Uit de onderzoeken bleek dat ik voor
veel dingen allergisch ben: gras- en boompollen, maar ook graanproducten, maïs, aardappelzetmeel en soja.’

Bij Jos begon het in de puberteit: ‘Ik liep
altijd te niezen en was erg kortademig. Op mijn
zestiende kreeg ik na een zwaar verkeersongeluk meerdere bloedtransfusies, destijds nog
gewoon bloed in plaats van bloedplasma zoals
nu. Daarna werd het veel erger.’
Jos heeft jarenlang als vrachtwagenchauffeur gewerkt, vooral internationaal. Dit ging
steeds moeilijker: ‘Ik was voor heel veel eten

allergisch, bij mij sloeg het ook op de darmen.
Ik reed echt van Raststätte naar Raststätte en
moest dan snel het toilet opzoeken. Door de
combinatie van luchtwegklachten en darmklachten werd het steeds lastiger om te blijven
rijden. Uiteindelijk ben ik in overleg met het
UWV gestopt met werken. Zo nu en dan doe ik
wat vrijwilligerswerk. En ik heb het fotograferen met heel veel plezier opgepakt.’

Kwaliteit van leven
‘Als ik ergens heenga, heb ik altijd een koffer bij me met medicatie: o.a. luchtverwijders,
ontstekingsremmers, een vernevelaar (pufjes
verdraag ik niet goed) en medicatie voor de
darmen. Ik heb ook een Epi-pen, waarmee ik
mezelf bij een ernstige aanval kan aanprikken
en die tijdelijk verlichting biedt in afwachting
van een ambulance. De afgelopen jaren waren
zwaar. Ik lag vaak de hele dag op de bank en
kon nauwelijks iets doen.’ Met de introductie
van het nieuwe middel Mepolizumab, ziet het
leven er ineens veel positiever uit.
Jos: ‘Ik gebruik dit nu twee maanden en
voel me duidelijk beter en sterker worden.
En ik heb geen last van bijwerkingen, dat is
voor mij ongekend. De ontstekingen nemen
af en verdwijnen zelfs. Na de eerste injectie
leek het wel alsof van de een op de andere
dag alle pollen uit de lucht verdwenen waren.
Ik heb altijd graag gefietst, maar de laatste
jaren ging dat echt niet meer. Recent ben ik
op en neer naar Venray gefietst. Ik kon naar
de derde versnelling schakelen zonder dat ik
buiten adem raakte, dat was voor mij heel lang
geleden.
Wat de toekomst gaat brengen? Geen idee,
ik kijk er voorzichtig optimistisch naar. Ik ben
blij dat ik nu weer eens op de fiets kan stappen
en wat actiever bezig kan zijn.’

Maria Bruijsten, longfunctieassistent VieCuri

‘Mensen geruststellen bij longfunctieonderzoeken, daar doe ik het voor’
Longfunctieonderzoeken zijn niet prettig. Maria Bruijsten (63) is zich daar als longfunctieassistent zeer van bewust: ‘Wij vragen bij zo’n onderzoek een maximale inspanning van
de patiënt. Als je last hebt van je longen, is het niet fijn om voortdurend te moeten in- en
uitademen. En dat is wat patiënten doen, terwijl er van alles wordt gemeten.’ Mensen
daarin helpen en geruststellen is een belangrijk onderdeel van haar werk.
Maria: ‘Bij onze standaard onderzoeken
gebruiken wij een Body box, een soort glazen
telefooncel met intercom. Met enige regelmaat gebeurt het dat mensen daar niet in
willen. Een enkele keer blijven mensen hier
stellig in, maar heel vaak lukt het uiteindelijk
toch de patiënt in de box te laten plaatsnemen.
Rustig en alert zijn, blijven communiceren en
de patiënt het gevoel geven dat hij de controle
niet verliest, zijn daarin belangrijk. Als mensen
dan tien minuten later uit de box komen, blijkt
het meestal te zijn meegevallen. Het is fijn als
je daaraan kunt bijdragen.’
Maria werkt al sinds 1973 bij VieCuri.
Begonnen als leerling-verpleegkundige,

daarna de Intensive Care en later Recovery, is ze
sinds 1989 longfunctieassistent. Ze hoopt dit
nog een paar jaar te kunnen doen. En wat ze
vooral graag wil, is dat VieCuri in Venray actief
blijft op hetzelfde niveau als nu. ‘Bij ons duren
onderzoeken nooit erg lang.’
De Raad van Bestuur van VieCuri geeft aan
dat de toekomst voor Venray er rooskleurig uitziet: ‘Zeker is dat er nieuwbouw komt. Samen
met de gemeente zijn we op zoek naar een
geschikte plek. We willen in Venray alle poliklinieken handhaven. Daarbij horen ook de diagnostische functies: denk aan bloedonderzoek,
medische microbiologie en beelddiagnostiek als
röntgenfoto’s, MRI’s en CT-scans.’

Harry Pouwels,
longarts VieCuri

Nieuw medicijn
biedt hoop
voor patiënten
met ernstig
eosinofiel astma
Harry Pouwels werkt inmiddels 25 jaar
als longarts bij VieCuri, zowel in Venlo,
Venray als bij de Regiopoli Panningen.
Hij is specialist op het gebied van astma
en spreekt over een nieuwe generatie
biologische medicijnen, waaronder het
middel Mepolizumab: ‘Het is voor het eerst
dat we op deze wijze in staat zijn de
aanhoudende chronische ontstekingen van
de luchtwegen, waar sprake van is bij
ernstige vormen van eosinofiel astma,
terug te dringen en zelfs te voorkómen.
En dat is heel goed nieuws. We hebben het
hier overigens wel over een heel selecte
groep patiënten.’

In Nederland hebben ongeveer 500.000
mensen astma, een derde van hen is 50+.
Astma kent diverse varianten en gradaties,
waardoor de behandeling sterk persoonsgericht is. Bij meer dan de helft van alle patiënten is sprake van een allergie voor bepaalde
stoffen. Denk aan pollen, mijten en voedsel.
Medicatie en behandeling zijn hierop afgestemd.
Een zeer kleine groep patiënten lijdt aan
ernstig allergisch eosinofiel astma, type 2.
Harry Pouwels: ‘Jos Euwes is al heel lang
patiënt bij mij en behoort tot deze groep.
Het gaat om patiënten die, ondanks strikt
opgevolgde leefregels en uitgebreide medicatie veel klachten of frequente longaanvallen houden. Sinds vorig jaar is Mepolizumab
beschikbaar; een nieuw medicijn dat maandelijks via een onderhuidse injectie wordt toegediend en meestal goed wordt verdragen.
Het is een doorbraak in behandeling. Het zou
goed kunnen dat patiënten als meneer
Euwes op termijn een heel ander leven kunnen gaan leiden.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Nieuw softwaresysteem

Bezorging HALLO naar een hoger niveau
Verspreidingsbureau Garçon uit Horst, verspreider van het weekblad HALLO, heeft recent een nieuw softwaresysteem geïmplementeerd, waarmee het bedrijf haar bezorgservice naar een hoger niveau tilt. Het systeem
werkt zeer doeltreffend en boekt op verschillende vlakken vooruitgang.

Met de implementatie van
het nieuwe softwaresysteem zijn
bestaande bezorgroutes efficiënter
ingedeeld. Daarnaast worden bezorgklachten overzichtelijk gemanaged en
ook voor adverteerders zijn er voordelen verbonden aan de implementatie van het nieuwe systeem. Zo wordt
bijvoorbeeld het verspreiden van drukwerk (folders en flyers) per postcode
nóg gemakkelijker. “De ervaringen van
lezers, onze bezorgers en adverteerders staan centraal in onze werkwijze.
Met het nieuwe systeem verbeteren

wij onze dienstverlening en gaan we
nóg efficiënter te werk. Kortom: we
streven voortdurend naar een zo goed
mogelijke dienstverlening voor lezers,
bezorgers en adverteerders,” aldus
Hans Minten en Mike van Kempen.
Om het nieuwe systeem optimaal te
laten functioneren, is het van belang
dat eventuele bezorgklachten gemeld
worden. Mocht u bijvoorbeeld geen
HALLO ontvangen, geef dit dan door
via de website www.garcon.nl
Op deze website kunnen specifieke
klachten digitaal worden ingevuld.
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Eendenkooiweg Melderslo

Show how
to grow 2018

Op dinsdag 4 september organiseert Agrotechnics wederom
Show how to grow.
In dit moeilijke jaar zijn we
met de neus op de feiten gedrukt
en blijkt maar weer dat goed ruwvoer telen geen vanzelfsprekendheid is. Aangezien ruwvoer de
basis is van ieder rantsoen laten
we u graag in de praktijk zien hoe
u zekerheid in de teelt brengt om
uzelf van goed ruwvoer te vergewissen.
We schotelen u een gevarieerd
en praktisch programma voor, wat

Oh, zit dat zo!

u zeker een aantal handvaten zal
bieden waar u wat mee kunt.
In het ochtendprogramma
heeft u de mogelijkheid tot
licentieverlenging.
Kijk voor info en opgave op
www.agrotechnics.nl/
show-how-to-grow
Er is nog plek, echter vol is vol.
Ook voor het middagprogramma
verzoeken wij u vriendelijk zich
aan te melden.

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Opzettelijk achter
houden van geld
Door: Marion van den Aker-Grofffen, advocaat en vFAS-scheidingsmediator
Het gerechtshof in Den Bosch heeft onlangs moeten oordelen in het
volgende geschil tussen twee ex-echtgenoten, die in gemeenschap van
goederen waren gehuwd.
De vrouw had in de periode
vóór het indienen van het verzoek
tot echtscheiding steeds geld
overgemaakt van de gezamenlijke
spaarrekening naar de en/of
rekening. Hiervan had de vrouw
in één jaar tijd totaal ruim 36.000
euro in contanten opgenomen.
De man stelde dat de vrouw
het geld opzettelijk had verborgen
in de door haar in dezelfde periode
gehuurde bankkluis. De vrouw
verklaarde dat zij door het verdriet
van de naderende echtscheiding
geld was gaan uitgeven aan leuke
dingen en reisjes en dat het geld op
was. Bewijs van haar stellingen kon
ze evenwel niet leveren.
In de wet is bepaald dat een
deelgenoot die opzettelijk tot
de gemeenschap behorende
goederen verzwijgt, zoek maakt of

verbergt met het oogmerk de ander
te benadelen, zijn of haar aandeel in
die goederen geheel aan de andere
deelgenoot moet betalen.
Dit is een zware sanctie en
daarom worden er hoge eisen
gesteld aan de bewijslast. De man
diende te bewijzen dat het geld op
de peildatum deel uitmaakte van de
gemeenschap en dat de vrouw ook
wist dat dit zo was.
De vrouw kon geen enkele
verklaring geven voor de opname van
ruim 36.000 euro in zo’n korte tijd en
ze kon ook geen bewijs leveren van
de uitgaven die zij naar haar zeggen
hiervan had gedaan. Ook kon ze
niet uitleggen waarom zij net in die
tijd een kluis was gaan huren. Haar
uitleg dat ze hierin haar persoonlijke
sieraden wilde bewaren, werd niet
geloofd.

Het gerechtshof kwam
tot het oordeel dat de vrouw
het geld heeft opgenomen en
achtergehouden met de bedoeling
om het buiten de verdeling te
houden en zo de man te
benadelen. De vrouw moest het
totale bedrag van ruim 36.000 euro
aan de man terugbetalen. De enige
die ze dus had benadeeld was
zichzelf.

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

BEZORGERS
HALLO HORST AAN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Swolgen en Hegelsom
voor het 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 bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Sluiting Toeristisch Infopunt
Horst aan de Maas
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Met ingang van zaterdag 1 september sluit het Toeristisch Infopunt (voorheen VVV) aan de Steenstraat in
Horst. “Gemeente Horst aan de Maas wil vernieuwen en bij het vernieuwde concept hoort geen Toeristisch
Infopunt (TIP)”, zo laat Jeske van Gerven van Liefde voor Limburg weten.
“De VVV/TIP is nooit kostendekkend geweest. En dat droeg
ook wel bij aan de beslissing om
het TIP te sluiten, maar het is zeker
niet de hoofdreden”, aldus Van
Gerven. Er blijven acht i-punten in de
gemeente beschikbaar; plekken waar
mensen digitale informatie kunnen
vinden, aangevuld met vier plekken
waar papieren informatie beschikbaar is. “Die acht i-punten zijn er al

sinds 2010, dus dat zijn geen nieuwe
punten. Ze maken onderdeel uit van
het netwerk van informatie.” De vrijwilligers blijven zich inzetten voor het
verstrekken van toeristische informatie, via het geplande Gezondste Regio
infopunt dat gevestigd wordt in het
gemeentehuis. Dit infopunt opent per
1 oktober zijn deuren.
In maart 2018 kreeg Toeristisch
Platform Horst aan de Maas groen licht

van de gemeenteraad voor het uitvoeren van het plan ‘Gastheerschap
in Horst aan de Maas’. Dit project
kreeg de naam ‘Helemaal Horst aan
de Maas’. Onderdeel hiervan zijn de
mobiele promotieteams, zoals deze
te zien waren op het Rozenfestival
en Walk for the Roses. Ook worden
er ambassadeurs opgeleid die gasten
van de regio informatie of een rondleiding kunnen geven.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Horsterse op NK Bloemsierkunst voor professionals

‘De kans om te laten zien
wat ik kan’
Bloemist Lily Beelen uit Horst neemt op woensdag 5 en donderdag 6 september deel aan het
NK Bloemsierkunst voor professionals in Veenendaal. Daar gaat zij de strijd aan met elf anderen om de kans
Nederland volgend jaar te vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap in Polen.

WEGENS
OMSTANDIGHEDEN
ZIJN WIJ GESLOTEN
VAN 1 TOT EN MET
8 SEPTEMBER
www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66

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

www.kookkelder-meerlo.nl

Met een naam als Lily kan het
bijna niet anders dan dat je iets met
bloemen gaat doen. Toch koos Lily
Beelen eerst voor een studie waarmee
ze aan de slag kon in de administratieve sector. “Totdat ik stage ging
lopen. Ik koos voor een stage in een
bloemenzaak. Daar bleek dat ik het
veel leuker vond om met bloemen te
werken. Dus ben ik overgestapt naar
de tuinbouwschool en daarna heb ik
de meesteropleiding bloemsierkunst
gevolgd.” Haar liefde voor bloemen
heeft Lily van geen vreemde. “Mijn
moeder was gek op bloemen, zij heeft
mij ook deze naam gegeven. Als kind
heb ik een aantal jaren in Oostenrijk
gewoond en nadat we weer naar
Nederland verhuisden, kwamen we er
elk jaar terug. Dan verbleven we bij
een hotel, waar ik het leuk vond om
op de tafels in het restaurant zelfgemaakte boeketten neer te zetten.”
Lily werkte 28 jaar voor drie bloemisterijen. Daarnaast gaf ze workshops en werd ze privé ook gevraagd
voor het maken van bloemwerken.

“Dat ging op een gegeven moment
zo een eigen leven leiden, dat ik de
beslissing moest nemen of ik als zzp’er
verder wilde gaan. In de jaren daarvoor had ik eerst voor mijn moeder en
later voor mijn vader gezorgd. Ik ben
enigst kind en heb beiden tot het
laatst kunnen begeleiden. Mijn ouders,
mijn echtgenoot en kinderen en vriendinnen gaven me dat laatste zetje om
die stap te nemen. En ook mijn toenmalige bazin stond er helemaal achter.” Beelen startte in 2015 haar eigen
bedrijf, Just Lily, en won in datzelfde
jaar de Flower Cup van Nederland.
Nu reist ze de hele wereld over voor
beurzen, shows en demonstraties.
Ook geeft ze nog steeds samen met
een vriendin workshops. “Daarnaast
geef ik ook les op het Citaverde
College in Horst. Ik vind het heel leuk
om jongeren te enthousiasmeren voor
dit vak.” Lily is verder ook aangesloten bij de Floral Fundamentals, een
internationale groep bloemisten die
op hoog niveau de bloemsierkunst
promoten. “Ik noem ze mijn bloemis-

tenfamilie”, lacht ze. Door dit netwerk krijgt ze opdrachten van uit de
hele wereld. Zo stond ze in juli op het
Singapore Garden Festival en gaat ze
in november naar China. Is het mee
doen aan zo’n Nederlands kampioenschap dan nog wel spannend?
“Absoluut”, zegt Beelen. “Ik weet
zeker dat ik tijdens die twee dagen
daar ook met een kriebel in de buik
sta.” De twaalf finalisten moeten elk
vijf werken maken, waarvan ze twee
opdrachten thuis mogen voorbereiden.
“Het gaat tijdens zo’n NK om creativiteit en vaardigheid, maar bijvoorbeeld
ook om snelheid. Voor één opdracht
moeten we een stuk maken dat wordt
opgehangen. Het voorbereidend werk
doe je thuis en vervolgens krijg je iets
meer dan één uur om het op de dag
zelf op te hangen en de bloemen er
in te verwerken.” Lily ziet deelname
aan het NK als een goede kans om de
bloemsierkunst in Nederland op de
kaart te zetten. “Er doen twaalf goede
bloemisten aan mee en ik krijg de
kans om te laten zien wat ik kan.”

In de KOOKKELDER worden de volgende
kookcursussen gegeven, voor ’t seizoen:
september 2018 t/m april 2019
* KOKEN VOOR 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 1 oktober van 13.00 uur-15.00 uur.
* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN: 12 lessen
Start: maandag 1 okt. van 10.30-12.30 uur.
* BEGINNERS: 12 lessen Start: do. 27 sept. 18.00 uur
* GEVORDERDEN: 12 lessen Start: di. 2 okt. 18.00 uur
* BUITENLANDS 1: 6 lessen Start: di. 2 okt. 20.15 uur
* SOEP+TOETJE: 3 lessen Start: wo. 23 jan. 20.15 uur
* PASTA: 3 lessen Start: wo: 26 sept. 18.00 uur
* TAPAS: 3 lessen Start: wo. 10 okt. 18.00 uur
* BEGINNERS: 6 lessen Start: wo. 3 okt. 20.15 uur
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: wo. 10 okt. 20.15 uur
* OVENSCHOTELS: 3 lessen Start: wo. 31 okt. 20.15 uur
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: wo. 20 maart 20.15 uur
* BAKKEN: 6 lessen Start: do. 1 nov. 20.15 uur
* VIS: 3 lessen Start: do: 11 okt. 20.15 uur
* KERSTCURSUS: 2 lessen 10 + di. 11 dec. 18.00-20.15 uur
* KINDERFEESTJES woensdag/vrijdag/zaterdag
personen
PARTYKOKEN 8-24n/fa
milie/vrienden

Feestjes voor personeel/vrijgezelle
gezellig samen kokkerellen èn eten.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Geef het sportterrein
terug aan de natuur’
In Griendtsveen staat het voormalig
sportpark te koop. Gemeente Horst aan de
Maas ziet daar liever geen woningbouw,
maar geeft de voorkeur aan een maatschappelijke of recreatieve invulling. Als het aan
de inwoners van Horst aan de Maas ligt,
wordt de plek ingericht als een natuurterrein,
al gaan er ook stemmen op voor goedkope
starterswoningen. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Onlangs werd bekend dat een initiatiefnemer uit Deurne graag een sociocratische
woongemeenschap wil oprichten op de plek
van het voormalig sportpark. En hoewel de
gemeente de voorkeur geeft aan een andere
invulling van het terrein, zien sommige inwo-

Inwonerspanel

1.672 leden

Woningbouw
Natuur
Maatschappelijke functie

Wat is een goede
bestemming voor voormalig
sportpark Griendtsveen?
ners woningbouw wel zitten. “Omdat juist
in deze kleine, maar historisch waardevolle
kernen, veel te weinig mogelijkheden zijn
voor het in eigen dorp te blijven wonen”, zegt

iemand. “Terwijl de liefde en gehechtheid aan ‘Griendtsveense huisjes’ te bouwen. Goedkoop
en passend.”
het eigen dorp vaak groot is bij deze jonge
Anderen zien liever dat de plek teruggemensen. Vanzelfsprekend zullen dit starters
en/of levensloopbestendige woningen moeven wordt aan de natuur. Ze pleiten voor een
park of volkstuintjes. Ook is
ten zijn en zeker geen grote
er het idee om het huidige
villa’s die de laatste jaren zo
‘Woningbouw als daar
gebouw dan in te richten
in trek zijn bij kapitaalkrachbehoefte aan is’
als een museum waar de
tige ‘buitendorpers!’.” Er zijn
‘Een camping’
historie van Griendtsveen
ook mensen die juist denken
en Helenaveen uitgebeeld
dat de plek niet geschikt is
‘Vraag het aan
wordt.
voor woningbouw. Zo ligt het
de inwoners’
TipHorstaandeMaas
vlak langs de spoorlijn en te
is een samenwerkings
ver buiten het centrum van
verband tussen HALLO Horst
het dorp, vinden zij. “Ik ben
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
bang dat het grote villa’s worden, bovendien
resultaten of aanmelden voor de volgende
buiten de bebouwde kom. In Griendtsveen
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
is meer dan plaats genoeg om enkele kleine

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

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

Ingezonden brief

Open brief aan het Horster bestuur
Wij, buurtbewoners van de Hazenhorstweg in Sevenum, willen
openlijk onze zorgen delen. Er dreigt een forse uitbreiding van een
varkensbedrijf in onze achtertuinen. Op een perceel in de meander van
de Molenbeek, geheel gelegen in een extensiveringsgebied en midden
in de ecologische hoofdstructuur.
Tijdens de reconstructie heeft
het bedrijf tweemaal de gelegenheid gehad om mee te doen met
een regeling voor verplaatsing van
het bedrijf naar een Landbouw
Ontwikkelingsgebied. Daar is
echter niet voor gekozen.
Door een uitbreiding (met 1800
vleesvarkens) zal de toch al (over-)
belaste situatie fors verslechteren.

ze mensen van team Horst
vangen u graag!

Steeds is ons voorgehouden dat ons
leefmilieu, vanwege de inzet van
gecombineerde luchtwassers, niet
slechter wordt. Echter, inmiddels
is duidelijk dat dit enkel op papier
zo zal zijn, omdat (na een gedegen
onderzoek door de Universiteit van
Wageningen) het rendement van
deze luchtwassers veel minder blijkt
(twee tot drie keer zo vervuilend)

dan waarmee gerekend wordt. In de
realiteit zal ons leefmilieu dus nog
fors slechter worden, dan nu al het
geval is. Slechter op het gebied van
stank, ammoniak, fijnstof, geluid,
verkeersbewegingen, et cetera.
De geurnorm is in de meeste
provincies 8 Odeur. Limburg en
Noord Brabant meenden deze norm
te moeten oprekken naar 14 Odeur.
Het bedrijf op de Hazenhorstweg
stoot nu 28 Odeur uit. Het zou met
de inzet van een gecombineerde
luchtwasser naar 21 Odeur gaan.
Maar nu blijkt dat de geur waarschijnlijk nog hoger wordt dan 28

Win jij een
weekendje weg?
Sluit in september of oktober een hypotheek
bij Summa af en maak kans op een
weekendje weg naar België!

Odeur (drie tot vier keer zoveel dan
de landelijke norm). De gemeente
wil een vergunning afgeven op
basis van verkeerde gegevens die
de ondernemer heeft doorgegeven.
Deze vergunning wordt afgegeven
voor onbepaalde tijd en kan tientallen jaren van kracht zijn. Op basis
van deze nieuwe vergunning wordt
de norm dus bij voorbaat al overschreden en is het onmogelijk om
te handhaven. Feitelijk wordt er in
toegestemd dat de wet wordt overschreden.
De omwonenden worden dus
voor de komende tientallen jaren

blootgesteld aan overbelasting
van stank. We voelen ons zwaar
benadeeld. Wij vinden het dan ook
onbegrijpelijk dat de overheid kiest
voor de ondernemer die verkeerde
informatie heeft verstrekt en de
omwonenden opzadelt met stank,
vervuiling en gezondheidsrisico’s.
Gedane zaken nemen geen
keer en voorkomen (met voortschrijdend inzicht) is hier natuurlijk vele malen beter dan achteraf
genezen.
Henk Heldens en Dion Stoop,
Hazenhorstweg, Sevenum

Wij zijn op zoek naar een

medewerker pluimveebedrijf
De medewerker zal alle voorkomende werkzaamheden dienen te
verrichten op ons legkippenbedrijf met scharrelkippen. De werkzaamheden worden zowel zelfstandig als in teamverband uitgevoerd.

Jan en Eric, hypotheekadviseurs

Het betreft een afwisselende, interessante baan in een enthousiast team
met doorgroeimogelijkheden naar agrarisch bedrijfsleider.
Een middelbare agrarische opleiding of ervaring in de pluimveehouderij
zijn een pre.

Horst
Herstraat 2
5961 GJ Horst
T 088 78 66 200

Oirlo
Dep. Petersstraat 27
5808 BB Oirlo

Panningen
Schoolstraat 9
5981 AH Panningen

E particulier@summa.nl

Roermond
Heinsbergerweg 32
6045 CH Roermond

www.summa.nl

Neem voor meer informatie contact op met William van Leendert via
06 - 53 49 65 58 of stuur uw sollicitatie naar info@vanleendertbv.com

Pluimveebedrijf van Leendert bv
Mackayweg 4, 5865 AL Tienray, tel. 0478 - 69 80 88
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Bespreking poll week 33

De nieuwe donorwet is een verbetering
Net geen meerderheid van de stemmers op deze poll vindt het nieuwe
donorregistratiesysteem, dat in 2020 actief wordt, een verbetering. Nu ben je
pas donor als je jezelf registreert, maar bij de nieuwe werkwijze is iedereen
automatisch donor, tenzij je je uitschrijft. Dat vindt 43 procent een goede
ontwikkeling. Veel Nederlanders willen organen doneren, maar vergeten hun
keuze te registreren of hebben geen zin om actie te ondernemen. Met dit
nieuwe systeem zullen er meer organen vrijkomen voor mensen die dit nodig

hebben, omdat de mensen die niets doen, automatisch geregistreerd worden
als donor. De overige 57 procent vindt dit een brug te ver. Niet iedereen kan
zich uitspreken over zijn mening. Denk bijvoorbeeld aan mensen zonder adres,
laaggeletterden, analfabeten of mensen die niet begrijpen wat het betekent
als ze niets doen. De actieve registratie wordt ook wel staatsbemoeienis
genoemd. De overheid moet afblijven van de keuze van mensen om hun
organen te doneren. Dat is een te persoonlijke keuze.

Ouders mogen zelf kiezen of ze hun
kind inenten eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
In Nederland worden kinderen op verschillende leeftijden voor een aantal
ziekten ingeënt, zoals kinkhoest, polio, de bof, mazelen en rodehond. De keuze
tussen wel of niet inenten was afgelopen week veel in het nieuws. Een groeiend aantal ouders besluit op basis van niet-wetenschappelijke argumenten hun
kind niet in te enten. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff denkt zelfs aan een
vaccinatieplicht.
In een column haalde de fractievoorzitter uit naar de groeiende groep ‘antivaxxers’, die ervoor kiezen hun kinderen niet in te enten tegen bijvoorbeeld
mazelen. Argumenten zijn onder andere dat inenten de kans dat een kind autistisch wordt vergroot, wat wetenschappelijk nooit is bewezen. Ook vindt Dijkhoff
dat onderzocht moet worden of niet-ingeënte kinderen geweigerd mogen worden op de kinderopvang of naschoolse opvang.

Om iedereen te beschermen moet 95 procent van de bevolking zijn ingeënt
zodat de virussen zich niet kunnen verspreiden, op dit moment is 90,1 procent
van de kinderen ingeënt. De voordelen van het verplicht maken van inenten
is dat het percentage ingeënte kinderen weer boven de 95 procent zal komen.
Kinderen worden dan minder snel ziek en zo worden kinderen die wél ingeënt
zijn niet de dupe van de kinderen die dat niet zijn, doordat ze bijvoorbeeld op
dezelfde crèche zitten.
Het nadeel is dat mensen minder vrijheid krijgen. De bevolking zou zelf
de keuze moeten hebben of ze haar kind inent of niet. Velen geven als argument dat de inentingen kinderen blootstellen aan gifstoffen en dat ze zelf geen
natuurlijke immuniteit meer op kunnen bouwen.
Ouders mogen zelf kiezen of ze hun kind inenten of niet. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 34) > Carnaval vieren kan het hele jaar door > eens 52% oneens 48%

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

Ingezonden brief

Rechtsgelijkheid?
Geld dat niet volgens de regels is verkregen dient te worden terugbetaald. Dat is eerlijk voor iedereen. Of toch niet?
Uitkeringsgerechtigden krijgen
terecht steun. Een enkele keer kan er
wel eens iets fout gaan, soms bij de
uitkeringsinstanties, soms bij de
uitkeringsgerechtigden. Dat moet
dan worden gecorrigeerd. Lastig
genoeg voor iemand die niets te
makken heeft, maar wel eerlijk,
zeker als er opzet in het spel is.
De politiek zet daar hard op in.
Hoge boetes. Extra controleurs.
En bij de mestfraude? Waren
de overheid en de brancheorganisaties echt niet op de hoogte van
de omvang? Bagatelliseren was de

gangbare reactie. Nauwelijks controle.
Na de onthullingen door verslaggevers
werd de omvang van het probleem
toegegeven.
Geschrokken, misschien niet door
het feit, maar omdat het bekend was
geworden. Een enkele fraudeur werd
aangepakt. Nauwelijks meer controleurs. De zorg was niet de fraude zelf,
maar dat mogelijk Brussel zou ingrijpen. De inzet van de minister was
dat de sector dit zelf moest regelen. Die zat er echter midden in en
heeft volgens zeggen niets gemerkt.
Vind je dan een betrouwbare oplos-

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

sing? Wel wat anders dan bij de uitkeringsgerechtigden. Een schrijnende
tegenstelling. Kan de tegenstelling
nog schrijnender? Er zijn ondernemers
die bewust hun vergunningvoorwaarden overtreden en daardoor heel veel
extra geld verdienen. Een economisch
delict. Dan zou je verwachten dat de
overheid stevig optreedt, corrigeert
en plukt. Hoe anders is de werkelijkheid. Verwerk je bijvoorbeeld tegen
de vergunning in mest van derden,
of houd je meer dieren dan past bij je
vergunde ammoniakuitstoot, dan kun
je daar vaak mee doorgaan totdat een
omwonende wegens de overlast gaat
klagen. En zelfs dan kan de ondernemer nog jaren doorgaan door pogin-

gen de overtreding te legaliseren.
In de praktijk werkt de overheid op
die manier zelfs mee aan het laten
duren van economische delicten. De
overheid grijpt vaak niet of laat in.
Geen terugvordering van gelden.
Dikwijls medewerking tot legaliseren. Omwonenden blijven zitten met
de overlast.
Zorgfraude past niet, mestfraude
past niet, economische delicten
passen niet. De een aanpakken, de
ander nauwelijks proberen op te
sporen en weer anderen zelfs helpen
past al helemaal niet. Wat rechtvaardigt zo’n enorm verschil?
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Raadsavond
2.0
Het zomerreces is afgelopen en dat betekent dat ook
de eerste gemeenteraadsvergadering intussen heeft
plaatsgevonden. Of beter
gezegd: de raadsvergadering
nieuwe stijl. En dat was even
wennen.
Er is een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo vergadert
de gemeenteraad voortaan om
de twee weken. Tijdens de
raadsavond wordt eerst voorbereidend vergaderd en in het
tweede deel van de avond
worden de besluiten genomen.
Nieuw zijn ook de burgerraadsleden, die zijn aangedragen
door de fracties en tijdens het
voorbereidende gedeelte hun
zegje mogen doen. En als de
echte besluiten worden genomen, mogen ze weer bij de rest
van het gewone volk gaan
zitten. Het is geen vereiste dat
de burgerraadsleden een plekje
op de kieslijst hadden of zelfs
lid zijn van de partij. Maar toch
zag ik veel bekende gezichten.
Zo had de SP enkele oudgedienden, zoals Paul Geurts en Wilma
Kurvers, aan haar tafel zitten.
Ook aan de opstelling was
gesleuteld, met als gevolg een
stoelendans. Omdat de raadsleden niet meer met de rug naar
het publiek willen zitten, waren
er nu twee c-vormige rijen
gecreëerd. Hierdoor waren het
college, de ambtenaren en de
griffie noodgedwongen een rij
naar achteren gezet en zit de
pers voortaan bij de wc. Is dat
wat ze bedoelen met rioolpers?
Een regelmatige bezoeker van
de raadsavonden vroeg zich vertwijfeld af waar de koffie voor
het publiek was gebleven en
wethouder Beurskens verdraaide bijna zijn nek toen hij
vragen wilde beantwoorden van
een raadslid dat hij door de
nieuwe opstelling niet kon
aankijken. Volgende week is de
tweede raadsavond.
Ben benieuwd welk plekje ze
dan voor ons in gedachten
hebben.
Marieke
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Inwonerpanel HadM:

Goed rapportcijfer voor
gezondheid

Bermen en sloten

De herfstmaai gaat beginnen!
We gaan weer van start met de herfstmaai. Dit betekent dat in de hele gemeente de bermen
en de sloten gemaaid worden. De bermen en sloten worden door een extern bedrijf gemaaid.

Hoe waarderen onze inwoners hun gezondheid? Het inwonerpanel geeft onze gezondheid
een ruime 7 als rapportcijfer. Het inwonerpanel is ook gevraagd welke informatie men op

Het maaisel wordt ook geruimd

geveer 2 miljoen vierkante meter berm en 400

de gemeentelijke website zoekt. Informatie over afval en openingstijden scoren het hoogst.

De bermen langs onverharde wegen, waar

km sloot moeten maaien. De maaiwerkzaamhe-

Lees er hier meer over.

geen sloten liggen, worden door de medewer-

den duren van september tot begin december.

kers van Openbare Werken gemaaid.

We starten in de natte gebieden, het gebied in

Gezondheid

inrichting van de website. Uit de resultaten

De gemeente Horst aan de Maas maakt beleid

van het inwonerpanel blijkt dat de deelnemers

Waarom het maaisel ruimen

op het gebied van gezondheid. Eind 2018 stelt

vooral informatie over de diensten van de

Door het maaisel te ruimen kan dit niet com-

de gemeenteraad het nieuwe gezondheids-

gemeente op de website willen raadplegen.

posteren en worden de bermen schraler en de

Maaischema

beleid vast. Om te kunnen bepalen waar het

Daarnaast scoort informatie over de gemeen-

sloten minder snel ondiep. Hierdoor ontstaat

Heeft u problemen met de begroeiing van

beleidsplan zich op moet richten, wordt het

telijke plannen en besluiten ook hoog.

een rijkere bloeiende vegetatie die goed is voor

bermkant en sloten, dan vragen wij om uw

inwonerpanel gevraagd hoe zij zelf hun eigen

De resultaten van het inwonerpanel worden

de bijen, solitaire bijen, hommels, vlinders e.d.

geduld. Om efﬁciënter te werken gaan we niet

gezondheid beoordelen. Alle aspecten krijgen

meegenomen in de ontwikkeling voor de

Een verdere bijkomstigheid is dat tijdens het

willekeurig maaien naar aanleiding van meldin-

gemiddeld een rapportcijfer 7,1 of hoger. Ook

nieuwe website.

ruimen van het maaisel ook het zwerfvuil wordt

gen. De werkzaamheden worden volgens een

opgeruimd. En een minder hoge begroeiing

maaischema gemaaid hetgeen betekent dat

blijkt uit het inwonerpanel dat de meeste deel-

de buurt van de Open Maas Arm in Meerlo en
Griendtsveen en werken naar elkaar toe.

nemers trots zijn op hun gezonde en actieve

Inwonerpanel

komt de verkeersveiligheid ten goede, met

eerst de bermen worden gemaaid daarna de

levensstijl.

Het onderzoek heeft in juni 2018 plaatsgevon-

name ﬁetsers en schoolgaande kinderen zijn

sloten, er kunnen soms enkele dagen tot weken

Deze uitkomsten worden meegenomen bij de

den. In totaal hebben 912 inwoners de vragen-

een kwetsbare groep verkeersdeelnemers.

tijdsverschil in zitten. Het maaien lijdt ongetwij-

ontwikkeling van een nieuw gezondheidsbe-

lijst ingevuld en dat betekent een responsper-

Horst aan de Maas is momenteel de grootste

feld tot enige overlast, ook hiervoor vragen wij

leid.

centage van 60%.

gemeente van Limburg. Dat betekent dat wij on-

uw begrip.

Lees de volledige rapportage op www.horWebsite

staandemaas.nl/inwonerpanel. Hier vindt u

Met het oog op het opzetten van een nieuwe

ook meer informatie over het inwonerpanel en

website oriënteert de gemeente zich op de

aanmeldmogelijkheden.

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

daar zelf belang bij te hebben, dan kunt u die

voorbeeld voor anderen en mogen best eens

persoon tot 10 oktober 2018 gemotiveerd voor-

in het zonnetje worden gezet. Kent u iemand

dragen voor een Jeugdlintje.

onder de 18 jaar die zich vrijwillig inzet of heeft
ingezet voor een medemens, een vereniging of

Meer informatie:

voor de gemeente Horst aan de Maas zonder

www.horstaandemaas.nl of (077) 477 97 77.

uit Horst vierde vorige week

Parkeren tijdens verbouwing
van 't Gasthoês

hun 65 jarig huwelijksjubileum.

Deze week is begonnen met de sloopwerkzaamheden in het Gasthoês. Dit heeft gevolgen

Burgemeester Ina Leppink-

voor het parkeren in de directe omgeving van het gebouw.

Het echtpaar Cuppen-Litjens

Schuitema feliciteerde hen
persoonlijk namens de

Veiligheid

De Berkel en het zwembad voldoende ruimte

gemeente Horst aan de Maas.

Om de veiligheid van passanten te garanderen

is om te parkeren. Hier wordt met duidelijke

zijn ruim om het gebouw bouwhekken

informatieborden naar verwezen.

geplaatst. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat
bouwmaterialen en auto’s van werknemers

Nieuwe parkeerterreinen

binnen de afzetting kunnen staan. Het trottoir

Om ervoor te zorgen dat er ook tijdens de

vóór het Gasthoês is niet meer toegankelijk.

verbouwing van het Gasthoês in 2019 voldoende

Voetgangers worden verwezen naar de andere

parkeergelegenheid is, worden dit najaar twee

zijde van de straat. Voor de veiligheid is een

tijdelijke parkeerterreinen aangelegd.

nieuw zebrapad aangelegd ter hoogte van de

• Achter Bakenshof worden 34 parkeerplaatsen

Merthal.

gerealiseerd.
• In de oksel van de Kranestraat en de

Parkeergelegenheid
Door de sloopwerkzaamheden vervallen

Linnenstraat worden 15 parkeerplaatsen
aangelegd.

parkeerplaatsen in de directe omgeving van het

Op dat moment worden ook aanvullende

gebouw. Hierdoor zal de parkeerdruk op deze

parkeerverwijzingen geplaatst, zodat bezoekers

locatie de komende tijd hoger uitvallen. Uit een

van het gebied deze parkeerlocaties goed

recent parkeeronderzoek blijkt dat rond sporthal

kunnen vinden.
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Fietstocht Beleef de Dag 2018
Een ﬁetstocht voor 55-plussers in de gemeente Horst aan de Maas!
De ﬁetstocht vindt plaats op woensdag 12 sep-

Op ﬁnishplaats De Witte Hel is na aﬂoop mu-

tember. De route is ca. 46 kilometer lang.

ziek en gezelligheid.

Er zijn twee startplaatsen:
1. De Witte Hel, Dijkerheideweg 4, Horst.
Starttijd tussen 09.30 en 11.00 uur.
2. De Torrekoel, Meerweg 11, Kronenberg.
Starttijd tussen 10.00 en 11.00 uur.

Inschrijven
Inschrijven kan nog bij enkele KBO-afdelingen.
Voor info: bel met Huub Raasens,
06 - 53 93 69 06.

Bij de start ontvangt u enkele lekkernijen voor

Snoei uw taxushaag nog tot
7 september voor de strijd
tegen kanker

onderweg. En een tegoedbon voor een kop

Inschrijven kan ook bij het gemeentehuis in

kofﬁe met vlaai (alleen inwisselbaar bij uw

Horst, tijdens kantooruren, tot 8 september.

startlocatie gedurende de starttijd). En natuur-

Bij de inschrijving dient u het inschrijfgeld van

lijk ontvangt u de ﬁetsroute met activiteiten-

€ 6 contant te betalen. U ontvangt dan het

programma. Het inschrijfgeld bedraagt € 6.

Beleef-de-dag-koeltasje 2018. Deze tas is op

Op diverse plaatsen op de route is muziek.

12 september het startbewijs.

Nog maar even is er voldoende werkzame stof in de taxusscheuten aanwezig om dit in te
zetten voor de strijd tegen kanker. Help mee de doelstelling te behalen en snoei uw taxushaag nog vóór vrijdag 7 september!
Tot op heden werd er voldoende werkzame

zich en kunnen de naalden niet langer gebruikt

stof ingezameld voor circa 2.400 therapieën.

worden voor extractie.

De doelstelling van 3.500 therapieën lijkt met

Stichting Taxus Taxi roept dan ook iedere

de einddatum van 7 september dan ook niet

taxushaag bezitter op hun haag te snoeien

langer haalbaar. Waarom de inzamelactie niet

vóór vrijdag 7 september. De doelstelling is nog

verlengd wordt om het doel alsnog te behalen,

ver weg, maar elk takje brengt ons dichter bij

is te verklaren door de dalende aanwezigheid

het doel en helpt mee in de strijd tegen kanker.

van de kanker remmende stof in de taxusnaal-

Uw taxussnoeisel aanmelden kan nog tot en

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

den. Tijdens de nazomer worden de nachten

met donderdag 6 september via www.taxus-

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

kouder en gaat de taxus zich voorbereiden op

taxi.nl/afspraak of telefonisch via

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

de winter. Hierbij verplaatsen ook de stoffen

085 - 489 63 50.

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

Kalendergids 2019

Werving
kalendergids

Bekendmakingen

America

Kronenberg

Sevenum

Nieuwe Peeldijk 36

Schorfvenweg 3

Hazenhorstweg 5

Eickhorsterweg 5

De Hees 63

Renkensstraat 25

Grubbenvorst

Lottum

Lottumseweg 59

Veiling hof kavel 3

Swolgen

De Bisweide 72

Zandterweg 39-41

Kerkveld ongenummerd kavel

Steeg 27

In de komende weken zal Sibel van der

Mgr. Schravenlaan 18, a, b

Roest van Lokaal Totaal (onderdeel van

Hegelsom

Grimmelsweg 1a

FMR Producties) bedrijven en instellin-

Venstraat 26 (gepubliceerd

Stokterweg 14

gen bezoeken om adverteerders te wer-

12
Kerkveld ongenummerd kavel
13

24/8)

ven voor de kalendergids 2019. Het staat
u vrij om hier wel of niet op in te gaan.

*

Evenementen aanmelden voor kalendergids

Horst

Melderslo

Horst aan de Maas

Slooierweg 10

Algemene beleidsregels

Witveldweg 104,106 en 108

inkomensondersteuning

Melatenweg 3

Meterik

gemeente Horst aan de

Verenigingen en organisaties kunnen hun

Dijkerheideweg 3

Rector de Fauwestraat 26

Maas gewijzigd vastgesteld.

evenementen voor de kalendergids 2019 tot

Melatenweg 10 (hoek

uiterlijk 10 september doorgeven aan Unit

Rotvenweg)

Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per

Burg. Steegsstraat

e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

ongenummerd

Vrijdag 7 september
tot 20.00 uur

Crommentuijnstraat 6

M/V Fulltime

De medewerker zal zorgdragen voor het realiseren van alle
voorkomende werkzaamheden met als hoofdtaak het verzorgen
van zeugen, biggen en vleesvarkens. Een middelbare agrarische
opleiding of ervaring in de varkenshouderij zijn een pré.

De personen die denken dat deze functie bij hem/haar past,
vragen wij om zo spoedig mogelijk te reageren op het
onderstaande adres. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Martin Hagens, via 06 - 12 35 07 44.
Panningen
Schoolstraat 9
5981 AH Panningen

E particulier@summa.nl

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

Geboden wordt: een afwisselende en verantwoordelijke functie
in een enthousiast team waar betrokkenheid en flexibiliteit hoog
in het vaandel staan.

Eric, Pascal, Ria, Jan, Arno,
Susanne, Francy en Lars

T 088 78 66 200

St. Jansstraat 23

Medewerker
varkenshouderij

Onze mensen van team Horst
ontvangen u graag!

Oirlo
Dep. Petersstraat 27
5808 BB Oirlo

St. Jansstraat 21

Voor ons varkensbedrijf zijn wij op zoek naar:

Open huis bij
Summa in de
Herstraat!

Horst
Herstraat 2
5961 GJ Horst

(gepubliceerd 24/8)

Roermond
Heinsbergerweg 32
6045 CH Roermond

www.summa.nl

Jos Hagens Agro bv
Witveldweg 48, 5971 NS Grubbenvorst, tel. 077-3270112
info@joshagensagro.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Weer begonnen...
Na een mooie vakantieperiode zijn we afgelopen dinsdag als raad
weer begonnen en hebben we voor het eerst vergaderd in de nieuwe
stijl. De komende periode zullen we zien of dit een wijze is die past.
Een van de voordelen is in ieder
geval dat we vaker momenten van
besluitvorming zullen hebben (was
dit eerst eenmaal per maand, gaan
we nu naar twee maal). Daarnaast
hebben alle fracties de mogelijkheid

gekregen een aantal mensen naar
voren te schuiven als burgerraadslid,
om zo meer input en betrokkenheid te
creëren rondom de politieke arena.
Vanuit het CDA zijn dit Patrick Bierens,
Pieter Coumans en Henk Peters,

zij hebben aangegeven deze rol met
verve in te willen gaan vullen en daar
zijn we als CDA blij mee. Mensen
geïnteresseerd krijgen en houden voor
de politiek is namelijk niet meer zo
makkelijk. Reden te meer dat we als
fractie onze vergaderingen graag een
maal per maand op locatie houden.
Op die manier creëren we laagdrempelig contacten, houden we binding

met de diverse kernen en horen we
wat er leeft, maar bovenal blijft het
voor een ieder leuk en aantrekkelijk
erbij te zijn. Dus speelt er iets wat u
graag met ons zou willen delen of
laten zien, laat me dit vooral weten,
wij komen namelijk graag bij u op
bezoek.
Loes Wijnhoven,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Verduurzaming woningaanbod Horst aan de Maas
In de raad is afgelopen week gesproken over de achterstand die
woningcorporaties hebben met de doelstellingen (prestatieafspraak) die
gemaakt zijn voor 2020.
Vijf jaar geleden is afgesproken
in het landelijk energieakkoord
(SER) dat landelijk alle sociale
woningbouw in Nederland gemiddeld energielabel B moet hebben
en minimaal label C voor 80 procent
van de particuliere verhuur in 2020.
De woningcorporaties in Limburg

denken op gemiddeld energielabel B
te komen in 2020. Te weinig?
En u? Wat kunt u doen, als particulier eigenaar, om uw eigen woning
te verduurzamen? Natuurlijk zonnepanelen op uw dak plaatsen of
deelnemen aan een investering in
windmolens. Dan wordt u ook ener-

gieproducent? Verder kunt u muur-,
glas-, en/of vloerisolatie laten aanbrengen, soms met subsidiemogelijkheid. Gaat u verbouwen of verhuizen,
denk dan aan een gasloze oplossing
voor het koken en uw verwarming.
Daarnaast zijn er milieumaatregelen
die u kunt nemen zoals het afkoppelen van uw regenpijp. Hier geeft
onze gemeente subsidie voor, zie de
website.
Maar boven alles, u doet dit voor

uzelf, want u bespaart op uw energieverbruik en vermindert de CO2
uitstoot zodat we wel het landelijk
energieakkoord voor 2020 gehaald
kan worden.
Aanstaande zaterdag zitten we
weer in de bibliotheek van Horst, van
11.00 tot 12.00 uur, om met u over
actuele zaken en zaken die u belangrijk vindt te praten.
Bert Vrieling,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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26x sterker
Nadat wij allen onze eed of belofte hadden afgelegd was de
gemeente Horst aan de Maas 26 burgerraadsleden rijker. Zesentwintig
mensen die mee kunnen denken bij de voorstellen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een van die 26 burgerraadsleden mag ik zijn.
Samen met Emma, Sheila, Geert en Gerard versterken wij de bestaande
fractie van Essentie.
Wij nemen geen besluiten, dat is
aan onze raadsleden. Wel stellen we
verduidelijkende vragen op de
voorstellen en informatie die het
college deelt. Zo kunnen we de
dossiers en de voorstellen beter

kritisch volgen. Dat moet leiden tot
nog betere besluiten. Zelf mocht ik
direct aansluiten en vroeg de wethouder naar meer duidelijkheid over zijn
raadsinformatiebrief die ging over de
bibliotheek.

De organisatie BiblioNu gaat
financieel door een zware periode en
dat zorgt ervoor dat er nagedacht
moet worden over de toekomstige
dienstverlening. Daarbij vindt
Essentie het belangrijk om ook als
gemeente zelf een visie te hebben op
de toekomst van de bibliotheek en
het toekomstplan niet alleen door
BiblioNu te laten opstellen. De wethouder gaf netjes antwoord en zal
zijn rol nemen. Fijn om die duidelijkheid te hebben.

Wel vreemd overigens om je
vraag te stellen in de raadzaal, want
de beelden die live op internet worden uitgezonden worden ook op de
muur achter de wethouder en voorzitter gepresenteerd. Oftewel je ziet
jezelf live praten. Maar goed, dat
terzijde. Ik ben blij op deze manier
als burgerraadslid een bijdrage te
kunnen leveren aan onze mooie
gemeente.
Robbert Speksnijder,
Burgerraadslid Essentie

Hoor de wind waait…
Duurzame energie; de media staan er vol van en we weten allemaal
dat we de overstap van fossiele energie, zoals aardgas en olie, naar
duurzame vormen moeten maken. Vorige week schreef de SP al over
zonne-energie. Deze week gaat het over windenergie. Want ook deze
waait gratis, maar binnenkort hopelijk niet meer voor niets.
In de media is er veel te doen
over windenergie en dan met name
over de plaats waar windmolens
moeten komen staan. In de
gemeente Venlo zouden negen
windmolens geplaatst moeten
worden. Bewoners daar zijn niet blij
als die dichtbij hun woning worden

geplaatst. Geluidsoverlast en horizonvervuiling zijn veelgehoorde bezwaren.
Anderzijds heeft provincie Limburg
afspraken gemaakt over het opwekken
van duurzame energie in het kader
van het klimaatakkoord. We zullen
op den duur allemaal van het gas af

moeten. Ondertussen willen we wel
verwarmde huizen en warm water en
worden er nog steeds verwarmingsketels op gas geïnstalleerd.
Provinciale Staten heeft gedreigd
met een maatregel waarmee zij
het oorspronkelijke plan voor plaatsing van de windmolens erdoor kan
drukken. Ook al is de gemeenteraad
in Venlo in meerderheid tegen het
voorstel en voelen de mensen uit de
betrokken wijken zich niet gehoord. Er
is veel onvrede, frustratie en mogelijk
gerechtelijke procedures. Een recept

Een ander verhaal
De overheid (zowel de landelijke, provinciale als gemeentelijke)
heeft allerlei regels ingevoerd waaraan iedereen geacht wordt zich aan
te houden. Immers deze regels (wetten) zijn op democratische manier
tot stand gekomen. En aangezien wij in een democratisch land wonen is
dit de manier waarop een meerderheid besluit hoe wij ons leven willen
inrichten. Handhaven van deze regels is blijkbaar weer een ander verhaal.
Kijk eens naar de hier illegaal
zijnde krakersbeweging in
Amsterdam. De wet is duidelijk,
kraken is verboden maar het linkse

bestuur van Amsterdam trekt haar
eigen plan. En houdt zich dus niet aan
de wet. Een slecht voorbeeld trouwens, want waarom zouden burgers

zich aan de wet moeten houden als de
overheid het niet eens doet?
Ook op gemeentelijk niveau heb je
van die voorbeelden. Er zijn omwille
van de verkeersveiligheid massaal 60en 30 kilometerzone’s ingericht. Echter
handhaven op deze snelheden is er
niet of nauwelijks bij. Nog een voorbeeld: de luchtwassers in de agrarische
sector. Bij goed gebruik worden fijnstof
en stank fors gereduceerd. De werkelijkheid is soms anders. De wassers zijn

voor mislukking dus.
Wat dan wel? Laten we nu gewoon
eens kijken wat er nodig is. Eerlijk en
transparant communiceren en dan
eerlijk delen. De grootste gebruiker
heeft de meeste last. Plaats windmolens op plekken waar veel industrie of
grootschalige land- en tuinbouwactiviteiten zijn en niet aan de rand van
woonwijken. Mochten burgers uiteindelijk te maken krijgen met windmolens in hun omgeving dan zouden ze
daar ook rechtstreeks van moeten profiteren. Dat kan bijvoorbeeld door het

oprichten van een coöperatie die
de windmolens beheert en waar
bewoners bij zijn aangesloten en
een direct aandeel in de inkomsten
hebben.
De gemeentes Venlo, Horst aan
de Maas en Venray horen samen
te werken in dit dossier. Wij gaan
graag de discussie in het gemeentehuis en daarbuiten aan met u.
Want burgers niet horen, dat kan
écht niet.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

van inferieure kwaliteit (dus goedkoper), defect of erger: ze staan gewoon
uit. Dat met dit gedrag van sommigen de hele sector benadeeld wordt is
blijkbaar niet interessant. Ook hier is
handhaven blijkbaar moeilijk.
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan met voorbeelden. Wat is dus
de moraal van het verhaal: als je
regels niet wilt of kunt handhaven,
voer ze dan niet in. Je geloofwaardigheid als overheid staat op het spel.
Gewoon Doen.
Twan Hoeijmakers,
VVD Horst aan de Maas

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
4
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN
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aan
Anna Verreck

Afscheid
nemen
bestaat niet

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Anna Verreck
14 jaar
Dendron College
Sevenum

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een keer een
wereldreis willen maken. Dat zou
ik dan bijvoorbeeld met mijn familie willen doen. Ik ben nu al in twee
werelddelen geweest. Ik ben natuurlijk al verschillende keren in Europa
op vakantie geweest en in Azië.
Een wereldreis maken staat ook in de
top 5 van mijn bucketlist.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou nog heel graag willen leren
snowboarden. Ik ben wel al een keer
op skivakantie geweest, maar ik was
toen nog zo jong dat ik toen alleen
nog maar op een slee kon zitten.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem dan
gebruiken?
Als superkracht zou ik graag willen
kunnen teleporteren. Dan kom ik nooit
meer te laat en kan ik ’s ochtends
bijvoorbeeld lekker rustig aan doen,
omdat ik mezelf dan in een klik ergens
ander naar toe kan verplaatsen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik dan graag tussen de

27 en 30 zou willen zijn. Dan heb
ik mijn ouders, zussen, vrienden en
vriendinnen om me heen. Misschien
dan ook wel al kinderen en/of een
leuke vriend om mee samen te
wonen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik denk dat dan toch loomen is
geweest. Ik vind dat nu echt verschrikkelijk, maar toen deed iedereen dat.
Ook omdat iedereen dat toen deed,
ben ik ook maar mee gaan doen.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Er zijn meerdere films waarin ik graag
zou mee willen spelen. Maar als ik dan
moet kiezen, ga ik toch voor ‘London
has fallen’. Het is een actiefilm die ik
samen met mijn vader heb gezien.
Het lijkt me ook supergaaf om te zien
hoe ze deze film in elkaar hebben
gezet.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou graag de periode dat ik in Italië
heb gewoond opnieuw willen beleven. Ik heb van mijn 1e tot mijn 3e
jaar in Italië gewoond. Ik zou het dan
niet per se twee volle jaren opnieuw
willen doen, maar omdat ik toen nog
erg jong was, heb ik maar de helft
van die ervaring onthouden. Het lijkt
me nu ook nog leuker om opnieuw te
beleven, want ik heb nu ook nog een

jonger zusje Roos erbij.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou zijn, vind
ik, een medicijn tegen Alzheimer.
Mijn oma is hier aan overleden
en dat vond ik heel erg. Ik gun dit
ook daarom aan niemand anders.
Dus daarom zou een medicijn hier
tegen echt geweldig zijn.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Oh, haha! Dat is een heel leuk
verhaal. Ik ben een keer bij ons thuis
in de berging aan een plank vol
wasmiddelflessen gaan hangen om
iets op de plank daarboven te pakken.
Maar omdat deze plank alleen maar
aan vier steuntjes aan de muur hing,
klapte die zo om. Al het wasmiddel
vloog door de berging. Ik overdrijf
niet. Het gaf een enorme klap
waardoor mijn moeder binnen kwam
kijken. Toen ik haar zag riep ik gelijk:
‘ik deed niks! Het gebeurde van zelf!’
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is volleyballen. Ik doe dat nu al jaren en ik vind
het superleuk. Ik train twee keer per
week, eens per week heb ik een wedstrijd en ik ben daarnaast ook nog
hulptrainer.
Heb je een bijnaam?
Ja, ik word meestal gewoon An of
Annie genoemd. Maar mijn vader
noemt me ook wel soms toverheks.
Hij noemt me soms zo door het liedje

‘Annapanna toverheks waar ga je toch
naartoe?’ Mijn ouders zongen dit liedje
vroeger vaak voor me.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk in een vriendschap dat je vooral met elkaar kunt
lachen. Als ik met een van mijn vriendinnen niet zou kunnen lachen, zou
ik er geen vriendinnen mee kunnen
zijn.
Hond of kat?
Dan zou ik een hond kiezen. We hebben thuis alleen een konijn, maar ik
wil mijn hele leven al heel graag een
hond. In de vakanties mogen we vaak
op de hond van een vriendin passen.
Dat vind ik ook altijd superleuk.
Wie kent jou het beste?
Er zijn redelijk veel mensen die mij
supergoed kennen, zoals mijn opa,
oma en mijn vader en moeder.
Mijn zussen en vriendinnen kennen
mij ook supergoed. Maar toch denk ik
dat mijn vader, moeder en mijn zussen
mij het beste kennen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou heel goed willen zijn in
volleybal. Dit is mijn favoriete hobby
en sport. Ik ben ook al vaker bij
wedstrijden van het Nederlands
damesteam gaan kijken. Het lijkt me
supergaaf om daar zelf te kunnen
staan. Celeste Plak is met volleybal
mijn voorbeeldspeler.

Zoals ik in mijn laatste
column al heb laten doorschemeren, ga ik de HALLO verlaten. Dit is nog niet mijn
definitieve column, dus wees
niet getreurd. Maar buiten dat
ik ga stoppen bij dit fijne
krantje, ga ik helemaal
opnieuw beginnen. Ik ga
namelijk beginnen aan een
nieuwe studie.
Mijn jaartje journalistiek
beviel me redelijk, maar ik zag
het mezelf niet nog de
komende vier jaar doen. Het
voelde allemaal gewoon net
niet goed genoeg. Ik heb hier
lang over getwijfeld, maar het
lijkt me toch de beste optie.
Nu zijn jullie vast benieuwd
over wat ik dan ga doen.
Volgende week ga ik beginnen
aan de studie lerares
Nederlands. Ik weet het, compleet iets anders dan journalistiek, maar voor mij een logische
keuze. Bij de opleiding journalistiek miste ik echt het vak
Nederlands. Voor mijn gevoel
was ik daar te weinig mee bezig.
Ik weet dat lerarenopleiding
Nederlands niet alleen maar het
vak Nederlands is, maar toch zit
er meer Nederlands in dan bij
journalistiek. Het is wel grappig:
ik heb altijd gezegd dat ik iets
met Nederlands wilde gaan
doen, maar zeker geen docent.
Ik vond mezelf altijd te verlegen
en onzeker daarvoor, maar de
afgelopen jaren ben ik heel erg
gegroeid en nu zie ik mezelf
zeker wel docent zijn. Ik leg
graag dingen uit en help mensen
graag. Ook vind ik voor een klas
staan zeker niet meer zo eng als
dat ik dat eerst vond. Ik ga met
een goed gevoel beginnen aan
deze nieuwe uitdaging. De eerste kennismakingen heb ik al
gehad en deze bevielen me erg
goed. Ik ga dus met veel enthousiasme en goede moed beginnen aan deze nieuwe uitdaging.
Journalistiek, ik ga je missen,
maar het is beter zo.
Liefs, Puck
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GEPLUKT Bart Rievers
bandje te hebben en erin te zingen,
maar ik heb dit nooit echt doorgezet.
Via via kwam ik bij BrandNew terecht.
Dat is nu zo’n drie jaar geleden. Toen
ik er bij kwam had het bandje nog
een andere naam en al snel wilden
we een nieuwe weg in: er kwam
een nieuwe gitarist, en voormalige
gitarist Guus werd bassist. Ook kwam
er een nieuwe zangeres bij en al snel
werden de eerste lijnen uitgezet.”
Momenteel loopt alles goed met de
band. Ze hebben veel optredens en
een vaste crew voor licht en geluid,
die precies weet wat de band wil.

Moeilijk om werk en
muziek te combineren

Hij is geboren in Venray, maar opgegroeid in Grubbenvorst. Hier woont hij nog steeds. Hij werkt als vrachtwagenchauffeur bij Nabuurs transport.
Daarnaast is hij actief in de motorwereld met bijvoorbeeld de motorzegening in Grubbenvorst en de MA-Run, maar zijn echte passie is muziek.
Deze week wordt Bart Rievers (28) geplukt.
Bart woont niet alleen in het
Aspergedorp, hij is op verschillende
manieren actief in het verenigingsleven. “Ik heb bij de carnavalsvereniging
gezeten, maar dat werd me uiteindelijk te veel. Door mijn werk heb ik het
erg druk en moet ik vaak vroeg op.

Hierdoor viel het niet meer te combineren. Dit vond ik wel jammer, want ik
deed het toch met heel veel plezier.”
Daarnaast organiseert hij ieder jaar de
motorzegening. “Hier ben ik eigenlijk
een beetje ingerold. Mijn familie is
heel erg van de motors en zijn ook

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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betrokken bij de zegening. Zo kreeg ik
te horen dat de oude garde het niet
meer wilde organiseren. Uiteindelijk
heb ik me opgeofferd om dit over te
nemen. Ik dacht dat dit me wel
makkelijk ging lukken, maar dat heb ik
toch een beetje onderschat. Het
regelen van zo’n motorzegening is
heel veel werk, vooral de voorbereidingen.” Inmiddels doet Bart dit al
ongeveer vier jaar en met veel plezier.
De motorzegening wordt ieder jaar
steeds drukker bezocht, wat er ook
voor zorgt dat Bart samen met zijn
team ieder jaar op zoek moet naar een
nieuw plan in het kader van de veiligheid.
Dat hij veel met motoren heeft is
duidelijk: hij is ook ieder jaar betrokken bij de Maria Auxiliatrix, beter
bekend als de MA-Run: een zijspanrit voor mensen met een beperking.
Hier is hij coördinator van de muziek
en artiestenprogrammering. “Eigenlijk
komt het door mijn moeder dat ik daar
terecht ben gekomen. Vroeger had
mijn moeder met vier vriendinnen
een kindertent bij de Run staan. Vanaf
kleins af aan kom ik al bij de MA-Run.
Toen ik ouder werd wilde ik iets doen
voor de Run en zo ben ik de artiestenprogrammering gaan verzorgen.”

Echte passie
voor muziek
Zijn echte passie is muziek.
Zo is hij de frontman van de Pop/
Rockcoverband BrandNew, is hij

vocalist bij het 4daagse orkest in
Nijmegen, heeft hij op de Zwarte Cross
gestaan en mag hij Proms concerten
gaan doen in 2019. “Vroeger luisterde
ik veel naar muziek, maar was ik
er eigenlijk nooit echt mee bezig.
Het leek me wel tof om een eigen

VACATURE

Daarnaast zingt hij bij het 4daagse
orkest in Nijmegen. “Om de drie jaar
zijn ze bij dit orkest op zoek naar
nieuwe zangers. Dit jaar heb ik ook
auditie gedaan en mocht ik meteen
meedoen. Ik vind het heel leerzaam
om hieraan mee te doen; je leert echt
met andere mensen samen zingen
en dat is toch wel anders dan alleen
zingen.” Zijn droom is wel om muziek
als vaste baan te doen en niet alleen
als hobby. Vrachtwagenchauffeur zijn
was nooit zijn droom, laat hij weten.
“Ik heb mijn vmbo afgemaakt, maar
ik had geen idee wat ik daarna moest
gaan doen. Toen heb ik maar besloten
om te gaan werken. Aangezien mijn
vader en nog een paar familieleden
woningstoffeerder waren, ben ik dit
ook gaan leren. Dit heb ik een tijdje
gedaan, maar iedereen raadde me
af om er mijn beroep van te maken.”
Hierna is Bart de transport in gegaan.
“Het is een prima baan, maar ik maak
zoveel uren, dat ik weinig vrije tijd
heb. Ik vind het steeds moeilijker om
werk en muziek maken te combineren, dus wellicht dat er dadelijk keuzes
gemaakt moeten worden.”

TIL JIJ ONZE
WERKPLAATS MEE
NAAR EEN NOG
HOGER PLAN?

AUTOTECHNICUS /
TECHNISCH SPECIALIST
■
■
■
■
■
■
■
■

Minimaal een auto technisch
MBO diploma
Ruime ervaring binnen een
universele werkplaats
Bekwaamheid in het stellen van
diagnoses
APK 2 diplomering
Een klantvriendelijke instelling
Teamspirit
Ambitie voor het vak
Verantwoordelijkheidsgevoel

Ben jij een gedreven specialist?
Mail je CV naar Frank Hunnekens,
frank@autohunnekens.nl.
Auto Hunnekens in Meijel bestaat
uit een jong en ambitieus team van
technische en commerciële mensen
waar persoonlijke aandacht en
ontwikkeling centraal staan.

www.autohunnekens.nl
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Te huur: opslagruimte. Nette
geïsoleerde opslagruimte 200 m2; v.v.
gr. elek. overhead-deur, loopdeur, afg.
buitenterr. met gr. dubb. poort, ind.
terr. Horst, meer info 06 25 05 06 01.
Te koop 2-onder-1-kapwoning.
Adres: Rietbos 60 5961 RB Horst.
Tel. nr. 06 23 63 41 14.
Oproep. Op 17 april heb ik
een ongelukje gehad voor het
gemeentehuis te Horst. Hierbij heb
ik hulp gekregen van een heer
uit Melderslo waarmee wij graag
in contact willen komen i.v.m.
erkentelijkheid. Tel. 06 51 00 99 13.
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Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Te huur opslagloods in Lottum.
600 mtr Tel. 06 12 50 53 73.
Gevraagd poetshulp, 3 uur per week
voor woonhuis in Broekhuizenvorst.
Tel. 06 53 76 45 73 (na 18.00 uur).
T.k. gevraagd landbouwmachines,
gebruikte land- en tuinbouwmachines
o.a. ploegen-frees-spitmachine-kopegweibloter-schudders-hark-maaiermesttank-kieper-plantmachinebedlichter-tractor enz.
V Dijk Bakel 06 19 07 69 59.
Te koop appartement in Oostrum,
gelegen aan de Mgr. Hanssenstraat
op de 2de verdieping. Appartement
van 70 m bestaande uit: woonkamer/
keuken, 2 slaapkamers, badkamer,
berging voor cv/witgoed, balkon,
parkeerplaats en lift. 06 20 92 06 85.

industriestraat 25 horst
077-2083133

Volleyballers m/v gezocht.
Heb je zin om op zondagmorgen 1x
per 2 weken recreatief te volleyballen?
Bel 077 398 39 32.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum tel. 0478 53 17 48.

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen van
aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

ERVAREN LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR M/V
Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark
waarbij wij het onderhoud hoofdzakelijk in eigen
beheer uitvoeren. Je werkdag kent veelal gevarieerde
werkzaamheden. Wij zijn het hele jaar bezig met de teelt en
het oogsten van onze gewassen. Hierbij is het dus van groot
belang dat de machines inzetbaar zijn en blijven.
Voor jou de uitdaging!
Wij vragen:
• ervaring als landbouwmechanisatie monteur
• zelfstandig kunnen werken
Daarnaast zoeken wij ook een:

ERVAREN AGRARISCH
TREKKERCHAUFFEUR M/V
Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark.
Je werkdag kent veelal gevarieerde werkzaamheden. Wij zijn
het hele jaar actief met grondbewerking, gewasverzorging
en oogsten van de gewassen.
Wij vragen:
• ervaring als agrarisch trekkerchauffeur
• zelfstandig kunnen werken

Jos Computerhulp Computerproblemen, computerles of nieuwe
website. Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Wilt u ook minder klachten?
Last van pijnlijke spieren en/of
gewrichten, reuma, artrose, COPD of
heeft u MS of ME......Kom dan eens
gratis kennis maken met de Slender
You bewegingsbanken en bel
077 398 49 71. www.slenderyoufit.nl
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
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.
Gevr. poetshulp Horst voor enkele
uren per week/2 weken
077 354 24 26.
Verloren 2 houten stokjes
met zwart touwtje bij Walk4theRoses
in Swolgen tijdens de pauze.
Tel. 077 398 55 07.
Appels, peren en pruimen.
Te koop appels, peren en pruimen in
onze automaat. Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50 Meterik
tel. 077 398 43 08.

LESPROGRAMMA
LESPROGRAMMA
NAJAAR 2018
NAJAAR
2018
VANAF 3 SEPTEMBER
VANAF 3 SEPTEMBER

Voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst organiseert op zaterdag
8 en zondag 9 september het internationaal Lindeboom/Dutch Graphic
Group Top D U13-toernooi. Het toernooi vindt plaats op sportpark D’n
Haspel.
Aan het toernooi doen teams
mee van Brondby IF (Denemarken),
Wolverhampton Wanderers
(Engeland), KV Mechelen (België),
1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach en Fortuna Düsseldorf
(allen Duitsland), en VVV-Venlo,
FC Twente, Roda JC, FC Utrecht,
Willem II en een regioteam.
Zaterdagmorgen wordt om 10.30 uur
door voormalig voorzitter van PSV,

Harry van Raaij, de officiële opening
verricht. Het toernooi wordt zondagmiddag afgesloten met de finale om
15.45 uur met aansluitend de prijsuitreiking. Ook op dit Top-toernooi
krijgt het item ‘Sport voor Iedereen!’
de nodige aandacht in de vorm van
een inspiratiemorgen met panel.
VVV-Venlo is als betaald voetbalorganisatie ToernooiPartner van dit internationale jeugdvoetbaltoernooi.

Tweede
kampioenschap
voor Hielke
Door: stal Joabel
De c-pony Hielke uit Swolgen heeft binnen één week twee
Nederlandse kampioenschappen behaald. Op zaterdag 25 augustus werd
Mirre van Meijel uit Swolgen met Hielke kampioen in de klasse L2 dressuur
tijdens de Hippiade Pony’s in Ermelo.

DANSEN BIJ FROXX

DANSEN
BIJ FROXX
Maandag 3 september
16:00 HipHop Mini’s (gr. 3/4)
Maandag
3 september
16:45 HipHop Choreo Kids
16:00
(gr. 3/4)
17:30 HipHop
HipHop Mini’s
Demo Team
16:45 HipHop Choreo Kids
Dinsdag 4 september
17:30
HipHop Demo Team
16:00 Musical Kids & Teens

17:30 Breakdance
Basic’s
Dinsdag
4 september
18:30
Breakdance
16:00 Musical KidsAdvanced
& Teens
17:30
Breakdance
Basic’s
Woensdag 5 september
15:45 Breakdance
HipHop X-mini’s
(gr. 1/2)
18:30
Advanced
16:30 HipHop Mini’s (gr. 3/4)

Woensdag
5 september
17:15 HipHop
Mini Master (gr. 5/6)
15:45
(gr. 1/2)
18:00 HipHop
HipHop X-mini’s
Choreo Kids
16:30
HipHop
Mini’s
(gr. 3/4)
Donderdag 6 september
17:15
Master
15:45 HipHop
HipHop Mini
Choreo
Teens(gr. 5/6)
18:00
16:30 HipHop
HipHop Choreo
TechniekKids
/
Duo training

Donderdag
6 september
17:30 HipHop Choreo Teens
15:45
HipHop
20:35 HipHop Choreo
Adults Teens
16:30 HipHop Techniek /
Vrijdag 7 september
Duo training
09:00 Peuterdans (2½ -4 jaar)

17:30 HipHop Choreo Teens
Zaterdag
8 september
20:35
HipHop
Adults
09:00 Peuterdans (2½ -4 jaar)

Vrijdag
7 september(2½ -4 jaar)
10:00 Peuterdans
09:00 Peuterdans (2½ -4 jaar)

55+ DANSMIDDAG

Zaterdag
8 september
4 + 18 september,
2 + 16
09:00
(2½ -4 jaar)
oktober,Peuterdans
6+ 20 november,
4+
10:00
Peuterdans
(2½
-4
jaar)
18 december, 15 januari.

55+ DANSMIDDAG
Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Vissers Plant Innovators, Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com

Top D U13-toernooi
in Grubbenvorst

4 + 18 september, 2 + 16
oktober, 6+ 20 november, 4 +
18 december, 15 januari.

www.froxx.nl

Vorige week werd Hielke met de
16-jarige Brent Janssen kampioen
bij het mennen. Zowel Brent als
Mirre wordt begeleid door Leontine
Coenders van Stal Joabel uit Swolgen.
Met ook nog twee bronzen medailles van haar andere talenten Margje
Janssen (M2 met Power Girl) en Fenna
Rijs (ZZ-licht met Elma) zijn de kampioenschappen dit jaar succesvol verlopen voor Leontine en haar stal Joabel.
Mirre van Meijel is met haar 12 jaar
de jongste van het stel en moest in
Ermelo de strijd aan met vijftien combinaties uit heel Nederland. Als vierde
starter zette ze de toon door bijna
72 procent bij elkaar te sprokkelen met lovende jury uitspraken op

het protocol. Toen begon het lange
wachten en het volgen van de uitslagen van de anderen. Niemand wist
deze score te verbeteren, waardoor
Mirre op het eind van de dag met de
gouden medaille de ereronde mocht
aanvoeren met een oranje deken
voor Hielke. Voor Hielke was dit al de
vierde titel, want ook Margje begon
haar carrière op deze pony en wist
daar twee kampioenschappen mee
binnen te halen. En dan te bedenken
dat hij als manegepony was aangeschaft maar gezien zijn temperament
toch maar de sport in ging. Het jongste nichtje, de negenjarige Liv, popelt
om met deze familiepony aan de slag
te gaan.
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Clubkampioenschappen
jeugd HTC
Door: Frank van der Sterren, tennisclub HTC Horst
Op de tennisbanen van HTC Horst vonden zondag 26 augustus de clubkampioenschappen voor de jeugd
plaats. In verschillende categorieën (rood, oranje en geel) streed iedereen om de felbegeerde titel van
Clubkampioen jeugd 2018.

De spelers begonnen ’s ochtends
met de poulewedstrijden. Deze werden allemaal op tijd (20 minuten per
wedstrijd) gespeeld. Doordat er op
tijd gespeeld werd, was het bij verschillende wedstrijden erg spannend.
Na de poulewedstrijden waren ’s middags de finalerondes. Deze werden
gespeeld in tie-breaks bij rood en in
verkorte sets tot de 4 (met beslissend
puntsysteem bij 40-40) bij oranje en
geel. De nummers 1 en 2 speelden in
de verschillende categorieën als laatsten hun finales, waarna duidelijk werd

wie zich mocht kronen tot clubkampioen van dit jaar.
Na de laatste finale in de hoogste
categorie, gespeeld tussen Ellen en
Ward, vond de prijsuitreiking met een
afsluitende tombola plaats. Ook dit
jaar mag Ward zich in de hoogste
categorie clubkampioen van de jeugd
noemen. Hij mocht de Hannie Arts
Wisseltrofee in ontvangst nemen. De
aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar
Valentijn. Hij is nog niet zo lang lid
van de club en wil zich toch al meten
met leeftijdsgenoten. Dat getuigt van

de nodige lef. Daarnaast kwam ze,
ondanks dat ze haar wedstrijden verloor, telkens vrolijk en fluitend van de
baan, want ze had alwéér een leuke
wedstrijd gespeeld. De uitslagen van
de verschillende finales waren als
volgt: categorie rood (miniveld) Joep
Verhaegh-Jesse Ghielen 7-2, 4-7, 7-3,
categorie oranje (driekwart) Daan
Martens-Staf Hamerlinck 4-1, categorie geel (niveau 2) Maartje MartensMichael van Gennip 4-2, 4-1, categorie
geel (niveau 1) Ellen Herraets-Ward
Schriever 2-4, 0-4.

Viertal haalt titel op NK pony’s
De Nederlandse kampioenschappen pony’s dressuur vonden zaterdag 25 augustus plaats in
Ermelo. Vanuit Horst aan de Maas deden drie ruiters mee in het viertal Caprilli I: Gaby Versleijen uit
America, Lynn Kok uit America en Iris Gülcher uit Lottum. Het viertal, afkomstig van PSV Caprilli uit
Panningen, staat onder leiding van commandant John Steeghs. Zij werden zaterdag Nederlands
Kampioen in de klasse L, afdelingsdressuur B/C/D/E. Na hun eerder behaalde Limburgs
Kampioenschap op 4 augustus jongstleden in Lottum mocht het viertal als enige team Limburg
vertegenwoordigen op het NK.
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Lezing over Ayurveda
In Huys Kaldenbroeck tussen Grubbenvorst en Lottum vindt op donderdag 30 augustus tussen 19.30 en 21.30
uur een lezing plaats over Ayurveda. De lezing wordt gegeven door Robert Swami Persaud.
Persaud is één van de eerste
pioniers die Ayurveda in Nederland
geintroduceerd hebben. Het is een
5.000 jaar oude holistische gezondheidswetenschap die gebaseerd is op
een connectie tussen lichaam en geest

en de energiestromen die daarmee
gepaard gaan. Het is de enige alternatieve wetenschap die erkend is door
de World Health Organization. Marlies
Stoot, oprichter van Kaldenbroeck
heeft Ayurveda zo’n 25 jaar gele-

den in Zuid-India leren kennen. Haar
interesse had vooral te maken met
het ziekteproces van haar partner Nol
Peters, die baat had bij Ayurveda.
Kijk voor meer informatie over de
lezing op www.kaldenbroeck.nl

Bierbrouwdag Museum De Locht
De leden van Gilde Dionysos verzorgen op zondag 2 september een gezamenlijke bierbrouwdag op het
terrein van Museum De Locht in Melderslo. Het museum is iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
In het brouwhuis wordt het
brouwproces uitgelegd en krijgen
de bezoekers de mogelijkheid om
eerder gemaakte bieren te proeven.

Daarnaast worden er in het museum
ambachten gedemonstreerd, is
er een groenteveiling en in het
textielpaviljoen is een expositie

ingericht van een Sacraments
processie. In de middag wordt de
bierbrouwdag muzikaal ondersteund
door Salonorkest Contour.

Praktijkmiddag
bijenwas in
‘t Zoemhukske
In ‘t Zoemhukske in Horst organiseert de imkervereniging Horst e.o.
op zondag 2 september van 14.00 tot 16.00 uur een middag over bijenwas. Een middag waarbij bezoekers vrij kunnen inlopen, verschillende
demonstraties kunnen bekijken en zelf aan de slag kunnen.
De imkervereniging Horst e.o.
demonstreert onder andere de oude
techniek van het kaarsen gieten, het
schilderen met bijenwas en een
manier om plastic te besparen met

bijenwas. Daarnaast is er voor
kinderen de mogelijkheid om zelf
een kaars te maken. Kijk voor meer
informatie over deze middag op
www.zoemhukske.nl

Derde editie Kiwanis
Duo Marathon
De derde editie van de Kiwanis Duo Marathon vindt plaats op zondag
23 september. Duo’s rennen en fietsen afwisselend 21 of 42 kilometer
voor het goede doel: stichting Papilio.
Nieuw dit jaar is de Kiwanis Duo
Walk, waarbij een duo samen een
afstand van 21 kilometer wandelt.
De start en finish is bij de kerk van
Sevenum. De nieuwe route loopt
door Horst aan de Maas, onderweg zijn er diverse pauzeplekken.
Er wordt geen officiële eindtijd
geklokt. De Duo Walk vertrekt om
10.30 uur, om 11.00 uur start de 42
kilometer-marathon en om 11.30 uur
die van 21 kilometer.
De Duo Marathon organiseert
Kiwanis Horst aan de Maas vanuit

de Kiwanis-gedachte: ‘Saving the
Children of the World’ door FunFriendship-Fundraising. Op een originele manier geld inzamelen voor een
doel of organisatie, met als inzet het
belang van kinderen. Het inschrijfgeld van deze activiteit gaat volledig
naar dit doel. Stichting Papilio zet
zich in om gezinnen, die te maken
hebben met het overlijden van een
kind, een vakantie aan te bieden
waarin zijn kunnen praten met lotgenoten. Kijk voor meer informatie op
www.kiwanisduomarathon.nl

Bloemschikken
Groei & Bloei
Op verschillende locaties in Noord-Limburg, waaronder Sevenum
en Meerlo, start Groei & Bloei vanaf eind september met
bloemschikcursussen. Elke maand worden deze cursussen gegeven door
gediplomeerde docenten. Een cursus bestaat uit acht lessen van elk
twee uur.
Er wordt tijdens deze cursussen
gewerkt met verschillende thema’s
en technieken, waarvoor de
deelnemers zelf de benodigde
materialen meebrengen.
De cursussen worden aangeboden
in Helden, Hout-Blerick, Meerlo
en Sevenum. Bij voldoende

belangstelling wordt in Sevenum ook
gestart met een beginnerscursus,
bestaande uit vier lessen van twee
uur. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden tot 3 september. Kijk
voor aanmelding en meer informatie
op www.noord-limburg.groei.nl of
mail naar groeienbloei@gmail.com

Openstelling Kasteel
Huys ter Horst
Kasteel Huys ter Horst is op zondag 2 september van 14.00 tot 16.00 uur
geopend voor bezichtiging. Archeoloog Xavier van Dijk is eveneens aanwezig om te vertellen over de opgravingen bij de Lambertuskerk in Horst.
In het atrium van de
Lambertuskerk in Horst zijn Xavier
van Dijk en zijn team op zoek
gegaan naar de oude fundamenten
van de kerk. Door erachter te
komen waar de oude fundamenten
liggen, kan er gerichter gezocht
worden naar de grafkelder van
de familie Van Wittenhorst.
Deze familie heeft jarenlang op
Kasteel Huys ter Horst gewoond en

gewerkt. Het was Willem Vincent
van Wittenhorst die Kasteel Huys
ter Horst uitbouwde tot één van
de grootste kastelen van ZuidNederland. Tijdens deze middag
wordt meer verteld over de
opgravingen. Daarnaast zijn er
vrijwilligers aanwezig die meer
informatie geven over de historie
van het kasteel. De toegang is voor
kinderen tot en met 12 jaar gratis.
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Tweede album
Joep van Wegberg
Zanger Joep van Wegberg uit Horst bracht vorig jaar zijn eerste cd Joep’s Kapel uit en dat smaakte naar meer.
Daarom verschijnt half december zijn tweede album Los, met naast deze keer eigen dialectliedjes, ook een cover
en zelfs een instrumentaal nummer.

SAMEN GAAN
WE VOOR DIE 10
In 2014 ontstond een ambitieus plan om het gebied rondom
de Kasteelse Bossen in Horst beter te gaan benutten en
tevens toekomstbestendiger te maken om zo de leefbaarheid
van Horst aan de Maas te stimuleren. De rust, de natuur, de
diversiteit en bereikbaarheid die wij als normaal beschouwen,
wordt door gasten als uniek ervaren. Door de samenwerking
op te zoeken met alle gebruikers van het gebied en de unieke
eigenschappen nog beter te gaan benutten en ook te behouden
voor de toekomst is het huidige Afslag10 ontstaan.

Een hobby, noemt Joep van
Wegberg zijn dialectmuziekproject
Joep’s Kapel. Maar wel een hobby waar
hij de hele dag mee bezig is. “Ik heb
mijn werk als muziekdocent en daarnaast maak ik muziek. Tv-kijken doe
ik bijvoorbeeld maar weinig. Ik heb
overal notitieboekjes liggen en ik heb
ook zo’n voicerecorder waar ik ideeën
op inspreek.” Het plan om een tweede
album op te nemen, kwam eigenlijk in
een opwelling geeft hij toe. “De eerste
cd was klaar en ik dacht: wat nu? Ik
wilde wel graag verder gaan en niet
stil blijven staan, maar ik wist niet hoe.
Een berichtje op LinkedIn leverde veel
respons op, onder andere van iemand
die mij nu helpt bij het plannen van
afspraken en zo, want dat is niet mijn
sterkste kant”, grapt hij.
Het betekende ook dat er een stok
achter de deur was om daadwerkelijk met een tweede album te komen.

Er staan elf liedjes op, waarvan een
Rowwen Hèze-cover van De Peel in
brand én een instrumentaal nummer geïnspireerd op de Jan van Teng
Gâts, die niet ver van zijn woning
ligt. “Dat speel ik samen met Loe
Verheijen, de zoon van Jan van Teng
(Verheijen, red.).” Ook wordt hij op het
album ondersteund door een koor van
twaalf man. “Dat klinkt dan net als een
gospelkoor.” De liedjes gaan voornamelijk over het hier en nu, geeft hij
aan. “We leven in het moment, alles
wat we meemaken is nu. De fascinatie hiervoor geeft mij inspiratie. Ik ben
een aantal jaar geleden door een modderperiode heengegaan, op zoek naar
zingeving, naar het nut van alles. Maar
weet je, alles gaat vanzelf. We denken bijvoorbeeld wel: ‘ik ga nu slapen’,
maar uiteindelijk gebeurt het gewoon.
Daar hebben wij geen controle over.
Ik heb geleerd dat het leven mak-

kelijk is dan je denkt, maar moeilijker áls je denkt.” Enkele maanden
geleden verscheen Ut kepelbukske,
een op de typemachine geschreven
boekje met daarin de teksten van zijn
eerste cd. “Ik typ alle teksten uit op
een typemachine. Geen enkele letter is dan hetzelfde en dat heeft
een bepaalde charme.” Ook de teksten van Los zijn straks verkrijgbaar,
nog voor het album zelf wordt uitgebracht. Die lancering, gepland
voor midden december, wil hij deze
keer groter aanpakken. “Met onder
andere een koor, blazers en andere
muzikanten, heb je ook meer ruimte
nodig”, lacht hij. Voor de eerste cd
riep Van Wegberg een crowdfundingactie in het leven. Ook deze keer is
op zoek naar ‘kammeruij’ die hem willen ondersteunen.
Kijk voor meer informatie op
www.joepskapel.nl (Foto: archief)

In de maandelijkse rubriek over Afslag10 komen nieuwtjes,
wetenswaardigheden en achtergronden over Afslag10 aan de orde.
Ook zullen partners worden uitgelicht. In deze editie wordt allereerst
een introductie gegeven over wat Afslag10 is, wat Afslag10 doet en
waar Afslag10 voor staat.
Tien initiatiefnemers vanuit de segmenten sport, recreatie, cultuur,
onderwijs, bedrijfsleven, zorg en overheid hebben zich in Afslag10
verenigd om met het gelijknamige gebied een nieuwe richting in
te slaan en nieuwe verbindingen te leggen. Het gebied, gelegen
aan afslag 10 van de A73, loopt van het evenemententerrein aan
het Peeldijkje tot het Dendron College aan de Gebroeders van
Doornelaan. De ruim 70 deelnemende partijen vertegenwoordigen
circa 8000 georganiseerde en ongeorganiseerde sporters, 1400
vrijwilligers, ongeveer 3000 leerlingen in het middelbaar onderwijs
en 525 medewerkers van bedrijven uit de regio. Hiermee is de basis
voor een structurele samenwerking tussen partijen gelegd.

Fruit persen in Kronenberg
Wie het fruit van zijn boomgaard wil verwerken tot sap, kan op de woensdagen 12 september en 3 oktober
terecht in Kronenberg. Daar kan bij Piet Selen gebruik gemaakt worden van een fruitpers.
De appels en peren worden
gewassen en geperst. Het sap wordt
op 80 graden gepasteuriseerd en
vervolgens afgevuld in 5 liter verpakkingen. Het fruit moet vrij zijn van

zand en er mag geen schimmel of rot
op zitten. Plekjes of wormsteken zijn
geen bezwaar. Iedereen die meer dan
75 kilo appels of peren meebrengt kan
zijn fruit laten persen.

Voor meer info en
aanmelding neem contact op met
Piet Selen, 077 467 43 60 of
06 29 20 32 53, of per mail
algemeen@rouweelseveld.nl

Laaggeletterdheid

Taallunch in bibliotheek Horst
BiblioNu in Horst organiseert donderdag 6 september een zogenoemde taallunch. Tijdens deze bijeenkomst,
die duurt van 12.30 tot 13.30 uur, wordt ingegaan op laaggeletterdheid en wat de bibliotheek hieraan doet.
In de gemeente Horst aan de
Maas wonen naar schatting tussen
de 2.500 en 3.000 laaggeletterden in
de leeftijdscategorie 16 tot 65 jaar.
Daarnaast zijn minimaal 1.600
inwoners van 65 jaar en ouder laaggeletterd. Voor hen is het niet vanzelfsprekend om volwaardig deel

te nemen aan de samenleving.
BiblioNu biedt een cursus Nederlands
en computercursussen aan om deze
mensen vaardiger te maken.
Tijdens de lunch wordt toegelicht
hoe laaggeletterdheid herkend kan
worden en hoe het beste doorverwezen kan worden.

Het programma bestaat uit een
rondleiding, een presentatie over
de problematiek van laaggeletterdheid, een quiz en een ervaringsdeskundige vertelt zijn verhaal.
Aanmelden voor deze lunch kan
tot uiterlijk 30 augustus via
cdriessen@biblionu.nl

In de natuurlijke en historische omgeving zijn veel verschillende
voorzieningen en organisaties aanwezig en voel je je vrij om
te sporten, te recreëren, te genieten en jezelf te ontwikkelen.
Niet alleen sport en bewegen, ook samenwerking is essentieel
voor een gezonde samenleving. Een mooie omgeving, gezond
verenigingsleven, goede sociale cohesie en actieve ondernemers
zijn factoren die de leefbaarheid van Horst aan de Maas stimuleren.
Samen delen we kennis, samen gebruiken we accommodaties,
samen investeren we in vrijwilligers en werknemers en samen
maken we plannen voor de toekomst.
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Kermis Kronenberg
(tot en met zondag 2 september)

Bondsschuttersfeest
schiet- en nevenwedstrijden

Locatie: centrum Kronenberg

Tijd: 15.00 uur
Locatie: St. Lucia Horst

Lezing Ayurveda

MEGA Rommelmarkt Carboot Sale

Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Huys kaldenbroeck Lottum

Tijd: 08.30 – 15.30 uur
Locatie: evenemententerrein Horst

Stihl Timbersports Benelux
Kampioenschap

Kermis Kronenberg
(tot en met zondag 2 september)

Wandeling in het Schuitwater

Bezoek escargotskwekerij Slaque
Tijd: 15.30 uur
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Grandorse Kronenberg

Locatie: centrum Kronenberg

Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

KB Tribute Night

Bierbrouwdag

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Ummenthun Kronenberg

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

Dahliafestijn

Blote voetenwandeling bij de
Heere Peel

Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58, Lottum

Dahliafestijn

Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Startlocatie: Lovendaal 2, Grubbenvorst

Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58, Lottum

Amaasand

Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Organisatie: Imkervereniging Horst e.o.
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Open Dag Kasteel Huys ter Horst

Tijd: 10.30 – 12.30 uur
Locatie: Aan de Drift America

Kunst Kijken / Open Ateliers

Praktijkmiddag bijenwas

Tijd: 13.00 – 01.00 uur
Organisatie: Stichting Gewoën Grubbevors
Locatie: Strandje aan de Maas, Grubbenvorst

Kunst Kijken / Open Ateliers

Optreden Experience

Bondsschuttersfeest optocht

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Tijd: 13.15 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Startlocatie: Lovendaal 2, Grubbenvorst.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst

di
04
09
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Walk & Talk bijeenkomst
Tijd: 09.00 uur
Locatie: BIblioNu Horst

Taallunch
Tijd: 12.30 – 13.30 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Handwerkcafé
Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Organisatie: Cassandra Creatief
Locatie: Kloosterstraat 64a, Grubbenvorst

Concertenreeks SundayFolk & more
Stichting SundayFolk uit Sevenum organiseert vanaf september voor de tweede keer de SundayFolkconcerten. Een concertenreeks waarbij de nadruk ligt op folkmuziek, maar uitstapjes naar andere genres niet
zijn uitgesloten.
Na een proefreeks van zes concerten vorig jaar, worden de concerten
dit jaar vanaf september elke maand
gehouden op een zondagmiddag om

16.00 uur in café Everts in Sevenum.
De stichting biedt een podium voor
bands en singer-songwriters binnen
het genre folk.

Dit jaar wil de stichting echter ook
andere genres een kans geven en
heeft daarom besloten de naam
SundayFolk aan te vullen tot

SundayFolk & more. De concertenreeks bestaat voornamelijk uit luisterconcerten waarbij de afstand tussen
de artiest en het publiek klein is.
Op zondag 9 september wordt de concertenreeks geopend met een optreden van Linda Zijlmans, een
Limburgse zangeres. Samen met

Alcon BV (Panningen) is een productiebedrijf van toepassingen in de aluminium en staalindustrie voor de
carrosseriebouw, machinebouw, scheepvaartindustrie
en tuinbouw.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:

MIG/MAG Lasser

De functie:
Je bent als lasser verantwoordelijk voor het zorgvuldig op
maat samenstellen, lassen en afwerken van diverse stalen
en aluminium constructies. Deze werkzaamheden voer je
zelfstandig uit vanuit voorbereide technische tekeningen.
Bijkomende werkzaamheden en bewerkingen als aftekenen, zagen, tappen, boren, snijbranden en slijpen behoren
eveneens bij je takenpakket.
De juiste kandidaat beschikt over:
• lasopleiding Mig/Mag niveau 3 of 4 of soortgelijke
laservaring;
• kennis van Nederlandse taal in woord en geschrift;

• kennis van meettechnieken en gebruik van hand- en
meetgereedschappen;
• verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en is
kwaliteitsbewust;
• een teammentaliteit.
Alcon biedt:
• een prettige enthousiaste en informele werksfeer;
• een afwisselende, verantwoordelijke baan in dagdienst;
• een aantrekkelijk, bij de functie passend salaris.
Interesse?
Stuur dan je cv naar k.segers@alconbv.nl

Alcon BV | Industrieterrein 23 | 5981 NK Panningen | www.alconbv.nl

singer-songwriter Skinnie verzorgt
Linda dit eerste concert, waarbij ze
hun eigen Limburgstalige liedjes ten
gehore brengen. De gehele concertreeks loopt door tot in april.
Kijk voor de volledige lijst met
concerten, data en meer informatie
op www.sundayfolk.nl

MEGA
ROMMELMARKT

Carbootsale Horst
2 + 16 september

8.30/15.30 uur. 450 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl
St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
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
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
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
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
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
31 augustus t/m 2 september 2018
TipTopTand
Mgr. Joostenstraat 27-29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97
3 t/m 6 september 2018
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

IVN organiseert cursus
Landschapsgids Maasdal
De afdelingen IVN De Maasdorpen en Geijsteren-Venray organiseren voor IVN Regio Maasdal in 2018-2019
opnieuw de cursus Landschapsgids Maasdal voor IVN’ers en niet-IVN’ers met interesse voor het landschap.

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

woensdag
		

Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo
17.30

en landschapsinrichting. De cursus
omvat acht lesdagen (zaterdagen),
vier lesavonden (donderdagen) en
één zaterdagochtend, waarbij een
mix van theorie en praktijk geboden wordt. De cursisten gaan regelmatig naar buiten om het geleerde
in de praktijk te brengen. De lessen zijn gepland op de zaterdagen
13 oktober, 27 oktober, 10 november, 2 maart (ochtend), 16 maart,

6 april, 27 april, 11 mei en 7 juni en
de donderdagavonden 29 november,
17 januari, 7 februari en 21 februari.
De cursus sluit op de laatste dag af
met een presentatie van de ommetjes en de uitreiking van het cursus
certificaat. Een kennismakingsavond
vindt op donderdag 4 oktober om
19.30 uur plaats in ’t Zoemhukske in
Horst. Kijk voor meer informatie op
www.natuurenjeugd.com

Walk & Talk bij BiblioNu Horst

19.00

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Het doel van de cursus is mensen op te leiden tot landschapsgidsen
die zelfstandig een landschapsexcursie kunnen ontwerpen, uitzetten
en begeleiden. De cursus is specifiek gericht op het gebied in het
Maasdal tussen Venlo-Nijmegen en
Peel-Duitse grens. Het idee is om een
cursus te bieden met brede basiskennis op het gebied van onder andere
geologie, vegetaties, cultuurhistorie

BiblioNu Horst organiseert op dinsdag 4 september een Walk & Talk bijeenkomst. Deelnemers kunnen
sollicitatie-ervaringen delen, nieuwe contacten leggen en elkaar helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Meterik

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 23

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Tijdens deze bijeenkomst is ook
gastspreker Jacqueline Bos aanwezig.
Jacqueline is werkzaam bij Bos &
Collega’s Loopbaanadvies en
Coaching in Tienray. Ze gaat tijdens

de bijeenkomst in op het thema
zelfbewust de arbeidsmarkt op.
Vanaf 09.00 uur hebben deelnemers
de mogelijkheid om in te lopen,
waarna de bijeenkomst om 09.30 uur

Wij zijn op zoek naar een:

start. Deelname aan de Walk & Talk
bijeenkomst is gratis.
Mail voor meer informatie en
aanmelding voor de bijeenkomst
naar cdriessen@biblionu.nl

FULLTIME
EN EEN PARTTIME
MEDEWERKER(STER)
Ook hebben wij werk
voor scholieren en studenten.
Zie onze website voor meer informatie.

ST
AUGU

AUGUSTUS

Tummers
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4K LED-TV / 49UJ635V

599,-

• 49 inch (123 cm) • Ultra HD
• Smart TV • Active HDR
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409,-

SEPTEMBER

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

• Energieklasse A+
• Inhoud: 194 liter
• Space+-lade
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• Actieradius: 9 meter • Zuigkrachtregeling
• Telescopische zuigbuis

STOFZUIGER / BSG6A110

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

• A+++ -10%
• 6 KG
• 1400 t/pm
• Koolborstelloze
motor met 10 jaar
garantie
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