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Kunst Kijken Grubbenvorst
Op verschillende locaties in Grubbenvorst vond op zaterdag 1 en zondag 2 september het Kunst Kijken plaats. Een route waarbij kunstenaars hun ateliers openstelden
en waar bezoekers gratis konden genieten van kunst. Zowel jong als oud was welkom in de ateliers van de kunstenaars, om zo een kijkje te nemen achter de schermen.

Profielschets nieuwe burgemeester verder aangevuld
Gouverneur van provincie Limburg Theo Bovens was op dinsdag 4 september aanwezig bij de raadsavond in
het gemeentehuis in Horst. Daar nam bij de profielschets voor de nieuwe burgemeester in ontvangst.
Deze profielschets is de afgelopen weken samengesteld door
inwoners van de gemeente Horst
aan de Maas. “Horst aan de Maas is
een gemeente met betrokken en
gedreven inwoners, dus die wilden
we ook betrekken bij het samenstellen van de profielschets”, stelt Loes
Wijnhoven van het CDA. “Dit hebben
we gedaan aan de hand van een
tiental stellingen en de respons was
hoog; er hebben 1.200 mensen op
gereageerd.” Hieruit kwam de
profielschets van een ‘inspirator,

die tussen de mensen staat met een
duidelijke visie en duidelijk ziet wat er
gebeurt’. “We willen graag iedereen
oproepen zich hiervoor aan te melden”, vertelt Wijnhoven. Met die
insteek is gouverneur Bovens vanavond ook aanwezig. “Ik heb al gezien
dat de lat erg hoog ligt in Horst aan de
Maas, wat mede te danken is aan de
voorganger Kees van Rooij, die zijn
taak met veel verantwoordelijkheidsgevoel vervulde.” Om potentiële
kandidaten die deze avond meeluisteren met de vergadering nog meer te

prikkelen, stelt hij aanvullende vragen
over waar de nieuwe burgermeester
aan moet voldoen.

Tussen de mensen
“Er staat bijvoorbeeld niet in of
u een man of een vrouw zoekt en
welke leeftijd u zich voorstelt bij de
nieuwe kandidaat. Moet het een
ervaren bestuurder zijn?” Hij complimenteert de gemeente over de
lay-out van de profielschets, maar
vraagt waarom hier zoveel aandacht
aan besteed is. De raad is het er over

eens dat het geslacht niet toedoet,
ze een ervaren bestuurder zoeken
van 40 jaar en ouder, maar wel jong
van geest is. “Maar als de geschikte
kandidaat toevallig 39 jaar oud is,
mag dat ook”, stelt Jim Weijs van
D66+GroenLinks. Wijnhoven bevestigt dat Horst aan de Maas wel een
gemeente is die veel met lay-out
en tekeningen laat zien. “Met een
afbeelding kun je heel snel iets duidelijk maken en eenvoudig uitleggen”, voegt Bart Cox van SP hier aan
toe. Ook hoeft de nieuwe burgemeester niet actief deel te nemen aan
de verschillende evenementen en
activiteiten in de 16 dorpen, maar is

het wel belangrijk dat deze tussen
de mensen staat. Bram Hendrix van
Essentie: “Zichtbaarheid is belangrijk, in goede, maar vooral ook
slechte tijden.”
Bovens verneemt in de schets
dat de nieuwe burgemeester
iemand moet zijn met een duidelijke
visie, maar vraagt wat die visie dan
precies in moet houden. Hier weet
Hendrix antwoord op te geven:
“Het moet een visie zijn die gericht
is op de sterke rol die de gemeente
Horst aan de Maas in de regio speelt.
En dan niet alleen op morgen, maar
een stukje verder.”
Lees verder op pagina 04
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Project #kindergeluk

‘Wat we de kinderen vooral mee willen
geven, is dat niets onmogelijk is’
Wat maakt jou gelukkig? Dat is de vraag die Irene Janssen uit Horst en
Ankie Rutten uit Panningen de komende maand aan kinderen van 4 tot
12 jaar stellen in het kader van project #kindergeluk. Op die manier willen
ze achterhalen waar kinderen uit Horst aan de Maas écht blij van worden,
maar ook de boodschap meegeven dat niets onmogelijk is.
“Kinderen kunnen nog heel
onbevangen dromen en dat willen
we juist stimuleren”, vertelt Ankie
Rutten. “En het gaat er om dat je op
een creatieve manier met die dromen
omgaat.” Als startschot van dit
project hebben de dames op zondag
19 augustus Braziliaanse gelukslintjes
uitgedeeld op de kindermarkt in
Horst. “We hebben toen ook al wat
navraag gedaan bij kinderen en één
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van de wensen was bijvoorbeeld
‘dat eenhoorns echt bestaan’. De grote
mensen-reactie is dan meteen:
‘dat gaat niet’, maar na wat onderzoek
is er blijkbaar een bedrijf in Venlo
dat zoiets visueel voor elkaar zou
krijgen”, geeft Rutten aan. Het project
is opgezet vanuit Stichting Cultuurpad,
waar Rutten verantwoordelijk
voor is. Met deze stichting zet ze
zich in voor de cultuureducatie en
talentontwikkeling van kinderen
op 75 scholen in Noord-Limburg, maar
door een berg aan administratie door
de jaren heen raakte ze volgens haar
steeds verder verwijderd van de
kern van de zaak: het geluk van
kinderen. Ze schakelde de hulp in van
gelukslobbyist Irene Janssen en zo
werd project #kindergeluk geboren.
Janssen: “We hebben van alles
bedacht, maar belangrijk was dat
we terug naar de kinderen gingen.
We willen de kinderen dan ook echt
vragen om aan te geven wat ze graag
doen of zouden willen doen of hebben, als ze thuis komen van school.
Het kan best zijn dat hier antwoorden als ‘Playstation 5’ of ‘een wit
konijn’ uit voortkomen. Voor ons is
dat een opening om een gesprek aan
te gaan met die kinderen. We willen graag uitpluizen wat hier achter
zit.” Deze gelukwensen kunnen op
verschillende manieren doorgegeven
worden: via e-mail, per post of via de
website van Cultuurpad. Ze stimuleren
vooral om dat te doen op een manier
waar het kind gelukkig van wordt.
Uit alle inzendingen wordt er een
selectie gemaakt waarmee op woensdag 3 oktober het gesprek met de
kinderen wordt aangegaan in JUMPXL

Het uitdelen van de Braziliaanse gelukslintjes
tijdens de kindermarkt op 19 augustus
in Horst tijdens ‘Missie voor mazzelaars’. “Op die manier kunnen ze letterlijk het leven inspringen. Wie vindt
het nu niet leuk om op trampolines te
mogen springen?”, lacht Rutten.
Maar hoe gaan ze dat doen als
er meer dan 100 reacties binnen
komen? “Het liefste krijgen we er
200, nee 500, wat zeg ik? Doe maar
meteen 2.000 reacties”, lacht Janssen.
“Uiteindelijk gaat het om de echte
aandacht voor de kinderen. Er wordt
daarom wel een selectie gemaakt
door een jury, waarbij er gekeken
wordt naar het soort wens en wordt
er op gelet dat we ook een diverse
mix van kinderen hebben.” Uit alle
inzendingen blijft er een kleiner
groepje van 20 tot 25 kinderen over
waarmee ze in gesprek gaan. Janssen
benadrukt dat dit geen sinterklaas-

lijstjes zijn. “Waar we vooral naar
willen kijken is de vraag die er achter
zit. En dat willen we loskrijgen door
te praten met de kinderen. Zo willen
we ontdekken waar de rode lijnen
zitten.” Van daaruit wordt er contact
gezocht met de ‘grote mensen’ om
te kijken hoe hier een invulling aan
gegeven kan worden.

Cadeau aan Horst
“Wat we de kinderen vooral mee
willen geven is dat niets onmogelijk
is”, vertelt Rutten. “De fantasie en
dromen van kinderen zijn onbevangen, maar ze beschikken nog niet
over de middelen of kennis om hier
werk van te maken. Daar komen wij
om de hoek kijken, wij willen die connectie maken tussen kinderen en volwassenen. Hoe moeilijk of onmogelijk

soms iets lijkt, er is altijd wel een
manier om het te realiseren. ”, vertelt
Rutten. “Het belooft 3 oktober een
hele leuke en interactieve middag te
worden waarbij vooral de kinderen
aan het woord zijn. We moedigen dan
ook van harte aan dat ieder kind in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar uit Horst aan
de Maas zich aanmeldt.” Het project
is vooralsnog alleen in de gemeente
Horst aan de Maas te vinden. Rutten:
“Het is een hele uitdaging op zich,
maar op deze manier houden we alle
energie op één plek en houden we
het overzichtelijk. Dit is ons cadeautje
aan Horst”, vertelt Rutten. “Kinderen
kunnen meedoen door zich aan te
melden voor 21 september.”
Kijk voor meer informatie of
het aanmelden van kindergeluk op
www.cultuurpad.nl/kindergeluk

Cultureel festival

OP2018 in het nieuw
De zevende editie van het OP-festival, op zondag 30 september in Horst, kent een aantal nieuwe elementen. Zo heeft de organisatie van het
culturele festival de samenwerking gezocht met het Centrummanagement Horst en vindt er alvast een kleine vooruitblik op Horst aan de Maas
800 plaats.
OP vormt sinds 2012 de start van
het cultureel seizoen in Horst aan de
Maas. Koren, bands, dansgezelschappen, allemaal krijgen ze die
middag de kans om zich op het
Wilhelminaplein te presenteren aan
het publiek. Sinds 2014 maakt ook
de Muzikantine deel uit van het
concept. Diverse muzikanten uit
Horst aan de Maas sluiten zich
enkele dagen op om samen muziek
te maken. Het resultaat vormt de
afsluiter van het OP-festival. Voor
deze editie is de organisatie de
samenwerking aangegaan met het
Centrummanagement. OP2018 valt
op een koopzondag. De winkels in

het centrum van Horst zijn deze dag
geopend en het thema van deze
koopzondag is mode.
Centrummanager Anita Rongen:
“Op het Lambertusplein vinden
daarom deze middag twee modeshows plaats, waaraan bijna alle
modezaken van Horst meedoen. Het
leuke is dat we door deze samenwerking de activiteiten op het
Wilhelminaplein en het
Lambertusplein aan elkaar kunnen
koppelen.” “Zo creëer je overal in het
centrum reuring”, zegt Pieter-Nic van
den Beuken namens de organisatie.
“Steeds meer verenigingen weten
OP te vinden en we proberen in het

programma een goede balans te
maken. Zo zijn er deze keer optredens
van onder andere Nienke Wijnhoven,
Dansgarde Lottum, Me on Stage
Musicalschool en Vocalgroup Hoor’s!
die in 2019 50 jaar bestaat.”
De Koninklijke Harmonie van Horst
geeft een voorproefje van haar versie
van de rockopera Tommy, die volgend
jaar in het kader van Horst aan de
Maas 800 wordt opgevoerd. En wie de
Horster Revue en Bennie de Musical
heeft gemist, heeft geluk: van beide
is een compilatie te zien en te horen
tijdens OP2018. Daarnaast wordt ook
weer de Cultuurprijs uitgereikt aan
een vereniging of persoon die iets

bijzonders heeft gedaan op cultureel
gebied. De editie van 2018 kent nog
een nieuw element vertelt Van den
Beuken: “We willen artiesten uit
Horst aan de Maas die landelijk zijn
doorgebroken een podium bieden.
We trappen af met Renée van
Wegberg. Zij krijgt in een speciaal
optreden van een half uur de vrije
hand om te laten zien wat zij de
afgelopen jaren heeft bereikt.”
OP2018 vindt verspreid over drie
podia plaats van 13.30 tot 20.00 uur.
“Het wordt non-stop genieten van al
het moois”, aldus Van den Beuken.
Kijk voor meer informatie op
www.op-festival.nl
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Documentaire over dementie

‘De meest belangrijke
film die ik ooit zal maken’
Wat gebeurt er in een relatie als één van beide partners vasculaire dementie krijgt? Die vraag staat centraal
in de documentaire Wei van filmmaker Ruud Lenssen uit Horst. Bijzonder is het feit dat zijn beide ouders hoofdpersoon zijn in de film.
Ruuds vader Jac (75) kreeg ruim
twee jaar geleden de diagnose vasculaire dementie. Een grote schok voor
zijn echtgenote en kinderen, al waren
de tekenen er al langer, zegt Ruud
Lenssen: “Ik bedacht me dat pap al
langer wat vergeetachtig was, maar
dat wijt je dan aan het ouder worden.
Je zoekt er een excuus voor.” De ziekte
van zijn vader heeft veel impact op
het gezin. Vooral voor zijn moeder.
“Hij kent ons nog wel, maar weet bijvoorbeeld soms niet meer dat hij thuis
is. Ik zie dat des te verder pap achteruit
gaat, des te meer mam er onder lijdt.
Mam is 65 en zou nog graag allemaal
dingen willen doen, maar ze is noodgedwongen mantelzorger en ik zie
hoe ze daarmee worstelt. Aan de ene
kant is ze heel zorgzaam naar hem toe,
maar soms zie je ook haar frustratie.
Die innerlijke worsteling, daar draait de
documentaire om.”
Lenssen noemt de documentaire de
‘meest belangrijke film die ik ooit zal
maken’. Hij film zijn ouders bij dagelijkse bezigheden. “Ik wil de herinneringen aan mijn vader vastleggen en
tegelijkertijd ook dit verhaal vertellen.
Ik ben ongeveer twee jaar geleden
begonnen met filmen. Als ik nu stukken terugzie, zie ik hoe pap in die tijd
is veranderd, hoe hij nu loopt en kijkt.
Je ziet in chronologische volgorde hoe
hij steeds verder achteruit gaat. Mijn
moeder zag het in eerste instantie niet
meteen zitten dat er een documentaire gemaakt zou worden, ze vond
het allemaal niet zo bijzonder. Maar
nu is ze er aan gewend. Ik heb een zus
die in Italië woont en zij vond het meteen een mooi idee.” Volgens Lenssen
krijgt de documentaire een rauw
randje. “Ik maak de beelden in mijn
eentje, zonder crew. Ze zullen dus misschien technisch niet helemaal perfect
zijn, maar dat geeft me wel de mogelijkheid om te werken zonder barrière.
Ze weten wie ik ben, ze vertrouwen
me. Je ziet mijn ouders zoals ze zijn,
de emoties zitten soms heel hoog.

PARKINGSALE
7 en 8 september 2018

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

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

Met ingang van 1 september jl.
hebben wij besloten onze deuren te
sluiten en het stokje over te dragen.

De ouders van Ruud Lenssen
In tegenstelling tot bij mijn andere
documentairs, ben ik ook zichtbaar.
Je ziet ze op mij reageren. Daardoor
wordt het breekbaar.” Rode draad is
de wei van vader Lenssen. “De wei
was zijn leven. In Broekhuizenvorst
staat hij ook bekend als ‘Jac van de
wei’. Het is het laatste wat hij nog
heeft. Maar het verzorgen van de dieren wordt hem allemaal te veel. Een
tijd geleden zijn de paarden verkocht
en nu staat de wei te koop.” Ruud
heeft inmiddels 40 draaidagen achter de rug en denkt nog ongeveer een
half jaar te filmen. “Dan heb ik heel
wat uren aan materiaal. Bij het monteren krijg ik wel hulp. En dat is ook
goed, want dan wordt er objectief
naar de beelden gekeken.”
Om het monteren van de film te
kunnen bekostigen, startte Lenssen

vorige week een crowdfundingactie.
Die verliep boven verwachting en het
geld voor de montage heeft hij inmiddels bij elkaar. “Bijna niemand wist
dat we met dit project bezig waren.
De actie was dus een soort ‘coming
out’. De reacties die ik heb gekregen, zijn echt hartverwarmend.”
Lenssen besloot de actie nog door te
laten lopen, om zo ook een bedrag bij
elkaar te verzamelen voor de soundtrack. “Daarvoor heb ik muzikant Mike
Roelofs gevraagd. Zijn vader lijdt ook
aan dementie, dus hij weet het gevoel
denk ik goed in de muziek te vangen.”
Lenssen hoopt met Wei de aandacht te
vestigen op dementie en mantelzorg.
“Mantelzorg is een belangrijk thema,
zeker nu Nederland steeds verder vergrijst. Het is daarnaast voor mij ook
een stukje verwerking.“

Investeringssubsidie
voor Stichting Beukenhof
De gemeente Horst aan de Maas verleent een investeringssubsidie van 50.000 euro aan Stichting
Beukenhof in America. Dit werd besloten tijdens de raadsvergadering op dinsdag 4 september.
Momenteel wordt het park
opgeknapt, zodat daar in mei 2019
weer een openluchttheater staat en
het gebruikt kan worden voor
voorstellingen. Jos Gubbels van
D66+GroenLinks: “Mijn complimenten aan allen die hier hun schouders
onder gezet hebben en zullen
zetten.” Sonja van Giersbergen van
SP vraagt zich wel af wat er dan met
de huidige kiosk op het plein voor
de kerk gaat gebeuren.

“Blijft die dan staan voor voorstellingen? Want dat zou dan dubbelop
zijn. Verder sluit ik aan bij de complimenten die reeds gegeven zijn.
De gemeente draagt bij aan de aanleg
en we kunnen er van op aan dat het
dorp zelf zorgt voor het verdere
onderhoud.” Richard van der Weegen
van PvdA stelt dat met alle oude en
nieuwe elementen in het park het
heden en verleden met elkaar verbonden wordt. “Je ziet hier ook weer

dat het werken met blauwdrukken
goed werkt en wat voor moois het
kan opleveren als de gemeenschap
participeert”, stelt hij. De verantwoordelijk wethouder Han Geurts
sluit zich aan bij het reeds gezegde:
“En om de vraag van de SP te
beantwoorden: de kiosk blijft
gewoon staan en het is aan de inwoners om daar initiatief in te nemen
als ze daar iets anders mee willen
doen.”

Wij willen al onze klanten bedanken
voor het in ons gestelde vertrouwen
en Jordy van Fietstijd heel veel
succes wensen met zijn nieuwe zaak!

www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66
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Profielschets nieuwe
burgemeester verder
aangevuld

Horst
aan de
Maas

Mark
Cuppen

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Mark Cuppen, geboren
en getogen in Horst, maar tegenwoordig woonachtig in Nieuw-Zeeland.

Burgemeester Leppink-Schuitema overhandigt
de profielschets aan gouverneur Bovens
Jos Gubbels van D66+Groenlinks
beaamt dat die visie op de toekomst
gericht moet zijn, ook op het gebied
van duurzaamheid, natuur en milieu.
Gouverneur Bovens vraagt vervolgens
waar de ervaring uit moet bestaan.
“Moet dit echt politiek bestuurlijke
ervaring zijn of kan dit ook vanuit het
bedrijfsleven zijn?” De raad bevestigt
dat ze het laatstgenoemde zoeken.
“Van Rooij had ook geen politieke
ervaring en kon dit prima combineren
met zijn nevenfuncties”, geven ze aan.

Met alle opgedane informatie wordt
er een advertentie opgesteld die op
10 september in de Staatscourant
komt te staan, van waaruit Bovens
een voorselectie maakt voor de vertrouwenscommissie. Een commissie
die bestaat uit fractievoorzitters en
de plaatsvervangend voorzitter van
de gemeenteraad. “Als het hele proces vervolgens loopt zoals het hoort,
heeft Horst aan de Maas rond april
2019 een nieuwe burgemeester”,
geeft Bovens aan.

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 DE MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Sevenum 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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Mark (34) is op het moment van het interview
samen met zijn vriendin Danica uit Nieuw-Zeeland bij
zijn moeder in Horst. Ongeveer twee weken is hij in
Nederland om zijn familie en vrienden te bezoeken.
Daarnaast laat hij zijn vriendin Horst zien, de plaats
waar hij in zijn jeugd gewoond heeft. “Toen ik in Horst
woonde, was ik altijd buiten en aan het werk. Ik heb
dertien jaar lang op de tractor gezeten en op het land
gewerkt. Tot dat ik een auto-ongeluk kreeg en een tijdje
thuis kwam te zitten. Ik voelde me erg opgesloten.
Toen ik op het internet een beetje rond aan het kijken
was, kwam ik toevallig een link tegen die mij wel interesseerde. Die leidde me naar een site waarop je je kon
aanmelden om voor een jaar te gaan werken op een
zuivelboerderij in Nieuw-Zeeland. Ik dacht: ja, dit wil ik.
Ik vertelde het aan de mensen om me heen en in eerste
instantie werd ik voor gek verklaard. Ik was namelijk
amper buiten Horst geweest en ging nooit op vakantie.
Ik besloot in 2010 om te gaan en heb hier tot op de dag
van vandaag geen spijt van gehad. “
Dat eerste jaar werkte Mark op een zuivelboerderij en dompelde hij zich onder in de cultuur van
Nieuw- Zeeland. “Ik werd helemaal verliefd op de wijde
uitzichten, de natuur en vooral de rust. Ik woonde destijds in Bal Four, een dorpje waar een paar honderd mensen wonen. Mijn buurman woonde een paar kilometer
verderop en verder zag ik weinig mensen. Nu ik hier in
Horst ben, word ik al helemaal kriebelig. Dit is voor mij
gewoon zo anders dan ik nu gewend ben. Vroeger vond
ik Horst nog een relatief klein dorp, maar nu is het voor
mijn gevoel enorm groot. Mijn oma woont hier honderd
meter verderop en mijn broer een kilometer. Echt een
wereld van verschil met hoe we in Nieuw-Zeeland
leven.”
In 2013 besloot Mark om voorgoed naar NieuwZeeland te vertrekken. Al was dat tijdens een zeer heftige periode voor hem en zijn familie. “Op de dag dat ik
eigenlijk wilde vertrekken overleed mijn vader die erg
ziek was. Ik had alle tassen en dozen al klaar staan, maar
die kon ik meteen weer uitpakken. Ik ben een tijdje
later toch naar Nieuw-Zeeland vertrokken. Aan de ene
kant is het mooi dat ik bij mijn familie kon zijn tijdens
deze moeilijke periode, maar zoiets meemaken is altijd
lastig. Vooral als je een tijdje daarna naar de andere
kant van de wereld vertrekt en je je familie achterlaat.”
Toen Mark voorgoed naar Nieuw-Zeeland vertrok, ging
hij werken bij een bloemenkweker. Hij ontmoette zijn

vriendin Danica en samen zijn ze in het dorpje Winton
gaan wonen. “Dit dorpje is iets groter dan Bal Four”, zegt
hij lachend. ”Al is het centrum ook nog maar één straat.
We wonen nog steeds in ‘the middle of nowhere’, maar
ik vind het heerlijk. Ik zou niets anders willen.”
Mark twijfelt nog geen seconde over de vraag of
hij terug zou keren naar Nederland. “Nee, zeker niet.
Ik ben het gelukkigst in Nieuw-Zeeland. Daar is alles nog
rauw en puur natuur. We leven bijna helemaal zelfvoorzienend en echt in de natuur. De mensen zijn ook veel
vriendelijker en leven niet in een individualistische cultuur als in Nederland. Als ik in Nieuw-Zeeland autopech
heb, komt de eerste de beste voorbijganger me meteen
helpen. Dat vind ik heel mooi om te zien.” Wat Mark wel
mist van Nederland zijn de warme zomeravonden en op
een terrasje zitten met vrienden. “Oh, en de frikandellen en kroketten niet te vergeten”, zegt Mark. “Die ga ik
deze week zeker nog veel eten.” Mark is van plan deze
week nog naar het drielandenpunt in Vaals te gaan en
op bezoek te gaan bij vrienden en familie. “We hebben
nog veel gepland, dus het is niet echt een vakantie in
Nederland. Het scheelt dat als we in Nieuw-Zeeland zijn
we nog een week vrij hebben. Dan kunnen we echt gaan
genieten van onze vakantie en vooral van de rust.”
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Onderscheiding voor
Amalia van de Lisdonk
Amalia van de Lisdonk-Coenen uit Melderslo heeft zaterdag 1 september een Koninklijk Onderscheiding
ontvangen. Ze kreeg het lintje uit handen van burgemeester Ina Leppink-Schuitema tijdens de vrijwilligersdag
van Museum De Locht in Melderslo.

Vier generaties
Cindy Heldens-Dorssers uit Melderslo werd onlangs mama van
Mijs. Hiermee zijn de vier generaties in de familie compleet.
Superoma is Nel Hermans-Lemmen uit Hout-Blerick en oma is Ria
Dorssers-Hermans uit Maasbree.
Amalia van de Lisdonk was van
1974 tot 1980 lid van het schoolbestuur van basisschool De Brink in
Melderslo en van 1988 tot 1990 lid van
de ouderraad. Daarnaast was zij een
aantal jaar lid van de werkgroep
gezinsmissen van de parochie in haar

dorp. Bij Museum De Locht is zij sinds
1992 als conservator verantwoordelijk
voor de kleding- en textielcollectie.
Zijverzorgt onder meer de vaste- en
wisseltentoonstellingen van kleding
en textiel. Onder haar leiding is een
grote collectie opgebouwd. “Mevrouw

Van de Lisdonk wordt omschreven als
een autoriteit op dit gebied en staat
als zodanig ook bekend in de omgeving en daarbuiten”, aldus burgemeester Leppink.
Amalia van de Lisdonk is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Getuigen gezocht verkeersruzie
De politie in Horst is op zoek naar getuigen van een verkeersruzie, die dinsdag 4 september plaatsvond op
de rotonde Venloseweg/Meldersloseweg in Horst. Daarbij raakte één persoon gewond.
De ruzie vond rond 17.30 uur
plaats. Op Facebook laat de politie
weten dat één persoon werd mishandeld en bedreigd.

De auto van een andere persoon
werd vernield. “Tijdens de ruzie was
het druk en wij komen dan ook graag
in contact met de mensen die iets

hebben gezien”, aldus de politie.
Eventuele getuigen kunnen zich
melden bij de politie via 0900 88 44
of anoniem via 0800 70 00.

Gemeentelijke
subsidie Rozenhof
De Rozenhof Lottum krijgt 40.000 euro van gemeente Horst aan de
Maas voor de doorontwikkeling van het rozenkenniscentrum. Zo kan door
onderzoek en innovatie de sector verder worden versterkt.
Uit eerder onderzoek van de HAS
Den Bosch-Venlo bleek dat
De Rozenhof zich onvoldoende heeft
doorontwikkeld. Zo wordt onder
andere de aansluiting bij hoger onderwijs gemist en wordt er te weinig
aandacht besteed aan duurzaamheid.
Het kenniscentrum wil daarom door
middel van samenwerking met onder
andere kwekers en onderwijsinstellingen meer activiteiten gaan ontwikke-

len. Ook wordt er gekeken naar het
in ontwikkeling zijnde Landgoed
Keukenhof, onderdeel van de
Keukenhof, waar de Lottumse rozen
een plekje zouden kunnen krijgen.
De totale kosten voor de doorontwikkeling worden begroot op 800.000
euro. Onder andere provincie Limburg
en de Regio Venlo dragen hier aan bij.
Gemeente Horst aan de Maas heeft al
eerder 10.000 euro bijgedragen.

Zondag 9 september 09.00 - 15.30 uur
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WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Vier generaties compleet
Met de geboorte van achterkleindochter Pip Vervoort is de gemeente Horst aan de Maas weer
een ‘vier generaties’ rijker. Pip is geboren op 1 augustus en is de dochter van trotse ouders
Rob Vervoort en Cassie Vallen uit Sevenum. Pip zit op schoot bij haar superoma Tiny Rubie-Janssen
uit Sevenum. Op de foto staan ook moeder Cassie en oma Marga Rubie uit Sevenum.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Herinner me
van mijn goede dagen
hoe ik was
toen ik alles kon

Hij had zo graag nog wat langer
bij ons willen zijn….
Onverwacht hebben we afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Piet Camps

Herinner me
om mijn inzet
om mijn dankbaarheid
toen het steeds maar minder werd
Bewaar in je hart
dat ik van mijn naasten heb genoten
tot aan mijn laatste dag
.. “ik denk dat het goed is zo” ..

Op vrijdag 31 augustus 2018 is op 82-jarige leeftijd overleden,
mijn zorgzame man, ôzze pap en lieve opa

Wiel van Rens

“Camps mop”

Echtgenoot van

Mien Camps - de Kuijper
Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar.
Horst: Mien Camps - de Kuijper
Melderslo: Truus en Jan Hermans - Camps
Ruud en Fleur
Gijs en Imke
Hegelsom: John Camps en Lidia van Bennekom
Timo
Jessa en Bob
Horst, 28 augustus 2018
Waterstraat 1, 5961 XG Horst

echtgenoot van

Gerda van Rens - Janssen
John en Jacqueline, Lisa †, Evy †, Lotte, Niek
Jeannet en Gerard
Conny en Pieter, Sem, Sjuul
Twan en Maaike, Tess, Katinke
Familie van Rens
Familie Janssen
Correspondentieadres:
Speulhofsbaan 20, 5964 NV Meterik
De crematiedienst heeft op donderdag 6 september 2018
plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van Hof te Berkel 13 voor de respect- en liefdevolle verzorging.

Zeer bedroefd hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van ons koorlid
Zeer bedroefd hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van ons koorlid

Jan van Rens

De afscheidsdienst en de crematie hebben plaatsgevonden
op maandag 3 september.

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

Mia Hofmans-de Kuijper
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 20 oktober 2018
om 18.00 uur in de H. Lambertuskerk te Horst.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

DANKBETUIGING
Onze oprechte dank voor Uw medeleven, in welke vorm dan ook,
dat U heeft betoond na het overlijden van ôzze

Jan van Rens

Jan was lid van Mannenkoor “Die Sevensanghers” sinds
Jan1996
was liden
vanvanaf
Mannenkoor
sinds 1996
2015 “Die
wasSevensanghers”
hij rustend lid.
en vanaf 2015 was hij rustend lid. Wij zijn hem dankbaar voor zijn
Wij zijn
hem dankbaar voor zijn jarenlange betrokkenheid
jarenlange betrokkenheid bij ons koor. Wij zullen hem missen.
bij ons
zullen
hemen
missen.
Wij wensen
Jozé koor.
en Jos,Wij
Johan
en Mariëlle
de kleinkinderen
veel sterkte toe.

Wij wensen Jozé en Jos, Johan en Mariëlle
Bestuur, dirigent, pianiste en leden
en de kleinkinderen
sterkte toe.
Mannenkoor “Dieveel
Sevensanghers”
Sevenum.
Bestuur, dirigent, pianiste en leden
Mannenkoor “Die Sevensanghers” Sevenum.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
VW-wieldop verloren tussen Horst en
Sevenum. Tel. 06 52 04 49 07.

Gevraagd poetshulp
voor 3 uur in 2 weken, dagen in
overleg, in sevenum.
Tel. 077 467 20 09.

Jan van Megen
Het heeft ons goed gedaan en geeft ons kracht voor de toekomst.
Herman en Irene
Anna, Mateusz

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.
Te huur opslagloods in Lottum.
600 mtr Tel. 06 12 50 53 73.

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00 per
maand, div. afm. Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.

Appels, peren en pruimen.
Te koop appels, peren en pruimen in
onze automaat. Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50 Meterik
tel. 077 398 43 08.
Houtpellets. Gecertificeerde
houtpellets. Zakgoed, Big-bag en Bulk.
06 51 56 15 31.

Ger en Lies
Sanders-van Kuijck
6 september 2018
50 jaar getrouwd

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.
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.
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
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Seniorenwoning gezocht.
Gezocht seniorenwoning in Horst of
Sevenum. Op loopafstand van het
centrum. Tel. 06 43 08 30 34.
Tafellampen.
Te koop: 2 tafellampen betonlookvoet
met ecru kap. Totale hoogte 63 cm.
Hoogte voet 36 cm. 25 euro per stuk.
Tel. 06 27 50 57 44.
Gitaarles en Gitaarreparaties.
Gitaarles voor beginners en
gevorderden, onderhoud en reparaties.
www.gitaarleshorst.nl of 06 52 38 16 45.
Holistic Beauty Therapist.
Ervaar de holistische weg naar
schoonheid voor huidverbetering en
huidverjonging, www.beauty-for-life.nl
of bel 06 42 01 45 29.
Lieve groet, Nicolle.

Dag en nacht bereikbaar

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com
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Open dag Bergerbaan Starters in de regio
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Gasterij Bergerbaan in
Sevenum is er een open dag op zondag 9 september tussen 11.00 en
17.00 uur.

Bij Gasterij Bergerbaan in Sevenum
draaien twee dagbestedingsgroepen
voor ouderen (al dan niet met dementie) naast elkaar. De leeftijden in deze
groepen variëren tussen de 56 en 96
jaar. Naast deze dagbestedingsgroepen

schenkt Gasterij Bergerbaan aandacht
aan extra begeleiding voor mensen
met dementie. In hun project
DemenTalent begeleiden ze mensen
met demntie in het doen van vrijwilligerswerk.

01

Adver torial

Korting op huidige voorraad

Stoffelhoeve Meubelen
houdt leegverkoop
Omdat onze kinderen andere ambities hebben en wij gezien onze
leeftijd ook nog andere leuke dingen in ons leven willen doen
hebben wij besloten om onze verkoopactiviteiten af te bouwen en
op termijn te stoppen.
Dit betekent dat wij onze
huidige voorraad meubelen gaan
verkopen met 25% KORTING,
decoratie, binnenverlichting en
aanwezige verf van PAINTING
the PAST met 40% KORTING.

Volg ons op facebook.com/
DeStoffelhoeve en op onze site
www.stoffelhoeve.nl
Mocht u op deze dagen niet kunnen,
dan is er natuurlijk de mogelijkheid
om een afspraak te maken.

De verkoop zal plaats vinden
vanuit onze showroom aan de
Stationsweg 86.
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 13.30-17.30 uur
Zaterdag:
09.00-16.00 uur
Wees er snel bij, U bent van harte
welkom. Nieuwsgierig?

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Jos Computerhulp Computerproblemen, computerles of nieuwe
website. Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Atelier De Stal. Nu de dagen korten
is het weer heerlijk om creatief bezig
te zijn. Wij geven o.a. cursussen en
workshops schilderen en vegetatief
vormgeven. Ook voor groepen !!! Kijk
voor info op www.atelier-destal.nl
Verloren in de Steenstraat metalen
wandelstok met zwart handvat.
Tel. 06 10 52 66 62.

Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte van onze
zoon en broertje

Joeri
Geboren op
28 augustus 2018
Zoon en broertje van
Luc Vergeldt,
Brenda Reijnders en Nico
Hombergerweg 55
5973 PE Lottum

Team de Stoffelhoeve
0478 58 59 56
info@stoffelhoeve.nl

Te huur appartement.
Voor 6 mnd. eenvoudig ingericht
2-kamer appartement, 45 m2 gelegen
in buitengebied van Horst a/d
maas. Aanvaarding in overleg, geen
huisdieren, € 450.= p/m incl. g-e-w.
Tel. 06 81 19 50 11.
Verloren op 4 september zwarte
fietstas met inhoud, op de weg
van Froxx naar Melderslo.
Tel. 06 30 01 12 81.

Melior Bewind & Financiële coaching
Melior Bewind &
Financiële coaching
Eigenaar Patricia van Tilburg en René Achten
Adres
Spoorweg 10
Plaats
Horst-Hegelsom
Telefoon 077 206 10 66
Bedrijf

Activiteiten
Melior Bewind & Financiële
coaching stelt het financiële
welzijn van mensen centraal.
Iedereen heeft namelijk recht op
een financieel gezond leven.
Beschermingsbewind, inkomensbeheer en budgetcoaching
zijn diensten die Melior Bewind
& Financiële coaching aanbiedt,
waarbij volop aandacht is voor
het coachen en ontzorgen van
mensen op financieel-administratief en sociaal-juridisch vlak.
Financiële coaching is gericht
op het begeleiden en helpen
van mensen bij het maken van
juiste keuzes op financieel
gebied. De kracht van financieel
coachen is dat persoonlijke
(levens) wensen en financiën
samenkomen en eventuele
zorgen worden aangepakt.

E-mail
Website
Sector
Start

info@meliorbewind.nl
www.meliorbewind.nl
Bewindvoering &
Financiële Diensten
1 augustus 2018

verkwisting en problematische
schulden kan een reden zijn om
bewindvoering aan te vragen. Doel
is het beheren en beschermen van
het vermogen van de onder
bewind gestelde persoon.
Anderzijds is het doel de persoon
te beschermen tegen (verdere)
financiële problemen en te werken
aan het oplossen van schulden.
Voor onderbewindstelling is altijd
een rechterlijke uitspraak nodig.
Inkomensbeheer, ook wel
budgetbeheer genoemd, is
beschikbaar voor mensen die nog
voor een groot deel zelfstandig hun
geldzaken kunnen regelen, maar
wel hulp nodig hebben om hun
financiën op orde te krijgen en te
houden. Voor inkomensbeheer is
geen rechterlijke uitspraak nodig.
Budgetcoaching is een goede
oplossing voor iemand die tijdelijke
ondersteuning nodig heeft bij het
oplossen van financiële stress en
Doelgroep
wanorde. Steeds meer werkgevers
Beschermingsbewind wordt
aangeboden aan meerderjarigen faciliteren budgetcoaching om
werknemers te helpen financieel fit
die bescherming nodig hebben
op financieel gebied. Dit kan een en gezond te blijven.
Financiële coaching is er voor
lichamelijke en/of geestelijke
iedereen die geholpen wil worden
oorzaak hebben. Maar ook

bij het maken van belangrijke
keuzes zoals de aan- en verkoop
(of verbouwing) van een woning,
al of niet beleggen van spaargeld
en de opbouw van een goede
pensioenvoorziening. De kracht
van financiële coaching is het
verkrijgen van inzicht en financiële rust.
Onderscheidend vermogen
Mensen voelen zich vaak
gelukkiger als hun geldzaken op
orde zijn. Mede door de jarenlange ervaring van Patricia en
René op het gebied van advisering en financiële coaching kan
Melior Bewind & Financiële
coaching hier een belangrijke
bijdrage aan leveren, met volle
aandacht voor de persoon.
Iedereen heeft recht op een
financieel gezond leven!
Nieuwsgierig geworden?
Bezoek dan eens de website
www.meliorbewind.nl of
linkedIn profiel. Of kom gerust
eens langs tijdens het gratis
koffie-uurtje elke eerste
donderdagmiddag van de
maand.

Rogge. Te koop ongeveer 1500 kg
rogge voor inzaai als groenbemester.
06 27 02 77 58.



Welkom lief meisje

Jet

Geboren

Teun

28 augustus 2018
Zoon van
Rob en Debbie Zanders
Broertje van Lize
Dr. Lemmenstraat 30
5964 AM Meterik

Geboren

Lotte

30 augustus 2018
Dochter van
Leon en Hanneke
Jeucken-Janssen
Lottumseweg 8
5872 AB Broekhuizen

2 september 2018
Dochter en zusje van:
Teun en Sharon Gommans
Puk en Wiep
Pastoor Vullinghsstraat 91
5975 AP Sevenum



Welkom lieve

Quinn
2 september 2018
Zoon van Tom & Melanie
Alaerds-van de Laak
Broertje van Zoë
Pastoor Debijestraat 59
5963 AE Hegelsom

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

08

opinie

06
09

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een afteller is een goede
tussenoplossing’
Onlangs zijn er op het station HorstSevenum zogeheten aftellers geplaatst.
Volgens ProRail is dat een hulpmiddel voor
conducteurs om stipt op tijd te vertrekken
zodat de overweg achter het station niet
langer dicht ligt dan strikt noodzakelijk is.
Bijna de helft van het aantal inwoners van
Horst aan de Maas denkt dat daardoor de
doorstroming op dit punt verbetert. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
In 2014 besloot gemeente Horst aan de Maas
om de verkeerssituatie rondom station HorstSevenum en de spoorwegovergang opnieuw te
bekijken. Uit een probleemanalyse van ProRail,
opgesteld in samenwerking met onder andere
een aantal dorpsraden en bedrijven en bewoners uit de directe omgeving, bleek dat er
regelmatig te lange wachttijden en wachtrijen
voorkwamen. In 2017 werd besloten dat er
verder onderzoek wordt gedaan naar de moge-

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
10%
Neutraal
41%

Eens
49%

Afteller bij station
helpt doorstroming
lijkheid van een tunnel voor langzaam verkeer
onder het spoor en een rotonde ter hoogte van

nog rekening houden als hij bijvoorbeeld een
Stationsstraat 143. Vanuit die rotonde zou dan
bus net ziet komen aanrijden. Met een afteller is
een nieuwe toegangsweg naar het station
dat weg want hij focust dan op 0 en go.” Ook zijn
komen. Zo’n afteller is dan ook een goede
er mensen die vinden dat het gewoon een
tussenoplossing vinden de meeste mensen.
kwestie is van een beetje geduld. “Natuurlijk is
“Het is een druk kruispunt. Nog beter is het om
het soms heel druk maar
zoveel mogelijk verkeer
dat zijn paar momenten
te scheiden”, denkt een
‘De enige oplossing
op een dag, moet daarinwoner. “Het zal zeker
is een tunnel’
voor zoveel veranderd
helpen”, meent een
‘Er zal veel meer nodig zijn’
worden?”
ander. ”Het grote proHet merendeel van
bleem is echter dat er
‘Minimaal effect’
de inwoners ziet dan
ieder half uur binnen 3
ook liever dat er zo snel
minuten twee treinen het
mogelijk een tunnel komt. “Ondertunneling zal
station aandoen en vaak direct ervoor of erna
bijna alle problemen oplossen. Alle andere maatook nog een goederentrein komt. Dan is de
regelen zijn op termijn onvoldoende.”
spoorweg soms meer dan 5 minuten dicht.
En dat in de spits...” Anderen zien zo’n afteller
TipHorstaandeMaas is een
juist helemaal niet zitten. “Je gaat de druk bij
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
machinisten verhogen als ze aan de hand van
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
een afteller moeten gaan rijden. Je haalt tevens
resultaten of aanmelden voor de volgende
een beetje het sociale weg, nu kan de machinist enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, 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

Hof te Berkel
Door de zomervakantie vernam ik pas onlangs van de begin augustus
verschenen artikelen in de Limburger en HALLO over de kwaliteit van de
zorg in Hof te Berkel.
Mijn moeder verblijft vanaf juli
2014 op een gesloten afdeling van
Hof te Berkel en ik bezoek haar elke
week. Mijn vader van 88 jaar komt er
bijna elke dag, lopend. Wij zijn onder

de indruk van de liefdevolle verzorging van ‘ons mam’ en herkennen ons
in het geheel niet in de negatieve
geluiden in de publicaties. Wij zien
hardwerkende en zeer betrokken

medewerksters die mam de beste
zorg geven die wij ons maar kunnen
wensen. We hebben ons nog nooit
druk gemaakt over de aan- of afwezigheid van desinfecterende zeep op
de kamer van mam. Haar eigen
lievelingszeep ligt immers op de
wastafel en schone handdoeken zijn er
genoeg.

Binnenkort starten we weer met de cursus

CHI NENG QIGONG

In de vier jaar dat mam in Hof
te Berkel woont is zij nog nooit ziek
geweest. Ja, ze wordt elke dag een
beetje ouder en langzaamaan ook
steeds meer dement, dat wel. Wij zijn
nog steeds heel dankbaar dat mam
in 2014 in Hof te Berkel mocht komen
wonen en dat er een plaats voor haar
beschikbaar was in deze kleinschalige

en huiselijke opvang. Ik gun het aan
alle oudere inwoners van Horst aan
de Maas en omgeving om straks, als
het thuis echt niet meer gaat, dan
ook een plekje te bemachtigen in
Hof te Berkel.
Ans Cox, dochter van
mw. G. Cox-Lenssen,
Hof te Berkel, Horst

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

vloerreiniging
en

De uit 10 lessen bestaande cursus wordt gegeven door Saskia Vermeesch
en Ton van de Pas. Kosten: € 200,00 inclusief lesmateriaal.
Startdatum: woensdag 12 september van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden: info@praktijktonvandepas.nl vóór 9 september.

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

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

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 - 397 11 00
www.praktijktonvandepas.nl
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

n
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ding rdtu| in
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Bespreking poll week 34

Carnaval vieren kan het hele jaar door
Carnaval het hele jaar door vieren? Waarom niet zegt 52 procent van de
stemmers. Daar hoeft het niet per se winter voor te zijn.
Zo’n Zomercarnaval, zoals die elk jaar in Horst wordt gehouden, ziet de
meerderheid wel zitten. Dit alternatieve carnavalsfeest komt uit de koker van
De Maondaagaovundclub van café De Beurs. Alle activiteiten van het ‘gewone’
carnaval komen ook hier aan bod: het uitkomen van de prins(es), de optocht
en de receptie. Het enige verschil is dat het in de zomer wordt gevierd. Zo zijn

de temperaturen over het algemeen gunstiger in de zomer, wat toch net iets
prettiger optocht kijken is.
De andere 48 procent vindt echter dat de traditie in ere gehouden moet
worden. Carnaval is zeven weken voor Pasen, voorafgaand aan de vastentijd.
En dat is dus niet in de zomer. Carnavalsliedjes, kostuums en alles wat daarbij
hoort dat past toch helemaal niet als het buiten 25 graden is? Pas na de 11e
van de 11e komt het carnavalsgevoel los.

Directie hoort ook mouwen
op te stropen bij personeelstekort
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas/
PostNL heeft afgelopen week laten weten dat ze zoveel postbezorgers
tekort komen dat het personeel op het hoofdkantoor moet bijspringen. Iedere
medewerker wordt dringend gevraagd in september één wijk per week te
lopen. Het betreft hier om en nabij 500 medewerkers die er voor moeten
zorgen dat 750.000 brieven op tijd bezorgd worden. Blijkbaar is dat een
probleem dat al langer speelt, waarbij PostNL er al geruime tijd niet in slaagt
om voldoende postbezorgers te vinden. Één van de oorzaken is dat het het
takenpakket van de postbezorger recentelijk is uitgebreid. FNV is echter bezorgd
over dit tekort aan postbezorgers en voorziet dat dit problemen gaat opleveren
rondom de kerstdagen. PostNL heeft wel al laten weten dat veel medewerkers

bereid zijn om op die manier mee uit te helpen. Een logische stap, want
uiteindelijk ben je met zijn allen verantwoordelijk voor het bedrijf. Zonder
bezorgers kan een bedrijf als PostNL zijn kerntaak niet uitvoeren en hebben
alle andere werkzaamheden ook geen nut. Het is dus niet meer dan logisch dat
medewerkers op een andere manier ingezet worden, om zo het voortbestaan
te kunnen garanderen. Maar waarom moeten andere medewerkers hier dan
‘de dupe’ van worden? Gaat de grote baas dan zelf ook mee bezorgen? Geen
bezorging, geen bedrijf. In dat geval zouden directeuren zich ook moeten
oppakken en een bezorguniform aan moeten trekken.
Directie hoort ook mouwen op te stropen bij personeelstekort. Wat vindt u?

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

Horst aan de Maas: Gezondste regio of …?
Op de site van de gezondste regio 2025 is er het volgende te lezen:
”In 2015 is een landmark geplaatst, namelijk de ambitie om binnen
10 jaar de gezondste regio, Horst aan de Maas, van Europa te zijn.
Hierdoor ontstaat een maatschappelijke en economische beweging en creëer je groei met als
resultaat: een gezondere samenleving. Gezondheid is een term die
alles met elkaar verbindt, iets dat
iedereen raakt in alle lagen van de
bevolking. De Gezondste Regio gaat
over gezonde mensen die op een
gezonde manier in een gezonde
gemeenschap gezamenlijk aan de
slag gaan om van hun regio een prettige woon-, werk- en recreëerom-

geving te maken die zich op deze
gebieden ook daadwerkelijk onderscheidt.”
Woon-, werk-, recreëeromgeving.
Wat moeten we daarvan verwachten?
Mestverwerkers. Deze zullen groeien
als paddenstoelen uit de grond als wij
de gemeentelijke info mogen geloven.
Onlangs hebben wij kunnen lezen in
de HALLO dat de aanwezige capaciteit
al ruim voldoende is om alle in Horst
aan de Maas geproduceerde dierlijke
mest te verwerken. Naast de op stapel

Vacature

Ben jij op zoek naar een
functie als allround
constructie bankwerker,
samensteller?

Het is voor ons belangrijk dat je zelfstandig en
precies kunt werken en veel plezier haalt uit het
creëren en maken van mooie producten.
Producten die volledig op maat worden
gemaakt, waardoor het veelal enkelstuks en
specifiek werk is. Je bent van begin tot het eind
betrokken bij projecten.
Je kunt reageren door te mailen naar:
info@muldersmetaal.nl en voor meer
informatie bellen met Jos Mulders
op 06 301 77 677

Meer informatie over de vacature
vind je op:

www.muldersmetaalopmaat.nl

liggende gigaverwerkers NGB en RMS
komt er nog een verwerkingsbedrijf
bij in America. Een totaal capaciteit
die ongeveer vier maal groter is dan
we zelf nodig hebben. Dat betekent
dat we bij Horst aan de Maas van alle
kanten de mestwagens naar binnen kunnen zien rijden en dat op alle
mogelijke plaatsen deze mestverwerkers (dat zijn geen agrarische bedrijven
meer) in de gemeente hun emissies
verspreiden, met als meest merkbare:
de stank en daarnaast meer ongezonde stoffen als ammoniak, fijnstof
enzovoort. En daar bovenop komt nog
dat transport de beste manier is om
dierziekten te verspreiden.

Nee, de term gezondste regio
moet op heel wat anders slaan dan
de termen als recreëer-, woon- en
werkomgeving. Deze bedrijven leveren nauwelijks werkgelegenheid, wel
heel veel stank en ongezonde ergernis. De term ‘de meest intensieve
mestverwerkingsstreek’ past beter.
Met dank aan het vorige college die
aan al deze gevallen blijmoedig heeft
meegewerkt. Laten we hopen dat het
huidige college wel het gezonde verstand gebruikt en een rem zet op en
tegengas geeft aan deze teloorgang
van een potentieel gezonde regio.
Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug, Horst

Nieuw
hoofdstuk
Waar voor sommigen het
misschien een brug te ver is,
heb ik me er toch aan
gewaagd. Sommigen zouden
liever bungeejumpen,
uit een vliegtuig springen,
een ijsbeer knuffelen, tussen krokodillen zwemmen,
hun haar doen met een
staafmixer. Ik keek het
echter recht in de ogen en ik
deed het: ik ben van
Sevenum naar Horst verhuisd. Ik ben het spoor overgestoken.
Laat ik gewoon eerlijk zijn:
het kwam toevallig zo uit.
Ik was op zoek naar een
woning en die vond ik in Horst.
De zoektocht is één ding, het
vinden een ander, maar een
complete Lord of the Ringstrilogie kan er gewijd worden
aan het klussen en verhuizen
dat daar bij komt kijken.
Een veel gehoorde quote
tijdens de deze weken was
dan ook dat ‘verhuizen echt
geen hobby zal worden’. Ik zie
het al voor me op een online
datingprofiel: hobby’s: netflixen, lekker eten en verhuizen. Los van het feit dat
mensen die netflixen als
hobby hebben, dat wat het
dichtst tegen een passie aan
hoort te liggen, zich eens
achter de oren mogen krabben. Netflixen dat doe je uit
verveling, ter ontspanning of
omdat je tijd gevuld moet
krijgen. Niet als hobby.
Enfin, ik ben nu gelukkig
een potentiële hobby armer
voorlopig. De dozen zijn uitgepakt, de grote spullen hebben
hun plaats gevonden en het
kleine inrichten en aanvullen
is begonnen. Ik ben gesetteld
en zit goed op mijn plek in
Horst. De Kasteelse Bossen op
loopafstand, net als het centrum en een heerlijk rustige
wijk met uitzicht over een
parkje. Het epicentrum van
mijn werk. Een nieuw hoofdstuk breekt aan, ik ben er klaar
voor.
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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.

Coalitiepartijen laten arme kinderen in de kou staan
In 2017 heeft de regering besloten om extra geld ter beschikking te
stellen om kinderen die rond de armoedegrens leven te helpen. Bij de
voorbereiding van de begroting 2019 van onze gemeente blijkt dat het
toenmalige college dit geld daar niet voor had gebruikt en dat het
nieuwe college dat ook in 2018 niet van plan is.
De reden zou zijn dat er al
genoeg voor deze kinderen gedaan
wordt en dat er geen verdere
ideeën zijn. Aanleiding voor de SP
om op onderzoek uit te gaan. Er is
contact gelegd met organisaties die
zich bezighouden met het financieel

ondersteunen van kinderen in
armoede, zoals de Stichting Leergeld
en het Jeugdsportfonds Limburg. Er is
ook gesproken met mensen die voor
financiële ondersteuning in aanmerking komen. Het blijkt dat nog lang
niet alle kinderen bereikt worden en

dat sommige ouders nog steeds
schromen om gebruik te maken van
deze regeling. Ook kwamen ideeën
naar voren over wat er nog aanvullend gedaan zou kunnen worden,
zoals het verschaffen van kledingvouchers en diverse projecten die al in
andere gemeenten lopen.
De SP heeft de verantwoordelijke wethouder gevraagd om alsnog
toe te zeggen de gelden die daarvoor zijn bedoeld ook echt te gaan
gebruiken. Deze toezegging wilde hij

niet doen, waarop de SP een motie
indiende. Hierin werd het college
opgeroepen om binnen 2 maanden
met een plan te komen om dit geld
wel te gaan besteden. Erg verbaasd
waren we dat geen van de andere
partijen wilde instemmen. Zij vielen
over het feit dat de gelden blijkbaar
niet echt geoormerkt waren, maar
gingen volledig voorbij aan het feit
dat ze er wel degelijk voor bedoeld
waren. Precieze woorden waren voor
hen belangrijker dan de bedoeling

van een regeling en het daadwerkelijk helpen van kinderen. Het verloop van het proces was blijkbaar
belangrijker.
Bij vergelijkbare onderwerpen zeggen deze partijen altijd
dat ze niemand in de kou laten
staan. De nog niet bereikte kinderen levend rond de armoedegrens
worden door hen volledig in de kou
gelaten.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Zonne-energievelden?
In 2017 heeft de raad het college gevraagd om te komen met een
visie op het beleid rondom zonne-energie. In de commissie Ruimte van
28 februari is de totstandkoming van het voorgenomen beleid besproken.
Dinsdag 18 september zal in de
voorbereidende raadsvergadering de
notitie Zonne-energiebeleid gepresenteerd en besproken worden.
Zonneparken: zeeën van zonnecellen leken ooit voorbehouden
aan woestijngebied, maar ook in
onze gemeente komt steeds meer
vraag naar ruimte voor zonneweides.

Goed voor de schone energie, maar
wat betekent dit voor het landschap?
Zoveel ruimtebeslag voor een beetje
groene energie, dat moet toch slimmer kunnen?
Een zee van zonnepanelen, keurig
in rijen, op metalen pootjes, anderhalve meter van de grond. Een minienergiecentrale kun je het gerust

noemen, goed voor stroomlevering
aan onze huishoudens. Tussen elke
rij zonnepanelen blijft een meter
of twee vrij, zodat de zonnepanelen geen schaduw op elkaar werpen.
Krijgen in de open ruimte bloemen
en planten, heel natuurlijk, kans om
te gaan groeien? Goed voor de biodiversiteit. Of wordt het kort gemaaid
gras? Landbouwgrond omzetten naar
energie-grond? Een keuze? Alleen met
het vol leggen van daken gaan we
het niet redden. Niet alle daken zijn
immers geschikt.

Zonneweiden mogen dan laag
zijn, dat maakt ze niet onomstreden.
Willen we uitkijken op donkerblauwe,
glanzende velden? Een keuze? Of en
hoe passen we ze in? Welke delen van
onze gemeente vinden we geschikt
of laten we dit door de grondbezitters
bepalen? Keuzes.
Kom dus luisteren, dinsdag 18
september. Het gaat om toekomstige
energie maar ook over de invulling
van ons landschap.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van
sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen is onze core business.
Hierbij staan een hoogst haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij

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

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
www.bekro.nl

Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

Productie medewerk(st)er
Een parttime baan van 28-32 uur met veel afwisseling

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

Dompelpompen
in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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Aandacht voor sociale zaken
Sinds deze maand hebben we een nieuwe besluitvormingsstructuur
in Horst aan de Maas. Elke twee weken een raadsvergadering en ook
elke twee weken een overlegvergadering daaraan voorafgaand.
Ik ben blij dat ik als burgerraadslid daar een actieve rol in
mag vervullen. Als speerpunt wil
ik mij gaan inzetten voor de sociale zaken (in ambtelijk jargon: het
sociaal domein) en jeugdzorg. Op die
manier hoop ik vanuit de VVD Horst
aan de Maas een bijdrage te leve-

ren aan het mooier maken van onze
gemeente.
Vaak wordt, volledig ten onrechte,
gedacht dat de VVD een partij is voor
de ondernemer. Natuurlijk zijn we er
óók voor deze belangrijke groep. Maar
we zijn een volkspartij, en dat houdt
in dat we er zijn voor iedereen. Met

als uitgangspunt dat iedereen eerst
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid
en voorkeuren zijn leven invult. En als
het echt niet meer kan, er een overheid is die zorgt voor een vangnet.
Vanuit mijn portefeuille ga ik me
deze periode inzetten voor het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van de mensen die hulp
nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan
mantelzorgers, maar ook aan de jeugd
die hulp nodig heeft.

De komende tijd gaan we diverse
themabijeenkomsten organiseren
over dit thema. Elke keer belichten
we weer een ander aspect en hopelijk
biedt de opgedane informatie hieruit
de VVD Horst aan de Maas input om
ook iets mee te kunnen gaan doen.
Daar ga ik me in elk geval hard voor
maken. Gewoon. Doen.
Imke Emons,
VVD Horst aan de Maas

Internationaal op de kaart
Afgelopen vrijdag 31 augustus heb ik een bezoek gebracht aan het
wereldkampioenschap Singel en Para driving. Het was voor mij de eerste
keer dat ik een paardenevenement bezocht op Grandorse in Kronenberg.
Het gebied is in de voorbije
jaren omgetoverd naar een prachtige locatie om dergelijke evenementen te organiseren. We zagen
ondermeer de als tweede geëindigde Nederlandse Saskia Siebers in
actie bij het onderdeel dressuur.

Prachtig om te zien hoe menner en
paard er een mooie kuur van maken.
Het was een evenement dat zeker
de opmaat zal zijn naar meer grote
evenementen.
Echter zo’n herinrichting van een
gebied heeft ook nadelen. Op de

terugweg viel mij al op dat een
loonwerker een omweg moest maken
omdat de Peelstraat was afgesloten,
zeker voor de professionele gebruiker
van de weg een nadeel. Dit kreeg ik
ook als reactie op een Facebookbericht dat ik geplaatst had. Ik herinnerde mij dat er in het verleden
sprake was van een brug over de
Peelstraat. Dit zou een goede oplossing zijn om de verkeersdoorstroming

te verbeteren en ik heb dus maar
eens een vraag uitgezet hoe de stand
van zaken omtrent de brug is.
Ik merk de laatste tijd steeds
meer dat mensen mij weten te
vinden met problemen waar ze tegen
aanlopen en hoop dat dat ook in de
toekomst zo zal zijn.
Sjaak Jenniskens,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Afspraken met woningcorporatie
In de raadsvergadering van 21 augustus heeft de gemeenteraad de
ingekomen brief van Wonen Limburg besproken. Hierin doet de woningcorporatie een voorstel voor de plannen voor 2019 met een doorkijk voor
de komende 4 jaar. Als vervolg hierop heeft Essentie een aantal vragen
gesteld aan het college wat de inzet wordt voor het maken van afspraken.
In de woningwet staat dat er
voor 15 december overeenstemming
bereikt moet worden met de woningcorporatie. Nu is dus het moment
voor afspraken over knelpunten en
vraagstukken. Het hoeft geen lang
betoog dat we een aantal grote

opgaves hebben op het gebied van
wonen. Denk aan het vergroten van
het aantal huurwoningen in het
sociale- (tot 710 euro per maand) en
middenhuur-segment (710 tot 950
euro per maand). Daarnaast ook de
toenemende vraag naar woonruimte

van onder andere arbeidsmigranten
die zich permanent willen vestigingen.
In het coalitieakkoord is afgesproken dat we deze toenemende vraag
naar woningen ook in de reguliere
woonbehoefte vertalen en dus ook
meenemen in de afspraken met de
woningcorporatie. Essentie is voorstander om hier stevig op in te zetten. Er
worden momenteel veel koopwoningen gebouwd maar de realisatie van
huurwoningen blijft nog achter. Zeker
in het middenhuur-segment. Zonder
doorstroming komen bestaande

sociale huurwoningen niet vrij.
Deze periode maken we ook
afspraken over het Masterplan Wonen
zodat concreet wordt wat we als
gemeente gaan doen. Want plannen
maken is mooi, maar als dit niet leidt
tot realisatie schieten we er niets mee
op. Of zoals een oud kamerlid ooit zei:
“In geouwehoer kan je niet wonen”.
Het doel is en blijft bouwen naar
concrete behoefte in alle kernen.
Aangevuld met lef en ambitie.
Jeroen Brouns,
Raadslid Essentie

VACATURE

Rots en Water

De Kemp is een familiebedrijf met al meer dan 50 jaar ervaring in de vermeerdering en
opkweek van aardbeiplanten, aspergeplanten, vruchtboom onderstammen en rode
bessenplanten. De Kemp levert kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal aan
professionele telers in heel Europa.

Weerbaarheidstraining

In een afwisseling van actieve
oefeningen, spel en zelfreflectie.
Voor kinderen en jongeren die:
Onder hoge druk staan, gepest worden, onzeker zijn, moeite hebben
om te functioneren in een groep, steviger in hun schoenen willen staan,
niet lekker in hun vel zitten.
8-weekse training
13.30u – 14.45u
15.15u – 16.30u

7-10 jaar
11-14 jaar

Woensdag 26 september 2018
Sportzaal MFC de Zwingel
Melderslo
Aanmeldingen via:
E: mdeswartbrouwers@gmail.com
T: 0650905441
mariadeswartbrouwers.nl

Wij zijn op zoek naar:

Bedrijfsleider kas (m/v)
Teeltmedewerker kas (m/v)
Logistiek medewerker (m/v)
Word jij onze nieuwe collega?
Wil je werken binnen een dynamisch en innovatief bedrijf met leuke collega’s, een
prettige werksfeer, een hands on mentaliteit en passie voor het vak? Kijk dan snel op
onze website: http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures en mail je sollicitatiebrief
en CV naar Esther Keijsers: e.keijsers@dekemp.nl

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430
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Afgesloten van 17 september tot medio oktober 2018

Tijdelijke afsluiting Veerweg
Lottum en Dorpstraat
Grubbenvorst

Nederland Zoemt on tour!
"Laat je gemeente zoemen", de landelijke training van Nederland Zoemt gericht op bijvriendelijk groenonderhoud voor gemeentes, is on tour!
tes Horst aan de Maas, Peel en
Maas en Roermond waren bij
deze aftrap aanwezig.

Ter hoogte van de Veerweg in Lottum en de Dorpstraat in Grubbenvorst worden nieuwe dijken gerealiseerd. Tevens dienen er een aantal kabels en leidingen te worden verlegd. Vanaf

“Termen als bloemarmoede en

17 september 2018 tot en met medio oktober worden de Veerweg in Lottum en de Dorpstraat

groene woestijnen en wat dit

in Grubbenvorst tijdelijk afgesloten.

dan betekent voor de bij, het
besef dat er 359 verschillende

Waterschap Limburg heeft aannemers-

Verkeer met de bestemming de Veerweg

soorten bijen zijn” zijn een

combinatie Ploegam - Dura Vermeer de

of pontverbinding wordt via de Kerkstraat

paar reacties van enkele

opdracht gegeven voor het versterken van

omgeleid en vice versa.

deelnemers.

Om te kunnen voldoen aan de geldende

Volg het project via de BouwApp

In de Groenagenda Horst

veiligheidsnorm is het noodzakelijk dat de dijken

Voor de omgeving en alle belangstellenden

worden versterkt. De dijkversterking wordt

is er de mogelijkheid om het project

Op 28 augustus was de gemeente Horst aan

met het vergroten van de biodiversiteit.

gerealiseerd door het ophogen en verbreden

‘Dijkversterking Grubbenvorst - Lottum’ te

de Maas gastheer voor deze aftrap. Deze trai-

Door biodiversiteit toe te passen in beplanting

van de bestaande dijken. Met het versterken van

volgen via de BouwApp op de smartphone of

ning wordt gegeven door Sonne Copijn van

en bomen binnen en buiten de bebouwde kom,

de dijken is Limburg veiliger voor hoogwater.

tablet. Met de BouwApp wordt u op de hoogte

de Bee Foundation. De interesse voor deze

wordt de leefomgeving én het welzijn van de bij

gehouden over de status van het project en de

cursus is groot, medewerkers van de gemeen-

vergroot.

de dijkringen van Lottum en Grubbenvorst.

Afsluiting Veerweg te Lottum

aan de Maas zijn we bezig

laatste ontwikkelingen

Vanaf 17 september 2018 tot medio oktober
wordt de Veerweg ter hoogte van de kruising

Wekelijks spreekuur

met de Laag Veldweg tijdelijk afgesloten

Heeft u vragen? Of wilt u graag meer weten

Commissie bezwaren en klachten

voor doorgaand verkeer. Verkeer met de

over het project? Iedere dinsdagmiddag van

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 11 septem-

bestemming de Veerweg of pontverbinding

14.00-16.00 uur vindt het inloopspreekuur

ber 2018 bij elkaar voor een hoorzitting.

wordt via de Hoofdstraat, Opperdonk Veldweg

plaats, waar de omgevingsmanager u graag te

en IJspad omgeleid en vice versa.

woord staat. Het wekelijkse inloopspreekuur

Hoorzitting om 18.30 uur

De commissie brengt advies uit over te nemen

vindt plaats in het voormalige Gemeentehuis in

Behandeling van bezwaarschrift tegen weige-

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

Afsluiting Dorpstraat te Grubbenvorst

Grubbenvorst (Pastoor Vullinghsplein 1).

ring wijziging geboortedatum in basisregistratie

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Vanaf 17 september 2018 tot medio oktober

Tevens kunt u de omgevingsmanager bereiken

personen (brp).

(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

wordt de Dorpstraat ter hoogte van de

via info@prio2.nl of telefoonnummer

kruising met de Kerkstraat afgesloten voor

06-23011615. Voor meer informatie kunt u

Hoorzitting om 19.45 uur

Meer informatie

doorgaand verkeer. Zodat de dijk ter plaatse

zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief via

Behandeling van bezwaarschrift tegen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

van de Dorpstraat kan worden gerealiseerd.

dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

weigering omgevingsvergunning voor bouw

met de secretaris van de commissie, mevr. A.

supermarkt aan Loevestraat in Horst.

Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.

Dankbaar vrijwilligerswerk!
Wilt u graag iets betekenen voor iemand met een hoge leeftijd of met een chronische ziekte
of beperking? Bent u minimaal 1x per 2 weken 2 uur beschikbaar? Overweeg dan eens om
vrijwilliger te worden bij de Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas.
ondernemen van (kleine) activiteiten.
Zoals een spelletje doen, samen een

Bekendmakingen

kopje kofﬁe drinken, een boodschap
doen, een gezellig praatje, een
wandeling of ﬁetstocht maken. Eén
keer per week even een paar uurtjes

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

aandacht geven aan een ander.

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Er zijn geen speciﬁeke eisen gesteld aan

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

leeftijd, opleidingsniveau of ervaring.

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

Wij zijn niet op zoek naar het schaap met

America

Horst

Melderslo

Zwarte Plakweg 21

Schutroedeplein 2

Danielweg 64

Van Goghstraat 7

Denenweg 33

Tienrayseweg 25

Broekhuizerdijk 30a

Kronenberg

Meterik

Schorfvenweg 3

Bondserf 24

De Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas biedt

5 poten, maar naar vrijwilligers met het hart op

hulp aan kwetsbare burgers in een thuissituatie

de juiste plek. Daarnaast is het belangrijk dat

door het inzetten van een vaste vrijwilliger.

u integer bent, afspraken nakomt en dat u zich

Broekhuizenvorst

Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen

goed kunt verplaatsen in een ander.

Broekhuizerweg 38

betrokken en vaste vrijwilligers die zich als maatje

Meer informatie?

Grubbenvorst

of buddy willen inzetten. Hiermee proberen we

Spreekt dit vrijwilligerswerk u aan en wilt u meer

Lottumseweg 57

een isolement te voorkomen c.q. te verminderen.

informatie eventueel in een persoonlijk gesprek?

Vinkenpeelweg 10

zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste,

Crommentuijnstraat 6
Lottum

Neem dan contact op met Ria Bouten,

Veilinghof 24

Sevenum

Het gaat hierbij niet om zorgtaken, maar om

coördinator Vrijwilligerszorg Horst aan de

Stokterweg 9

Steeg 27

het bieden van een luisterend oor en het

Maas, 06-52669570, riabouten@proteion.nl

Weekendafsluiting N270
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Extra verkeer door
Meerlo en Tienray
Rond het weekend van 15 en 16 september wordt de N270 tijdelijk
afgesloten voor alle verkeer. De N270 is de doorgaande route tussen
Wanssum en de A73.
Werkzaamheden
In het kader van het project Ooijen Wanssum wordt op de N270 aan de
westzijde van Wanssum een aansluiting gemaakt op de nieuwe rondweg.
Afsluiting
De N270 is afgesloten van vrijdag 14 september 18.00 uur tot maandag 17
september 6.00 uur.
Omleidingsroute
Het verkeer wordt omgeleid via de N554; dit is de route door Meerlo en
Tienray. Dit betekent dat er in de genoemde periode extra verkeer door deze
dorpen zal rijden.
Informatie
Het echtpaar Peeters – Raassens uit Grubbenvorst vierde vorige week hun 60 jarig huwelijks-

Meer informatie en contactgegevens vindt u op www.ooijen-wanssum.nl

jubileum. Burgemeester Ina Leppink-Schuitema feliciteerde hen persoonlijk namens de gemeente Horst aan de Maas.

Dag van de scheiding op 14 september 2018

GRATIS ADVIES
BIJ VRAGEN OVER
SCHEIDEN
Ruim 1 op de 3 van alle huwelijken strandt. Mensen die in scheiding liggen, ervaren die tijd als zwaar en
emotioneel. 42% van de gescheiden mensen had angst om te gaan scheiden, doch heeft een grote meerderheid
geen spijt van de beslissing om uit elkaar te gaan.
Wel geeft recent onderzoek aan, dat bijna de helft van

scheidingssituatie ook heel moeilijk. Bijstand door een

de gescheiden koppels de gevolgen van hun scheiding

ervaren en gespecialiseerde familierechtadvocaat/

achteraf bezien anders zouden regelen. Om meer

mediator is dan noodzakelijk. Een scheiding is immers het

aandacht te richten op de noodzaak van een goede

begin van een nieuwe toekomst voor beide partijen én voor

begeleiding bij scheiding heeft de vFAS de Dag van de

de kinderen.”

Scheiding ingesteld.
Op 14 september a.s. is het kantoor van TRC
Mw. mr. G.G.J. van Kooten van TRC Advocaten

Advocaten in Veldhoven voor iedereen met vragen

in Veldhoven (familie- en erfrechtadvocate,

over een familierechtelijke kwestie geopend

Evelien Geerings, Edward Plass en Ghislaine van Kooten.

echtscheidingsmediator en collaborative advocaat)

van 9.00 tot 17.30 uur en het kantoor in Horst

Familierechtadvocaten en tevens mediators bij TRC Advocaten.

wijst op het belang van een goede scheiding:

van 14.00 tot 17.30 uur. Gedurende die dag is het

”Partners die in een scheidingssituatie komen te

mogelijk om vrijblijvend kennis te maken met

verkeren, krijgen in één keer heel veel over zich heen.

de familierechtadvocaten en mediators van TRC

Er moeten afspraken gemaakt worden over de kinderen,

Advocaten. U bent samen welkom of alleen. Het is

over alimentatie, over de verdeling van de gezamenlijke

onder andere mogelijk om een gratis scheidingscheck

bezittingen en schulden, over de verdeling van

te laten uitvoeren. Daarnaast kunnen vragen gesteld

Als u meer vragen heeft of een afspraak wilt maken

pensioenrechten enz. Daar komt nog bij dat een scheiding

worden en kan meer informatie worden verkregen.

voor een vrijblijvend gesprek op een andere datum,

natuurlijk een emotioneel proces is.

Een afspraak maken is niet nodig. Tijdens de Dag

kunt u contact opnemen met mr. Ghislaine van Kooten

Het is dan heel lastig om zelf alle punten goed te blijven

van de Scheiding kunnen ook via mail of telefonisch

of mr. Evelien Geerings op het nummer 040 - 294 45 00

overzien en zelf ingrijpende en belangrijke beslissingen

vragen gesteld worden aan de familierechtadvocaten

in Veldhoven of mr. Edward Plass op nummer

te nemen. Vaak is overleg met de ex-partner in een

en mediators van TRC.

077 - 398 81 82 in Horst.

Voor meer informatie, verwijzen we u graag naar

www.trcfamilie-erfrecht.nl.
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Informatie voor en over mantelzorgers in Horst aan de Maas

Zorgen voor elkaar,
dat doen we samen!
September 2018

In Horst aan de Maas wonen veel mantelzorgers. Mensen die regelmatig, soms dagelijks, zorgen voor een naaste, een ouder, een partner, een kind of een goede buur. Ze doen dit omdat ze een band hebben met iemand die niet (meer)
voor zichzelf kan zorgen, of ondersteuning nodig heeft.

Meld u aan bij
Steunpunt Mantelzorg en
proﬁteer van vele extra’s

Diverse cursussen

In Horst aan de Maas wonen veel mantelzorgers. Mensen die regelmatig, soms dagelijks, zorgen voor een naaste, bijvoorbeeld een ouder, een partner, een kind, of een buurman. Ze doen
dit omdat ze een band hebben met iemand die niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, of ondersteuning nodig heeft. Vaak vinden ze dat vanzelfsprekend en voelen zich geen ‘mantelzorger.’
Toch kan het handig zijn om goed geïnformeerd te zijn als je langdurig voor een ander zorgt.
Wilt u op de hoogte blijven?
Meld u zich dan aan bij het Steunpunt
Mantelzorg. Dit heeft de volgende voordelen:
• U blijft op de hoogte.
Na uw aanmelding ontvangt u drie keer per jaar
een nieuwsbrief met handige tips, belangrijk
nieuws en achtergrondinformatie. Bovendien
kunt u bij Steunpunt Mantelzorg terecht voor
diverse informatiekaarten, zoals ‘Tips om
in balans te blijven”, “Werk & Mantelzorg”,
“Mantelzorg en Respijtzorg”, “Tips voor professionals”, “Signalenkaart jonge Mantelzorg” etc.
• U kunt deelnemen aan nuttige trainingen en
themabijeenkomsten.
Zo verzorgt Steunpunt Mantelzorg de training
‘Mantelzorg in Balans’.
• U krijgt uitnodigingen voor bijzondere activiteiten.
10 november is de Dag van de Mantelzorg.
Daarom zetten we in de eerste helft van november mantelzorgers in het zonnetje. Als lid

krijgt u natuurlijk ook een uitnodiging voor één
van deze activiteiten.
• U kunt gebruik maken van de huishoudelijke
hulpregeling voor mantelzorgers (€10 per uur).
Aanmelden
Aanmelden kan via een email aan
a.damhuis@synthese.nl. Of stuur onderstaande
knipbon zonder postzegel op naar:
Synthese Steunpunt Mantelzorg
Antwoordnummer 1502, 5800 WB Venray
Meer informatie
Volg ons op Facebook: “Steunpunt Mantelzorg
Noord-Limburg. Heeft u nog vragen, dan kunt
u contact opnemen met Anja Damhuis van
Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas
Tel. (077) 397 85 00 of
a.damhuis@synthese.nl

Ik zorg intensief voor een naaste en wil graag informatie ontvangen. Mijn gegevens zijn:

✁

Naam: ……………………………………………………………………………………………. m / v
Adres: …………………………………………………………………………………………….
Postcode: …………………………

Woonplaats: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………….

Email: ………………………………………………….……………..

Geboortedatum: ……..….….…....

Ik zorg voor: …………………………………………………............

U kunt deze bon opsturen naar:
Synthese Steunpunt Mantelzorg, Antwoordnummer 1502, 5800 WB VENRAY

(geen postzegel nodig)

Cursus ‘Mantelzorg in Balans’
Langdurig zorgen voor een naaste met een
ziekte of beperking kan (ongemerkt) zwaarder
worden. Om het zorgen op lange termijn goed
vol te houden kan een cursus ‘Mantelzorg in
Balans’ waardevol zijn. U krijgt handreikingen
aangeboden en kunt ervaringen en tips uitwisselen. Thema’s die aan de orde komen zijn:
keuzes maken, hoe zorg je voor meer energie
en grenzen stellen. De cursus vindt plaats op
11, 18 en 26 september van 19.00 tot 21.00 uur
bij Synthese, Leunseweg 51 in Venray. Er is
plaats voor maximaal 12 deelnemers. Voor
meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg.
U kunt zich ook aanmelden via de website van
Synthese.
Cursus ‘Omgaan met dementie’
Hulp bij dementie verzorgt een cursus voor familieleden over ‘Omgaan met dementie’. Deze
zal plaats vinden op 19 en 26 september, 3 en
31 oktober van 13.30 tot 15.30 uur. Er is een

terugkombijeenkomst op 28 nov. De cursus
vindt plaats bij Synthese, Bemmelstraat 2 in
Horst. Er is plaats voor maximaal 12 personen.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met José van Mill, trajectbegeleider
van Hulp bij Dementie tel 06 - 14 58 02 66,
jose.van.mill@hulpbijdementie.nl
Themabijeenkomst ‘Tilinstructie en hulpmiddelen’
Hoe help ik iemand in de auto? Hoe kan ik het
beste iemand in bed verplaatsen? Hoe verplaats
ik iemand van het bed in de stoel, of andersom? Welke handige hulpmiddelen zijn er? Het
Steunpunt Mantelzorg Synthese organiseert een
themabijeenkomst over tilinstructie en handige
hulpmiddelen. Joke Magielse, ergocoach geeft
voorlichting, adviezen en instructie. Er is ruimte
om zelf te oefenen. De bijeenkomst vindt plaats
op maandagavond 24 september van 19.00 uur
tot 21.00 uur bij Synthese, Bemmelstraat 2 in
Horst. U kunt zich opgeven bij het Steunpunt
mantelzorg of via website van Synthese.

Wandelen met mantelzorgers
Zin om met andere mantelzorgers uit Horst aan de Maas en Venray te gaan wandelen?
Op donderdag 27 september lopen we het
‘Melders Ommetje” en vertrekken om 10 uur
bij museum de Locht in Melderslo.
Op maandag 29 oktober lopen we de
“Lollebeekroute”, vertrek om 10 uur bij de

kerk in Castenray. Na een voorstelrondje
wandelen we circa anderhalf uur o.l.v. een
mantelzorgondersteuner van Synthese.
Lekker ontspannen, een goed gesprek en genieten van de natuur.

Contactgroep Mantelzorg
Elke 3e dinsdag van de maand komt een groep mantelzorgers bijeen om ervaringen
met elkaar te delen. De bijeenkomst is van 9.30 - 11.30 uur en vindt plaats bij Synthese,
Bemmelstraat 2 in Horst. U bent van harte welkom!

Huishoudelijke hulp
voor mantelzorgers
De gemeente Horst aan de Maas vindt het werk van mantelzorgers erg belangrijk. Zij willen u
graag ondersteunen door u tegen een gereduceerd tarief huishoudelijke hulp aan te bieden.
U kunt dan uw waardevolle taken als mantelzorger goed blijven uitvoeren. U kunt voor
een bedrag van €10,- per uur hulp bij het
huishouden kopen.

In het najaar vinden diverse cursussen plaats voor mantelzorgers. Voor de derde keer
dit jaar start een cursus ‘Mantelzorg in Balans”. Hulp bij Dementie verzorgt een cursus
‘Omgaan met dementie’ en Vincent van Gogh een cursus voor naasten van mensen met
psychiatrische en verslavingsproblemen. Op verzoek vindt er weer een instructiebijeenkomst plaats over tiltechnieken. Hierna vindt u meer informatie.
U bent van harte welkom!

De gemeente betaalt het resterende bedrag.
U kunt ervoor kiezen om wekelijks of incidenteel (bijvoorbeeld voor een grote schoonmaak) hulp bij het huishouden in te kopen.
Dit is een manier om u als
mantelzorger te ontlasten.
Mantelzorgers zoals Annette
kunnen voor een voordelig
tarief hulp in de huishouding
inschakelen. Zodat ze meer
tijd kunnen besteden aan de
zorg, of even op adem kunnen komen. Dat kan wekelijks,
maar ook eenmalig, omdat bijvoorbeeld een grote schoonmaak nodig is. Meer weten?
Neem dan contact op met het
Steunpunt Mantelzorg Horst
aan de Maas.

Zakboekjes
Financieel zakboekje 2018
Dit boekje biedt de mantelzorger een overzicht van regelingen, die van invloed zijn op
de ﬁnanciële situatie. Van WMO, PGB tot
aftrek van parkeer-kosten en belastingvrije
schenkingen.
Mezzo | www.mezzo.nl | € 6,49 (leden € 4,95)

Colofon

Zakboekje 'Samen wonen om te zorgen'.
Dit boekje staat vol praktische informatie over
onder meer woningaanpassingen, woningsplitsing, hypotheekrenteaftrek en ﬁnanciële
gevolgen van een mantelzorgwoning.
Mezzo | www.mezzo.nl | € 4,95 (leden € 3,95)

Deze pagina wordt verzorgd door Steunpunt Mantelzorg van
Synthese en de gemeente Horst aan de Maas.

Steunpunt Mantelzorg Anja Damhuis / Saar Bloemers
Telefoon: (077) 397 85 00 Email: info@synthese.nl
Facebook.com/steunpuntmantelzorgnoordlimburg (Als u op ‘vind ik leuk’ klikt, krijgt u regelmatig informatie).
Gebiedsteam Heeft u behoefte aan individuele ondersteuning?
Neem dan contact op met het Gebiedsteam.
Tel. (077) 477 97 77 Internet: www.horstaandemaas.nl

en zo 15

06
09

GEPLUKT Frank Steeghs
gestopt bij de fanfare van America.
Daarnaast houdt hij zich bezig met het
geven van directielessen en wil hij
jongeren in aanraking brengen met
muziek door het project ‘Scratch Jazz’.
“Dat project vind ik zeer belangrijk aangezien er steeds meer bezuinigd wordt
op muziek. Kinderen krijgen steeds
minder muziekles en komen dus steeds
minder in aanraking met muziek. Het is
belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen om zich op een muzikale
manier te kunnen uiten. Het heeft veel
voor mij betekend en dat zie ik ook bij
mijn kinderen terug. Mijn jongens vinden jazz helemaal geweldig en ik zie ze
door het musiceren echt opleven. Dat
maakt mij natuurlijk helemaal trots.”

Dag en nacht
bezig met muziek

Zijn grote passie is muziek en daar is hij het liefst dag en nacht mee bezig. Na zijn carrière als professioneel trompettist is hij zich gaan richten op
het dirigeren. Samen met zijn vrouw Monique en drie zonen is hij vanuit Noord- Holland weer in Limburg komen wonen. Deze week wordt Frank
Steeghs (51) uit Grubbenvorst geplukt.
Frank is geboren en getogen in
Beesel, een dorp in Midden- Limburg.
Toen hij jong was, raakte hij door
muzieklessen op school geïnteresseerd
in muziek en richtte hij zich op het
spelen van de trompet. Hij ging spelen
bij de harmonie in Beesel en ontwikkelde daar zijn grote passie voor
muziek. Na de middelbare school
besloot hij te gaan studeren aan het

conservatorium in Maastricht. Hier koos
hij de richtingen trompettist en directie
(dirigeren). Dit leidde hem tot het
Nationaal Jeugd Orkest, het Europees
jeugdorkest en later tot de Hoofdstad
Operette in Amsterdam. Op zijn 21e
besloot hij te verhuizen naar de hoofdstad om daar zijn carrière als trompettist voort te zetten.
“Ik was niet wereldvreemd in

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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Oplossing vorige week:

Amsterdam, omdat ik daar al vaak
met het Nationaal Jeugdorkest moest
repeteren. Ik was natuurlijk Maastricht
gewend, maar vond het geweldig
om in Amsterdam te gaan wonen.”
Frank moest destijds zijn laatste jaren
studie combineren met zijn werk bij de
Hoofdstad Operette. “Wat mij betreft
een perfecte combinatie”, vertelt Frank.
“Het was zeker druk, maar in die periode heb ik heel veel geleerd, zowel
theoretisch als praktisch.”
Toen hij zijn studie had afgerond, begon zijn carrière als professioneel trompettist. Hij was twaalf
jaar lang de eerste trompettist bij de
Hoofdstad Operette in Amsterdam en
werkte daarnaast met vele professionele orkesten aan verschillende projecten. Tijdens zijn studie in Maastricht
ontmoette hij Monique met wie hij
inmiddels getrouwd is. “We hebben
samen drie jongens gekregen. De twee
oudste, Nol en Tuur, zijn geboren toen
we in Noord- Holland woonde. Frits is
geboren toen we weer naar Limburg
terug verhuisden. Op mijn 40e ben
ik door de bezuinigingen op kunst en
cultuur een ander carrièrepad moeten
gaan zoeken. Omdat ik in Maastricht
ook de richting dirigeren heb gevolgd
besloot ik me daar meer in te gaan
verdiepen. Ik heb een master gevolgd
in Maastricht en ben me toen volledig
gaan richten op het dirigeren.”
Frank vertelt dat hij enorm heeft
moeten afkicken van het trompet spelen. “Ik ben vanaf mijn jeugd alleen
maar bezig geweest met de trompet.
Het is dan heel lastig om het ineens
niet meer fulltime te doen. Het is
logisch dat je je niveau verliest als je

minder gaat spelen. Ik speel dus eigenlijk ook niet meer in mijn vrije tijd.
Want als ik iets wil doen dan wil ik het
goed doen.”
“Ik ben enorm bevoorrecht dat ik
altijd geld heb kunnen verdienen met
mijn passie. Ik heb inmiddels ook echt
mijn draai gevonden in het dirigeren
en geniet hier enorm van.” Frank werkt
onder andere voor fanfare- en harmonieorkesten en werkt aan verschillende
projecten. Onlangs is hij na zestien jaar

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Frank vertelt dat hij dag en nacht
bezig is met muziek. “Het zit in ieder
geval altijd in mijn hoofd. Daarom probeer ik me er soms bewust van af te
sluiten.” Omdat Frank ‘s avonds werkt
is hij overdag huisvader. “Toen de jongens nog kleiner waren, was het ideaal
dat ik altijd thuis was. We hebben nu
net een week een hondje in huis en
daar hoop ik veel mee te kunnen gaan
wandelen. Daarnaast ga ik ook nog
wel eens tennissen, al moet ik toegeven dat ik dat vaker zou moeten gaan
doen.”
Hij hoopt nog lang dit werk te kunnen blijven doen. “Ik heb nog zoveel
ideeën en passie. Ik hoop dat ik nog
lang gezond en energiek blijf en dat
anderen mijn werk als dirigent blijven
waarderen. Ik wil graag een inspiratie zijn voor anderen en met een open
blik naar de wereld kijken. Ik vind het
geweldig als ik met een orkest heb
gewerkt en de muzikanten gaan met
een positief en energiek gevoel naar
huis. Het werken met mensen vind ik
misschien nog wel het allermooiste aan
mijn beroep.”

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
8 september 2018

shoarmapakket
vlees, saus, broodjes
samen € 6,95

4 magere runderstooflapjes € 7,45

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN
Doe mee aan de Rabobank Juniorrun

Maak kans op jumpen met vriend(inn)en bij JumpXL!

Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Nieuw op de Interpolis
Alles in één Polis:
de fietsverzekering
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Als er iets gebeurt met je fiets, wil je dat het snel wordt
opgelost. Met de Interpolis Fietsverzekering kun je elke fiets
verzekeren, dus ook je e-bike. Ga naar rabobank.nl en zoek op
‘fietsverzekering’ om vrijblijvend je premie te berekenen.

wij zijn
écht
dichtbij

De fietsverzekering:
• biedt dekking voor diefstal en schade
• is dagelijks opzegbaar
• accessoires zijn standaard meeverzekerd

Wooncafé bij Boëms Jeu
voor al je woonvragen

Donderdag 13 september van 19.00 - 21.00 uur
bij
Eerste woningWooncafé
kopen of verhuisplannen?
Bezoek dan het
Boëms
voor
al je
Wooncafé bij Boëms
Jeu inJeu
America.
Wij trakteren
op een hapje
en een drankje, terwijl jij antwoordwoonvragen
krijgt op al je woonvragen.
Neem je een actuele loonstrook en legitimatiegegevens mee?
Donderdag 13 september van 19 - 21 uur
We houden
een tafeltje voor je vrij!
Eerste woning kopen of verhuisplannen? Bezoek dan het Wooncafé bij Boëms Jeu in
America. Wij trakteren op een hapje en een drankje, terwijl jij antwoord krijgt op al je
woonvragen. Neem je een actuele loonstrook en legitimatiegegevens mee?

We houden een tafeltje voor je vrij

Dichtbij met ons
bankieren Financieel
Advies team
T (077) 389 84 00

www.rabobank.nl/horstvenray

Wekelijks Inloopspreekuur
hypotheek & vermogen
Ben je verhinderd tijdens het Wooncafé op 13 september?
Je bent van harte welkom voor een gesprek:
• iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• kantoor Spoorweg 2 Hegelsom
• kantoor Schouwburgplein 13 Venray
(uitgezonderd 6 september i.v.m. een bijeenkomst)
Neem je een actuele loonstrook en geldige legitimatie mee?
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aan
Vera Versteegen

Tik. Tak. Tik.
Tijd. Het lijkt soms veel te
snel te gaan, of juist veel te
traag. Maar ik heb nooit het
idee dat tijd de juiste timing
heeft.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Vera Versteegen
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou heel graag nog Chinees willen
leren spreken. Het lijkt me heel erg
leuk om dit te kunnen, omdat er in
Europa geen Chinees wordt gesproken.
Het is geen standaard taal en daarom
lijkt het me heel vet om het te kunnen
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een wereldreis. Het liefste zou ik dan
grote gedeeltes van Azië, Afrika en
de Verenigde Staten willen ontdekken. Ik zou dan met het vliegtuig naar
deze continenten vliegen en dan gaan
rondtrekken. Op deze manier ontdek
je echt een land, in plaats van in één
gebied vast te zitten.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Vroeger droeg ik Lelli Kelly schoenen.
Deze vond ik toen zo vet, want er zaten
allemaal glitters op en ze gaven licht.

Autobedrijf

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

Welke emoticon gebruik je het
meest?
De huilende lach-smiley. Deze gebruik
ik vaak als ik iets grappig vind wat bijvoorbeeld een vriendin via WhatsApp
naar me stuurt.
Introvert of extravert?
Eigenlijk ben ik wel allebei, maar iets
meer introvert. Als ik nieuwe mensen
leer kennen, ben ik niet heel erg spontaan, maar als ik mensen eenmaal ken
ben ik dat wel. Daarom vind ik mezelf
meer introvert.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Vera’s Vettige Vijf, dit vond ik een heel
mooie ervaring. Iedereen deed met
het hele gezin mee en het was voor
het goede doel. Het leuke aan dit evenement vond ik dat iedereen er mee
aan kan doen. Het is niet alleen voor
mensen die al jaren er voor trainen,
maar ook gewoon voor beginners.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog heel graag een jaar in het
buitenland studeren. Je bent daar dan
niet maar voor twee weken, maar echt
voor langere tijd. Zo raak je gewend

aan een land en weet je ook hoe het
er in het dagelijks leven aan toe gaat.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dit is het advies van mijn moeder.
Zij gaf mij het advies dat ik met mensen moet omgaan die ook echt om
me geven en niet met mensen die me
zomaar laten zitten.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In de film Lucy. Deze film gaat over
een vrouw die door een experiment
ineens voor 100 procent haar hersenen kan gebruiken. In de film weet ze
niet zo goed hoe ze hiermee om moet
gaan. Het lijkt me niet leuk om voor
100 procent je hersenen te kunnen
gebruiken, maar ik zou wel optimaal
mijn hersenen willen kunnen gebruiken.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Gym vind ik het leukste vak. Ik hou
heel erg van bewegen en sporten, dus
ik kan niet goed stil zitten. Ook vind
ik het heel gezellig tijdens de gymlessen. Ik heb niet echt een vak wat ik

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

echt stom vind, maar als ik echt moet
kiezen zou ik voor Nederlands gaan.
Ik vind het niet echt een interessant
vak en daarom is het geen favoriet
van me.
Wat is je favoriete hobby?
Ik vind sporten heel erg leuk om te
doen. Eigenlijk vind ik alle sporten wel
leuk om te doen, maar hardlopen is
toch wel een favoriet. Tijdens hardlopen verdwijnt alles even uit mijn
hoofd en kan ik gewoon lekker rennen. Van hardlopen krijg ik een soort
rust.
Wat is je droombaan?
Waarschijnlijk iets met economie. Ik weet nog niet precies wat,
maar ik vind het vak economie wel
interessant. Vooral hoe het met
bedrijven precies gaat binnen de
economie.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Toen ik met mijn vader de Alpe d’Huez
op ging. Ik zat toen op de fiets en
mijn vader ging rennen. Toen we naar
boven gingen, was ik toch wel heel
erg zenuwachtig. Je hoort allemaal
verhalen over hoe zwaar het is en hoe
moeilijk het is, maar zelf had ik hier
nog geen idee van. Daardoor was ik
best zenuwachtig.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Mij lijkt beroemd zijn niet echt leuk,
maar als ik toch moet kiezen zou ik
voor Dave Grohl gaan van de Foo
Fighters. Ik vind de muziek heel erg
leuk en ik vind Dave Grohl een heel
erg leuke vent.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Dan zou ik een dolfijn zijn. Het lijkt
me heel mooi om door te oceaan te
zwemmen en alle zeedieren te kunnen zien. Maar toch kan je ook nog de
wereld boven water bekijken, omdat
je vaak omhoog moet om adem te
halen.

‘s Ochtends voordat ik
bijvoorbeeld naar school ga,
gaat de tijd voor mij veel te
snel. Zelfs als ik een uur van
tevoren opsta, heb ik nog het
gevoel dat de tijd steeds sneller
wegtikt. Het ligt ook aan de
dagen denk ik. Dinsdag gaat de
‘schoolweek’ sneller voorbij dan
bijvoorbeeld op de donderdag.
Hoewel in elke minuut nog
steeds 60 seconden zitten, en in
elk uur dat voorbij gaat 60
minuten. Nou kun je misschien
zeggen dat dit puur mijn
mening is, en dat ik mijn tijd
gewoon beter moet inschatten.
Misschien is dit ook soms
gewoon mijn probleem.
Maar 4 jaar geleden dacht ik dat
ik me nog geen zorgen hoefde
te maken over mijn schoolkeuze. Nu sta ik in een keer
voor die keuze en lijkt het alsof
de tijd juist veel sneller voorbij
is gegaan. Over een paar dagen
word ik bijvoorbeeld 15. Twee
jaar geleden dacht ik dat ik dan
al op de helft van 30 jaar was.
Niet dat ik van dat idee heel blij
werd, maar nu word ik al gek
met het idee dat ik pas over
drie jaar 18 word. Dus eigenlijk
lijkt de tijd als je vooruit kijkt
veel langzamer te gaan, dan dat
je aan je geboorte terug denkt.
Ik kan me die dag niet eens
meer herinneren, wat op zich
ook wel weer gezond is. Ik hoor
mijn ouders, of willekeurige
andere personen, op een verjaardag van een jonger persoon
ook vaak zeggen: ‘wat worden
ze groot’. Terwijl ik zelf vaak al
uitkijk naar de volgende verjaardag. Dit is wel helemaal
mijn mening, het verschilt
natuurlijk ook per generatie wat
je ervan vindt.
Liefs, Iris
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Eenvoudige
bekerzege GFC’33
Door: voetbalvereniging GFC’33
Het eerste elftal van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst
boekte zondag 2 september een relatief eenvoudige zege in de eerste
bekerwedstrijd tegen Kessel. Vooral in het eerste half uur maakte het
team van trainer René Peters indruk. Eindstand 3-0.
Onder leiding van een uitstekende Willem van den Aarsen
op het middenveld hadden de
Grubbenvorstenaren bij rust al zeer
ruim voor kunnen staan. Het vizier
stond echter niet altijd op scherp,
waardoor het via doelpunten van
Van den Aarsen en de van Sportclub
Irene teruggekeerde Bram Martijn
bij 2-0 bleef. Collega-vierdeklasser
Kessel stelde daar weinig tegenover.
Een schot van afstand vlak voor rust
was hun enige wapenfeit, maar de
16-jarige keeper Davy Wilmer weerhield de gasten met een prachtige
redding van scoren.
Na rust deed GFC het rustiger
aan in de warme nazomerzon.
Het team is conditioneel nog in

Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Voor het eerste vrouwenteam van RKsv Wittenhorst uit Horst stond zondag 2 september de bekerwedstrijd
tegen SSS’18 VR1 uit Overloon op het programma. Vorige week werd de oefenwedstrijd tegen 3e klasser MVC VR1
gewonnen met 0-6. Deze keer werd het 1-4.

opbouw richting de competitiestart op 23 september en de fysieke
arbeid van de afgelopen weken
zit bij meerdere spelers nog in de
benen. En omdat ook Kessel niet
echt een vuist kon maken, zagen de
toeschouwers een voortkabbelende
tweede helft. Bas van Beckhoven
bekroonde een prima wedstrijd nog
wel met een doelpunt na goed doorzetten van Thei Breukers en bracht
de eindstand op 3-0. Een verdiende
overwinning voor de jonge selectie
uit Grubbenvorst. Zondag 9 september wacht de tweede confrontatie
in de bekerpoule. Ditmaal is VCHBlerick de tegenstander. Plaats van
handeling is sportpark Maassenhof
in Boekend.

Wittenhorst laat zich
in slotfase aftroeven
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De eerste officiële wedstrijd dit seizoen van RKsv Wittenhorst uit
Horst zondag 2 september tegen Volharding uit Maasbree in de bekercompetitie was voor de thuisclub erg mauw. De wedstrijd eindigde in
een gelijkspel, 1-1.
Het was meteen te zien na het
fluitsignaal dat de strijd wel op een
heel laag pitje afgewerkt zou gaan
worden. Mede door dit tempo waren
de kansen op één hand te tellen.
Het verrassingselement was voorspelbaar. De enige voorzet via Thom
Derks naar de mee opgekomen Bart
Zanders, leverde Wittenhorst de 1-0
voorsprong op. Geen reden om feest
te vieren. De rust brak dan ook zonder boe of bah aan met deze stand.
Na de pauze hoopten de supporters
dat hun favorieten meer vuur in het
spel legden. Schijnbaar was de
temperatuur op het veld te hoog om
uit een ander vaatje te tappen.
De wedstrijd leek voor
Wittenhorst te eindigen op deze
magere stand. Echter de spe-

Dameselftal Wittenhorst
overtreft Overloon

lers van de thuisclub lieten de
Bekenaren onverwacht terugkomen.
Zeer terecht overigens.
Mark Blenckers vond een gaatje
en schoot formidabel binnen.
Pal voor het einde was het 1-1.
In de blessuretijd hadden de roodwitten nog de volle winst kunnen
bemachtigen. Doelman Sjors Witt
redde nog prima. Het laatste fluitsignaal was het beste wat er kon
gebeuren. Wittenhorst zal nu toch
wel weten dat er meer gedaan zal
moeten worden om een wedstrijd
over de streep te kunnen trekken.
Zondag 9 september gaat de reis
naar Maastricht om Geusselt Sport
te bekampen. Het treffen tussen
Geusselt Sport en Eendracht’30
eindigde in 2-0 voor Eendracht.

Wittenhorst begon sterk aan de
wedstrijd. Dat werd ook beloond in de
11e minuut. Een voorzet van Carin
Vissers kwam bij Michelle de Wit
terecht. De bal werd nog van richting
veranderd, maar de gasten uit Horst
kwamen op een 0-1 voorsprong.
Na het doelpunt kwam Overloon beter
in de wedstrijd. Wittenhorst moest alle
zeilen bijzetten om een doelpunt te
voorkomen. Vlak voor rust maakte
Rian Eickmans de gelijkmaker voor

SSS’18. Na rust pakte Wittenhorst de
draad weer op en kwam al snel weer
op voorsprong. Goalie Celine Roeffen
opende de bal op Vissers en maakte
het subliem af; 1-2.
Wittenhorst kreeg meer grip op
het middenveld en bepaalde daarmee
het spel. SSS’18, uitkomend in de 2e
klasse, kwam nog een paar keer voor
het doel, maar Roeffen hield het doel
schoon in de tweede helft.
De laatste 10 minuten was het

helemaal op bij SSS’18 en Wittenhorst
maakte hier gretig gebruik van. Rachel
Waisapy lobde de bal over de keepster
heen en zette de score op 1-3. Vlak
voor tijd werd het nog 1-4, door een
eigen doelpunt van Overloon.
Zondag 9 september speelt
Wittenhorst thuis tegen Constantia
VR1. De gasten uit Wanroij zijn debutant in de 3e klasse en daarmee een
tegenstander om niet te onderschatten. (Foto: Sanne de Boer)

Horster kampioenschap
jeu de boules
Jeu de Boulesclub Horst organiseert op zaterdag 15 september het Horster kampioenschap. De wedstrijden
vinden plaats bij de jeu-de-boulesbaan bij de kantine van de scheidsrechtersvereniging in Horst.
Iedere recreant uit Horst aan de
Maas kan deelnemen aan het Horster
kampioenschap. Er wordt gespeeld om
de Jan v.d. Aa wisselbokaal. Er worden

vijf wedstrijden gespeeld, de computer bepaalt met wie je en tegen wie je
speelt. De wedstrijden beginnen om
10.00 uur, deelnemers dienen zich te

melden om 09.30 uur. Aanmelden kan
tot en met 12 september bij Toon
Rambags, t.rambags@versatel.nl of
via 077 398 25 66.

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

Nieuwe voorzitter Sparta’18
Voetbalclub Sparta’18 uit Sevenum heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering op maandag 3 september werd deze gekozen. Scheidend voorzitter Ger van den
Munckhof (rechts) overhandigt op de foto de voorzittershamer aan zijn opvolger Roy Hermans.
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TE HUUR LOODS 2760 m2
MET KOELFACILITEITEN
Deelverhuur bespreekbaar
vanaf € 35,00 m2 ex btw / ex WGL

AVV America verliest bekerwedstrijd tegen Neerkandia
De eerste bekerwedstrijd van AVV America werd zondag 2 september afgetekend gewonnen door de
gasten van Neerkandia uit Neerkant. Na een gelijk opgaand begin, kwam America er na de openingstreffer niet meer aan te pas. De eindstand van 0-3 was al met de rust bereikt. (Foto: Hay Mulders)

Derde Grubbenvorster
Golfkampioenschap
Door: Pim Gubbels, Gewoën Grubbevors
Op de golfbaan Slottermolen werd zaterdag 25 augustus door 54 Grubbenvorster golfers gestreden om het
Grubbenvorster Golfkampioenschap. Het evenement werd voor de derde keer gehouden en is een initiatief van
Gewoën Grubbevors.

Regio Horst 10 min rijden vanaf de A 73
Afmeting 46 x 60 meter, bouwjaar 2000
Verhard voorterrein 2000 m2
Totale perceeloppervlakte 3.99 hect.
1 Groot laad dock / 2 Grote overheaddeuren
zijwandhoogte 5.50 mtr / nokhoogte 10 mtr.
Inpandig: BG 15 x 15 mtr opslagruimte.
Eerste verdieping: 15 x 15 mtr div kantoren.
2 Koelcellen in totaal 17 x 15 mtr.
Loods is totaal geïsoleerd en voorzien van verwarming.
Per direct te huur.
Koop is eventueel mogelijk in nader overleg.

Info: Martin Frankort e-mail: martin@frankortbeheer.nl
gsm: 06 - 53 40 55 20

‘Installatiemonteur’ is een vak.
Maar op een leuke manier ‘installatiemonteur’
zijn is de uitdaging!
Logtens Installatietechniek is een enthousiast bedrijf dat
w-installatiewerk uitvoert op het gebied van nieuwbouw,
verbouwing, gas en water, service en onderhoud cv- en
warmtepomp-installaties. Wij werken vooral in de regio Horst
aan de Maas en zijn met spoed op zoek naar:

W-INSTALLATIEMONTEUR
(m/v)

• Verantwoordelijkheid
• Afwisseling
• Uitdaging
• Goed salaris
• Vaste aanstelling
Zijn dit woorden die je aanspreken én ben je installatiemonteur
neem dan eens contact op met:
Rob Logtens (Tel. 06 - 13 30 99 02) of
mail ons op info@logtensinstallatietechniek.nl
Graag nodigen wij je dan uit voor een oriënterend gesprek.
De eerste twee edities werden
gespeeld onder een strakblauwe
hemel. Zaterdag zorgden enkele buien
voor een verstoring, maar dat mocht
de pret niet drukken. Golfers zijn
voorbereid op goed en slecht weer en
kijken niet op een buitje meer of
minder. Ook dit jaar speelden enkele
nieuwelingen mee. Voor hen was de
kennismaking met het terrein en het
evenement een aangename verrassing. Voor een groot aantal deelnemers was het al het derde Slottermolentoernooi. Na telling van de
scorekaarten werden de prijzen als

volgt verdeeld. Bij de dames won
Gineke Wieland met 71 slagen,
tweede en derde werden respectievelijk Grada Lenssen en Lutgarde Bakker
met 79 en 80 slagen. De heren waren
verdeeld in twee categorieën. In categorie 2 eindigden Roy Verhaagh, Ernst
Hermsen en Dennis Vercoulen gelijk
met 75 slagen. Na play-offs won
uiteindelijk Roy de strijd.
In categorie 1 werd Jan Lenssen
derde met 71 slagen. Als tweede
eindigde Marcel Leermakers met
68 slagen en Frans Osther sleepte de
overwinning in de wacht met 64 sla-

gen. Gineke Wieland en Frans Osther
mochten ook dit jaar de wisseltrofeeën
het Slottervruiwke en Slottermenke
mee naar huis nemen. Toon Voeten
wist als eerste op deze golfbaan een
hole-in one te slaan. Dit is zeer uitzonderlijk en bij grote toernooien
staat daar vaak een auto of dure rolex
tegenover. Toon mocht naast de felicitaties ook een auto in ontvangst
nemen, al was het deze keer een
miniatuur. En zoals ook gebruikelijk is,
gaf hij een rondje weg voor de aanwezigen. De volgende editie vindt waarschijnlijk plaats op 31 augustus 2019.

Ersweg 3a, 5975 RM Sevenum Tel. 077 - 467 21 30
info@logtensinstallatietechniek.nl
www.logtensinstallatietechniek.nl

verwarming
water

duurzame installaties

sanitair

gas

service & onderhoud
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John Alberts koning
bij Schutterij St. Jan
Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst hield op zaterdag 25 en zondag 26 augustus haar feestweekend.
John Alberts wist de vogel te schieten en mag zich komend jaar schutterskoning noemen.

dealer van

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

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Vermoeidheid, PMS, Overgang
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Mennen Keukens + Interieurs staat bekend om haar betrouwbare
kwaliteit en service. Wij leveren keukens en complete interieurs aan
particulieren. Onze showroom is gevestigd in Liessel. Dit jaar bestaan wij
40 jaar! Voor levering aan bedrijven is de gehele productie ondergebracht
onder de merknaam Mereno. Onder deze naam wordt ons product door
veel keukenzaken, verspreid door heel Nederland, verkocht.
Mereno is gevestigd in Meijel en bestaat dit jaar 12,5 jaar!

Een sfeerimpressie
Op zaterdag 25 augustus was er
het dorps- en verenigingsschieten en
voor het eerste jaar werd er een
‘familie battle’ georganiseerd.
Kinderen tussen de 8 tot en met
14 jaar konden zich inschrijven samen
met een ouder familielid. Samen schoten ze op diverse schietvormen voor
de meeste punten. De eerste plaats
was voor Sandra met haar dochter
Janne Litjens, de tweede plaats voor
Barry met zijn zoon Kay Peute en de
derde plaats ging naar Glenn Vullings
samen met zijn oma Jean Gielen.
Ook was er op zaterdag een drietalschietwedstrijd voor iedereen die
met de zware buks wilde schieten
vanaf 15 jaar. De eerste prijs ging naar
een team van Te Baerts Transport,
de tweede plaats was voor het team
‘Hoéger môtte we de lat neet leg-

gen’ en de derde plaats was voor
het ‘Trio 2018’. Op zondag 26 augustus vond het koningsvogelschieten
plaats. Tijdens de officiële opening
werd Pastoor Ruud Verheggen geïnstalleerd als nieuwe beschermheer
van de schutterij. Op de erelidsvogel
kon geschoten worden door nietleden van schutterij St. Jan en ook
werd er dit jaar weer geschoten voor
de titel Jeugdkoning van schutterij
St. Jan. Na een spannende strijd op
de jeugdvogel werd Gjowni Nooijen
jeugdkoningin van schutterij St. Jan.
Nadat door verschillende personen de
diverse onderdelen van de erelidsvogel al naar beneden waren geschoten
werd er nog geschoten op de romp.
Janine van Geffen uit Grubbenvorst
wist de laatste resten van de erelidsvogel naar beneden te schieten en

werd erelidskoningin. De strijd op de
koningsvogel door de leden van de
schutterij ging toen nog even door.
Nadat ook bij deze vogel de verschillende onderdelen zoals de kop, de
poten en de vleugels er vanaf geschoten waren, kon ook daar geschoten
worden op de laatste resten van de
romp. Alhoewel er al meerdere malen
door de schutters werd gedacht het
juiste stukje naar beneden te schieten
was het bij het 149e schot, John Alberts
(buksmeester bij schutterij St Jan) die
het juiste plekje wist te raken en dus
zal hij het komende jaar samen met
zijn vrouw Carin (marketenster bij
schutterij St Jan), het koningspaar vormen bij St. Jan Grubbenvorst. Op zaterdag 8 september is de receptie van
alle koningen. Deze vindt plaats in het
schutterslokaal.

Werken bij Mereno of Mennen betekent teamspeler zijn binnen
een informele en ondernemende organisatie. Iedereen in het
bedrijf levert zijn belangrijke bijdrage in het totale proces.
Samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, inzet, maar ook
gezelligheid en collegialiteit zijn voor ons daarbij heel belangrijk.
Kortom, tal van redenen die het werken bij Mereno en Mennen
aantrekkelijk maken. Dus...waar wacht je nog op?
Voor Mennen Keukens + Interieurs zijn wij op zoek naar een

VERKOOPONDERSTEUNER
(fulltime)

Voor Mennen Keukens + Interieurs zijn wij op zoek naar een

VERKOOPADVISEUR
(fulltime)

Voor Mereno zijn wij op zoek naar een

HRM & MARKETING
ONDERSTEUNER
(parttime 15-22 uur per week)

Neem een kijkje in onze keukens: www.mennenkeukens.nl
en www.mereno.nl voor meer informatie.
Je kunt je sollicitatie met C.V. sturen naar: ivollenberg@mereno.nl
Of per post naar: Mereno / Mennen Keukens + Interieurs
T.a.v. Ingrid Vollenberg / HRM, Banmolen 17, 5768 ET MEIJEL
Al meer dan 40 jaar uw vertrouwd adres

Optocht Bondsschuttersfeest
In het centrum van Horst trok op zondagmiddag 2 september een stoet van bondsschutterijen door
de straten. De stoet eindigde bij het Bondsfeest van schuttersbond Juliana op het terrein van schutterij St. Lucia Horst. Verschillende schutterijen uit de omgeving liepen mee in de stoet en streden om de
mooiste koningin, de beste defilé-loper en later op de dag om de winst van de schietwedstrijden.
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Setovera viert jubileum met voorstelling
‘Augustus 1965’
Toneelvereniging Setovera uit Sevenum staat in september en oktober met haar jubileumstuk ‘Augustus 1965’
op de planken in Manege D’n Umswing in Kronenberg. Met dit stuk viert zij haar veertigjarig bestaan.

ting voor Sevenumse toneelvereniging
voor amateurs. Frans Keijsers is sinds
de oprichting bij de club. “Mijn liefde
voor toneel begon tijdens een feestavond. Toen gesproken werd over
toneel was ik meteen enthousiast.
Inmiddels zit ik veertig jaar bij de
vereniging en nog steeds met veel
plezier.” Voorzitter Layla CampsAdriaanssen is ook al geruime tijd bij
de vereniging. “Toen ik naar Sevenum
verhuisde, wilde ik bij een club of
verenging”, vertelt ze. “Toneelspelen
leek me erg leuk om te doen en zo
ben ik bij de club gekomen. Vanaf het
allereerste begin werd ik geraakt door
het enthousiasme van de club en ben
ik nooit meer weggegaan.”

Grote voorstelling
op locatie

Het idee voor de oprichting van
een toneelvereniging kwam veertig
jaar geleden op een feestavond van
de oud-prinsen van de Sevenumse
carnavalsvereniging ‘Dun Ezelskop’.
Tijdens deze avond werd aan enkele
mensen gevraagd of ze mee wilden
doen met een klein optreden tijdens
de zittingsavond van de vereniging.
Hier was genoeg animo voor en zo
trad dit groepje voor de eerste keer

op. Ze zongen het Sevenumse lied
‘De Gats’, dat tegelijkertijd werd
uitgebeeld. Naar aanleiding hiervan
werd er een artikel in het Klökske
geplaatst waarin belangstellenden
werden opgeroepen om op 17 maart
1978 een informatiebijeenkomst bij te
wonen in café Donkey Shed. Twintig
mensen werden deze avond lid, en
zodoende werd deze bestempeld als
de oprichtingsdatum van de vereni-

ging. Een maand na de oprichting
vond de eerste ledenvergadering
plaats, waar een voorlopig bestuur en
tijdelijk voorzitter gekozen werden.
Op deze avond werd ook kennis
gemaakt met Pierre Driessen uit
Tegelen. Pierre werd de nieuwe
regisseur en bleef dit ook 25 jaar.
Als laatste werd een naam bedacht.
Uit de vele suggesties werd uiteindelijk gekozen voor Setovera: een afkor-

De hele vereniging werkt op het
moment hard om het jubileumstuk op
de planken te krijgen. Iedereen heeft
zitting in twee of meerdere commissies. Dit varieert van kledingcommissie, decorcommissie tot de commissie
planning. Zo steekt ieder lid ook
buiten de repetities om heel veel tijd
in Setovera en de jubileumvoorstelling. Geheel in de lijn van traditie zal
deze op locatie uitgevoerd worden.
Zo speelden ze hun twintigjarig jubileumproductie ‘Verstoteling’ in 1998
in een tuinbouwloods. Omdat dit goed
ontvangen werd, besloten ze iedere
vijf jaar een grote voorstelling op locatie neer te zetten. Erik Vink werd aan
de jas getrokken als schrijver en kreeg

de opdracht om een stuk te schrijven
waarin alle leden een rol kregen. De
voorstelling wordt geregisseerd door
Karen Buwalda.

Projecties
Los van het jubileum is deze voorstelling ook speciaal omdat ze voor
de eerste keer projecties gebruiken.
Tijdens de voorstelling wordt het
decor op het podium geprojecteerd.
“Als club wilden we iets vernieuwends. Projectie werd gebruikt in een
ander stuk van onze schrijver Erik Vink
en wij waren meteen enthousiast”,
vertelt Layla. “Ook nieuw is dat we
deze keer werken met een liveband
tijdens de voorstelling. Na de voorstelling zorgt de band ‘Sidewinder’
voor een afterparty met passende
muziek.” Ook het onderwerp van het
stuk is anders dan normaal. “Binnen
het thema vernieuwing wilden we ook
een periode ontdekken die we nog
niet gedaan hebben. Dit werd de jaren
60,” zegt Frans. Layla: “We willen de
botsing tussen generaties laten zien,
de spanning tussen nozems en hippies neerzetten en herkenning oproepen bij onze bezoekers. Dat we echt
iets raken en dat als ze naar huis gaan,
ze kunnen zeggen: ‘ik ben echt terug
geweest in de tijd, zo was het toen’.”
Het stuk ‘Augustus 1965’ is op
verschillende speeldata van zaterdag 29 september tot en met zaterdag 13 oktober te zien in Manege
D’n Umswing, in Kronenberg.
Kijk voor meer informatie op
www.setovera.nl

Nieuwe chiropractor werkzaam
in gemeente Horst aan de Maas
Nick van Noort DC MChiro
Gevestigd bij Fysiotherapie de Risselt Deken Creemersstraat 57A te Horst

Praktijk chiropractie
Venlo - Horst - Panningen - Steyl

Nog geen patiënt bij ons? Maak dan snel een afspraak voor een

gratis rug- en nekanalyse

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, bel met: 077 - 3201919 of bezoek onze website www.vividus-venlo.nl
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Agenda t/m 13 september 2018
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Taallunch

Infobeurs arbeidsmigranten

Demonstratie smeden

Tijd: 12.30 – 13.30 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 12.00 – 16.00 uur
Organisatie: Viva Polonia
Locatie: Mèrthal Horst

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

Handwerkcafé

Bezoek de Houthuizermolen

Top D U13- Toernooi

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

Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen Lottum

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Voetbalvereniging GFC ’33
Locatie: Sportpark D’n Haspel Grubbenvorst

Opel Power (tot zondag 9 september)

Strand10

Open dag Bergerbaan

Tijd: 09.00 uur
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 16.00 – 21.00 uur
Locatie: Strand Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Gasterij Bergerbaan Sevenum

Lichtjesavonden

Brokeze Bruist: opening expositie
‘De tafel van zeven’

Brokeze Bruist: collagekunst

Tijd: 18.00 – 22.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58, Lottum

za
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Tijd: 13.00 uur
Locatie: restaurant Brouwershuis Broekhuizen

Tijd: 18.45 uur
Locatie: Brouwershuis Broekhuizen

Back To School Party

Lichtjesavonden

Brokeze Bruist: optredens

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 18.00 – 22.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58, Lottum

Tijd: 13.00 uur
Locatie: diverse locaties Broekhuizen

Fleetwood Mac Tribute:
Rumours Project

Brokeze Bruist: Vorster Connection
en Blues Vocation

Open zondag

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Froxx Feesterij en Danserij Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kerkplein Broekhuizen

Top D U13- Toernooi

Oet Ow Plaat: Rondje Doe Maar

Jong Nederland LIVE

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Voetbalvereniging GFC ’33
Locatie: Sportpark D’n Haspel Grubbenvorst

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Vriendengroep Lemmen & Co Horst
Locatie: zaal Froxx Horst

Tijd: 15.00 uur
Locatie: buiten voor zaal Debije Hegelsom

Goede Benen Tour

Klapstoelconcert: Brigit Geuijen

Tijd: vanaf 07.30 uur
Organisatie: stichting Tante Lenie
Locatie: start vanaf IJssalon Clevers Grubbenvorst
of Tienray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: ’t Rouweelse Veld Kronenberg

Processie naar Tienray –
lopend in groepsverband

Sundayfolk & More:
Linda Zijlmans + Skinnie

Tijd: 08.45 uur
Startlocatie: fontein Lambertusplein, Horst

Tijd: 16.00
Organisatie: Stichting SundayFolk
Locatie: De Wingerd Sevenum

Open Tuin
Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Organisatie: Fam. Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

zo
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Inspiratiemorgen
Tijd: 11.00 – 12.30 uur
Organisatie: SVZ’57 samen met GFC ’33
Locatie: Sportpark D’n Haspelt Grubbenvorst

Hondenfeest 2.0

Processie naar Tienray

Tijd: 11.00 – 16.00 uur
Locatie: Boerenbond Horst

Tijd: 10.00 uur
Startlocatie: overweg Tienray

wo
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Vergadering dorpsraad America
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug America

Vierde editie

Bedevaartsoord

Processie
naar Tienray
De processie naar bedevaartsoord Tienray vindt plaats op zondag
9 september. De parochies van Melderslo, Horst, Hegelsom, America en
Meterik gaan daar gezamenlijk heen.
Op zondag 9 september verzamelen allen die te voet, per fiets
of met de auto komen zich bij de
overweg in Tienray.
Om 10.00 uur vertrekt de
processie naar de kerk. Dit jaar
verzorgt de Muziekvereniging
St.Hubertus uit Hegelsom de muzikale begeleiding van de processie.
Om 10.30 uur begint de Hoogmis in
de kerk van Tienray, opgeluisterd

Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

door het Hubertuskoor uit
Hegelsom. Wie niet in de gelegenheid is naar het spoor te komen,
maar toch mee wil gaan, kan
contact tot en met donderdag
6 september opnemen met het
algemeen secretariaat via
077 398 14 16. Wie in groepsverband wil lopen, kan om 08.45 uur
bij het fontein op het
Lambertusplein verzamelen.

Vrienden van Mèrthal Live
Muzikaal Horst aan de Maas geeft op zaterdag 15 september acte de présence tijdens de vierde editie van
Vrienden van Mèrthal Live. De avond vindt plaats in de Mèrthal in Horst. De optredens beginnen om 20.30 uur, de
deuren gaan om 19.00 uur open.
Van bands tot singer-songwriters,
van gitaristen tot trompettisten en van
vocalisten tot een koor: alles wat
muziek ademt in en rondom Horst aan

de Maas staat deze avond op het
podium. In 2014 werd de eerste editie
van dit concept georganiseerd. Via de
verschillende sociale media worden

alle artiesten voorgesteld aan het
grote publiek. Kijk voor meer informatie op www.vriendenvanmerthallive.nl
of op Facebook.

Muziek van Lazy Chair

Demonstratie smeden in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo zijn zondag 9 september de smeden aan het werk. Het museum is deze dag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Op zondag 9 september worden
tevens biologische groenten geveild
met behulp van een traditionele
veilingklok. In het textielpaviljoen is

een expositie ingericht van een
traditionele Sacramentsprocessie. De
groep Lazy Chair zorgt deze middag
voor muziek.

Rond 15.00 uur maken zo’n 60
deelnemers aan de jubileumtocht van
de Puch-Tomos-Club een stop-over bij
De Locht.

service 23
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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
7 t/m 9 september 2018
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65
10 t/m 13 september 2018
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73

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
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Heilige mis

11.00

Broekhuizen
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Heilige mis
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Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15
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09.30
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09.00
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Heilige mis
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09.00
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17.30
17.30
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18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
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Heilige mis
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18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De vriendengroep Lemmen & Co uit Horst organiseert op zaterdag 8 september Oet Ôw Plaat in zaal Froxx in
Horst. Tijdens deze avond treedt de tributeband Rondje Doe Maar op.
De vriendengroep vond dat er
voor zijn doelgroep (40-55 jaar)
eigenlijk te weinig te doen was in
Horst op uitgaansgebied. “Er wordt
niet meer gedanst in de disco of in de
kroeg en dat werd gemist”, aldus de
groep. “In samenwerking met Froxx
worden er daarom discoavonden

georganiseerd met livebands voor
juist de doelgroep van 40-55 jaar.
De sfeer van deze avonden proberen
we zo dicht mogelijk bij ons zelf te
houden: gemoedelijk, gezellig, niet te
grootschalig maar wel spetterend.”
Na twee eerdere edities is het nu de
beurt voor editie nummer drie.

De tributeband Rondje Doe Maar
bestaat uit zes professionele artiesten, heeft al meer dan 100 optredens
verzorgd en in het voorprogramma
gestaan van UB40.
DJ Fred Honig verzorgt aansluitend
een afterparty. De zaal gaat open om
20.30 uur.

Brokeze Bruist
in Broekhuizen
In Broekhuizen vindt op zaterdag 8 en zondag 9 september het cultureel festival Brokeze Bruist plaats.
Tijdens deze twee dagen zijn er verdeeld over zeven podia: elf optredens, één expositie en drie workhops.
Toegang tot het festival is gratis.
Brokeze Bruist start op zaterdagavond 8 september om 18.45 uur,
in het Brouwershuis, met de opening van de expositie ‘De tafel van
zeven’. Na de officiële opening door
wethouder Han Geurts introduceert
ontwerper en onderzoeker Pierke
Hulshof zijn project. Om 20.00 uur
gaat het festival verder op het kerk-

plein waar Vorster Connection en
Blues Vocation het festival muzikaal
aftrappen.
Op zondag 9 september is de
interactieve tentoonstelling toegankelijk vanaf 11.00 uur. Het muzikale programma start om 13.00 uur
in de Sint Nicolaas kerk met een
optreden van gemengd zangkoor

Con Brio en aansluitend de kamermuziek op harp en klarinet van Duo
Naïades. Verder zijn er in het dorp
optredens van Still looking 4a name,
Kladderadatsch, Trio Raak, Mosa
Brass, Duo Caldo, Nienke Wijnhoven
en Trane met tuite.
Kijk voor meer informatie op de
facebookpagina van Brokeze Bruist.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

WE’RE LOOKING FOR YOU!
BVB Substrates is expert als het gaat om het produceren

BVB Substrates groeit, ook onze vestiging in Grubbenvorst

en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit.

Euroveen BV blijft groeien. Daarom hebben wij momenteel

Wij zijn een familiebedrijf van Nederlandse bodem met

de volgende vacatures open staan:

meer dan 100 jaar ervaring en leveren wereldwijd aan 85

•

Machineoperator Menglijn;

verschillende landen. Productie geschiedt op meerdere

•

Shovel Machinist;

locaties in Nederland en Zweden. In ons bedrijf werken

•

Machineoperator Verpakkingslijn;

dagelijks ruim 250 medewerkers aan het optimaal

•

Onderhoudsmonteur;

beleveren van de klanten.

•

Junior Transportplanner;

•

Chauffeurs.

INSTELLING TELT

OPEN DAG

Omdat wij intern werken met mentorschap is er voldoende

Omdat wij graag zoveel mogelijk talenten ontmoeten, zetten

capaciteit en kennis om nieuwe medewerkers op te leiden

wij de deur van Euroveen open op zaterdag 15 september

tot ervaren talent. Voor ons is affiniteit met logistiek,

2018 van 10:00 tot 13:00 uur. Op deze manier kan je in

mentaliteit en teamspirit belangrijker dan competenties

gesprek komen met onze medewerkers en zien wat het

of opleiding. Heb je ervaring op een bepaald specialisme

werk inhoudt. Je bent van harte welkom!

is het mooi meegenomen en hebben wij voldoende mogelijkheden om je op lange termijn te boeien en te binden.

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Oet Ow Plaat
met Rondje Doe Maar

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

AANMELDEN
Aanmelden voor de open dag of sollicitatie kan per mail

PROFIELSCHETS

t.a.v. Hans Spreuwenberg;

•

Fulltime beschikbaar;

hspreuwenberg@bvb-substrates.nl

•

Flexibel inzetbaar (afhankelijk van functie en seizoen,
twee of drie verschuifdiensten);

Meer informatie over de organisatie kun je vinden op:

•

Woonachtig omgeving Grubbenvorst / eigen vervoer;

www.bvb-substrates.nl

•

De wil om te ontwikkelen middels gezonde werkinstelling;

•

Heftruck certificaat is een pré.

BVB Substrates | Euroveen B.V.
Californischeweg 10b 5961 GZ GRUBBENVORST

ELK SUPER
E Z KE
OND UKE
AG NS
GEO IS
PEN
D!

Vinci
lak magnolia
305 x 260 x 188 cm

€ 5999,compleet met koelkast, combi-oven met magnetron,
gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak,
werkblad en 10 jaar apparatuurgarantie

Direct de beste prijs
Deskundig advies
Vakkundige montage
3D-ontwerp & VR-presentatie
Gespecificeerde offerte
Topkwaliteit en vakkundige montage
CBW-erkend & 10 jaar garantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230

