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120 kilometer in 12 uur
Maarten Hermans uit Melderslo heeft zaterdag 29 september 120 kilometer in 12 uur gelopen. Dit deed hij in het kader van Stand Together, een sportief evenement in
de Kasteelse Bossen in Horst, waarvan de opbrengsten bestemd waren voor de stichting LIVA. Lees verder op pagina 04

Politiecapaciteit in balans
met afspraken
“De politiecapaciteit die geleverd wordt, is in balans met wat er afgesproken is.” Dat is het antwoord van het
ministerie van Justitie en Veiligheid, naar aanleiding van een brief die gestuurd is door burgemeester Ina
Leppink-Schuitema en haar collega uit de gemeente Peel en Maas waarin zorgen over te weinig agenten werden
geuit. Dat laat de burgemeester weten tijdens de voorbereidende raadsvergadering op dinsdag 2 oktober.
De burgemeester geeft aan dat er
vanuit het ministerie begrip is voor de
zorgen, maar dat er een zorgvuldige
afweging gemaakt is met alle betrokken partijen. “Het is zoals het is, om
het zo maar te zeggen. Met de extra
politiecapaciteit die we gekregen
hebben in Limburg is de ongelijkheid
en de verhouding tussen aspiranten en volledig opgeleide politieagenten rechtgetrokken”, zo leest
Leppink-Schuitema voor uit de brief.

Verder leest ze voor dat er geconstateerd is dat er nader onderzoek nodig
is naar de gevolgen voor politiewerk.
Dit in navolging op de toename van
de mobiliteit en de veranderende aard
van de criminaliteit. “Daar hebben ze
het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum gevraagd nader
onderzoek naar te doen. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt er
gekeken of de verdeling van politiecapaciteit in Nederland heroverwogen

moet worden of niet.” Daarnaast valt
er volgens Leppink in de brief te lezen
dat de inzet van het landelijke dienstencentrum en bijstand van regionale
eenheden altijd tot de mogelijkheden
behoren als de veiligheid daar tijdelijk
om vraagt. Leppink: “Er wordt nader
gekeken naar de verdeling zoals die
zou moeten zijn in Limburg, maar daar
gaan de burgemeesters van Limburg
in het regionaal bestuurlijk overleg in
dit geval zelf over.”
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BRANCHEOPLEIDING
Er is veel vraag naar goed opgeleide hoveniers.
Lijkt jou dit beroep ook wel wat en wil je je
erkende vakcertificaat halen? Meld je nu aan!

LEREN & WERKEN
Aankomend hovenier
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•
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•
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•
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•
Begroten en planningen maken
•
Tuintekenen
•
Landmeten en waterpassen
•
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•
Gewasbescherming
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Bijeenkomst Werkgroep Arbeidsmigranten

‘Veel arbeidsmigranten worden als
pionnen, als kapitaal ingezet ‘
Werkgroep Arbeidsmigranten organiseerde op woensdag 26 september een informatie- en discussieavond in Zaal De Wingerd in Sevenum.
Een avond bestemd om met direct betrokkenen te praten over de plannen
voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Horst aan de
Maas en Venray. Een avond waar bleek dat niemand tegen arbeidsmigranten is, maar juist begaan is met de huisvesting van deze groep.

voor het wonen worden van het loon
ingehouden. Dat mag wettelijk, maar
zo blijft er nog nauwelijks iets over
van het minimumloon over dat ze
krijgen.”
Daarnaast stelt Boerwinkel dat de
manier waarop de arbeidsmigranten
bij elkaar geplaatst worden ook
verre van ideaal is. “Er zijn situaties
De Werkgroep Arbeidsmigranten is Arbeidsmigranten, Hans Boerwinkel,
dat ze met z’n vieren één kamer
fractielid van SP in de Tweede Kamer
opgericht door SP Horst aan de Maas
moeten delen, zonder dat ze
en Bert Peterse, oud-ambtenaar
en bestaat uit bewonersgroepen die
elkaar kennen. Ze hebben daar
coördinatie arbeidsmigranten regio
zich zorgen maken over de huisvestotaal geen privacy.” Coesmans
ting van arbeidsmigranten in de regio. Noord-Limburg. Frank van Gool van
geeft aan dat arbeidsmigranten
Otto WorkForce was uitgenodigd,
De discussie werd deze avond geleid
geen carrièremogelijkheden
maar kon toch niet aanwezig zijn.
door Paul Geurts, partijlid van SP
krijgen, omdat ze laag- geschoold
De laatstgenoemde partij kondigde
Horst aan de Maas. Gastsprekers
onlangs aan om aan de Erik Rodeweg en geschaald blijven. “Ze blijven
waren Jos Coesmans, voorzitter van
hobbelen van tijdelijk contract naar
in Sevenum een accommodatie voor
de Regionale Adviesraad
tijdelijk contract, waardoor ze geen
400 arbeidsmigranten te willen
zekerheid krijgen en ze ook twijfelen
bouwen. Ook in Oostrum wil Otto
of het wel verstandig is om hier
Work Force 250 arbeidsmigranten
huisvesten op een bedrijventerrein in te blijven”, laat Coesmans weten.
Oostrum. In America ligt een plan om Volgens Peterse is de huisvesting van
HALLO Horst aan de Maas
arbeidsmigranten een economisch
300 arbeidsmigranten te gaan vestiis een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
vraagstuk, dat regionaal aangepakt
gen door van Van Dijk
elke donderdag in de gemeente
moet worden. “Bedrijven komen
Groenteproducties.
Horst aan de Maas.
allemaal individueel naar de
gemeente voor een vergunning, maar
Oplage 19.400 exemplaren
alle lasten komen vervolgens bij
de gemeenschap te liggen. Daarom
www.hallohorstaandemaas.nl
Boerwinkel: “Veel arbeidsmigran- moet er breder gekeken worden dan
Redactie en webredactie
de alleen de huisvesting.”
ten worden als ‘wegwerparbeiders’
077 208 32 01
Eén van de aanwezigen vertelt
gebruikt. Moeten ze een vast conredactie@hallohorstaandemaas.nl
tract krijgen? Dan wordt er een nieuw dat de plannen voor het bouwen
Roy Verhaegh
van units op Tradeport bij Sevenum
blik opengetrokken. Dit zorgt ervoor
Marieke Vullings
al verstrekt is aan bouwbedrijf
dat ze geen zekerheid hebben en
De Meeuw in Oirschot. “Zij hebben
zodoende ook niet kunnen integreRedactionele bijdragen
ren.” Hij haalt ook aan dat de situatie al de opdracht gekregen om daar te
Aniek van den Brandt,
waarbij de werknemers de woonpan- bouwen, terwijl de vergunning er nog
Iris Cöp, Fenna Deters,
den beheren niet ideaal is. “De kosten niet doorheen is”, vertelt hij. Bart Cox,
Sylke Deters en Lieke Mooren

Colofon

Huisvesting is
verre van ideaal

Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES IN AMERICA:

Route:

America
centrum

€ 12,00

Route:

America
buitengebied

€ 10,50

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

fractievoorzitter van SP Horst aan de
Maas. “Als het aan ons ligt zijn we
nog lang niet klaar. Vooralsnog is het
een principebesluit en we zullen niet
accepteren dat ze hier dan al gaan
bouwen voordat er een vergunning
ligt. Niet zolang werknemers met een
dubbele afhankelijkheid qua wonen en
leven bij de werkgever komen te zitten.
Helemaal niet als de arbeidsmigranten
met deze hoeveelheden in de units
komen te zitten.”

Vergunning
reeds verstrekt
Jan Hendriks, fractievoorzitter
van de SP Venray: “Het beleid met
betrekking tot de huisvesting van
arbeidsmigranten dat er is, wordt
vernieuwd in Venray en Horst aan
de Maas, maar tot die tijd duwen
de gemeentes en bedrijven het
door de strot. Als we er voor gaan
liggen, dan moet de politiek wel
gaan nadenken. Dat heeft voor ons
in Venray ook gewerkt. Zo was er het
plan om in een oude melkfabriek
in Leunen 280 arbeidsmigranten
te huisvesten. Wij waren en zijn
niet tegen arbeidsmigranten, maar
wel tegen de omstandigheden
waarbij een hoop mensen in een
gebouw bij elkaar gezet worden.”
Dit plan kon uiteindelijk niet op
genoeg steun van de gemeenteraad
rekenen en ging niet door. “Wel ligt
er een plan voor de huisvesting van
ongeveer 250 arbeidsmigranten op
industrieterrein De Hulst in Oostrum,

waar we zo goed als niets meer over
te zeggen hebben.”
Het is de tendens van deze avond:
niemand is tegen arbeidsmigranten,
maar wel tegen de manier waarop
er met deze groep omgegaan wordt
door de verantwoordelijke bedrijven. Greg Czerwinski, CDA Horst aan
de Maas, krijgt met zijn werkgroep
‘Twijfelaars over de streep’ met veel
arbeidsmigranten te maken die twijfelen of ze voor vast in Nederland willen blijven wonen, of terug gaan naar
Polen.

Twijfelaars over
de streep
“Iedereen die ik tegenkom in die
werkgroep wil integreren, maar dan
moeten ze daarvoor wel de mogelijkheid krijgen. Dat gaat niet als ze
al 8 tot 10 uur per dag moeten werken. Dat is het grote probleem: veel
arbeidsmigranten worden als pionnen,
als kapitaal ingezet en zodra ze een
vast contract dreigen te krijgen, worden ze ingewisseld. Ze krijgen geen
mogelijkheid om te groeien. Het is
aan de gemeente om een beleid te
ontwikkelen waarbij arbeidsmigranten ook de mogelijkheid krijgen om
zich te ontwikkelen en te groeien.”
Het thema arbeidsmigranten
komt op dinsdag 9 oktober aan bod
tijdens een speciale thema-avond in
het gemeentehuis in Horst. In Venray
wordt op dit moment gewerkt aan
een visie voor de huisvesting van
arbeidsmigranten.
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Garantstelling College
glasvezel buitengebied
Het College van B&W van Horst aan de Maas staat garant voor de financiering van aanleg van glasvezel voor
BuitenGewoonBereikbaar. Dat betekent dat er een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Horst
aan de Maas komt te liggen. Dit laat wethouder Han Geurts weten tijdens de voorbereidende raadsvergadering
op dinsdag 2 oktober.

Beleid

Enquête seniorenwoningen SP Horst
aan de Maas
SP Horst aan de Maas heeft aangekondigd in de maand oktober in
verschillende kernen in gemeente Horst aan de Maas een enquête af te
geven. Hiermee wil ze een beeld krijgen over hoe inwoners van de
gemeente staan tegenover seniorenwoningen en hoe deze door de
gemeente benut worden.
Wonen is voor de SP een belangrijk thema. Zij zijn van mening dat
iedereen recht heeft op een woningen en goede en veilige leefomgeving.

Vergrijzing brengt
uitdagingen mee
De samenleving vergrijst,
waardoor de behoefte aan daarop
aangepaste woningen toeneemt. Dit
brengt nieuwe uitdagingen met zich
mee. In Horst aan de Maas zijn er
seniorenwoningen, maar SP vraagt
zich af of deze wel helemaal goed
tot hun recht komen. De SP hoort
geluiden dat senioren soms helemaal
niet in deze woningen willen wonen,

“De raad heeft daar eerder al een
besluit over genomen, we hebben nu
definitief de garantstelling verleend”,
vertelt Geurts. “Zij kunnen nu actief
aan de slag met de contracten van
ondernemers voor het plannen van
het werk. Einde 2018, begin 2019
kunnen de eerste kabels de grond in.”
BuitenGewoon Bereikbaar is een
stichting opgericht door inwoners van

Horst aan de Maas met als doel een
glasvezelnetwerk te realiseren in de
buitengebieden en bedrijventerreinen.

Planning
De aannemer, de dienstenleveranciers en BuitenGewoonBereikbaar
zitten binnenkort aan tafel om de
planning af te stemmen en definitief
te maken. De vastgestelde planning

komt op de website van
BuitenGewoon Bereikbaar te staan,
zodat inzichtelijk wordt wanneer welk
gebied wordt ontsloten. Het netwerk
is opgedeeld in vier POP-gebieden.
Deze worden achter elkaar aangelegd
en geactiveerd. Per POP-gebied wordt
er vooraf aan de graafwerkzaamheden
een aantal activiteiten georganiseerd,
zoals een informatiebijeenkomst.

omdat ze niet meer voldoen aan de
standaard van deze tijd.

Suggesties voor
woonbeleid
De bewoners van de straten
die worden bezocht, worden door
de SP op de hoogte gehouden van
de uitkomsten. Met de verkregen
informatie gaat SP Horst aan de
Maas voorstellen doen waarmee het
beleid op gebied van wonen met
name voor de senioren in Horst aan
de Maas goed, veilig en duurzaam
wordt.
Voor meer informatie kan er
meer contact opgenomen worden
via horstaandemaas@sp.nl

artens
tandartspraktijk

Tandartspraktijk Martens

is geopend!

Recent is de praktijk overgenomen van dhr. C.L.P. Beurskens.
Tandartspraktijk Martens is een praktijk voor het hele gezin,
met extra aandacht voor preventie. Want veel ongemakken
zoals gaatjes en tandvleesontsteking kunnen voorkomen
worden door de juiste maatregelen te treffen.
Wij vinden een prettige sfeer, persoonlijke aandacht en
kwaliteit erg belangrijk. Ons team van tandartsen, (preventie-)
assistenten en mondhygiënist staat voor u klaar om u de juiste
zorg te bieden.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden bij Tandartspraktijk Martens?
Bel dan naar telefoonnummer 077 398 62 27.
Wij heten u van harte welkom!

Politie-oefening gemeentehuis
In het gemeentehuis van Horst aan de Maas vond op donderdag 27 september een politieoefening plaats. Het doel van de oefening was om deelnemers in een zo reëel mogelijke situatie,
meestal gepaard met hoge stress, snel beslissingen te laten nemen en daadkrachtig op te treden.
Voor de oefening waren scenario’s bedacht die kunnen voorkomen in een realistische, dynamische
en snel veranderende werkelijkheid. Het scenario van deze oefening was extreem geweld, waarbij
een gijzeling werd nagespeeld. Hiermee werden de aangeleerde procedures en vaardigheden van de
deelnemers getest. Op donderdag 11 oktober vindt een tweede oefendag plaats. Die dag is in het
kader van de week van de veiligheid. (Foto: gemeente Horst aan de Maas)

Tandartspraktijk Martens
Gebroeders van Doornelaan 3A, 5961 BA Horst • Tel: 077 398 62 27
E-mail: info@tandartspraktijkmartens.nl

www.tandartspraktijkmartens.nl
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Vervolg voorpagina

120 kilometer in 12 uur
Enkele dagen na zijn prestatie kan
Hermans nog steeds niet geloven dat
hij het heeft gehaald. “Ik ben ontzettend trots op mijzelf, maar ook op de
gehele organisatie en iedereen die
heeft geholpen om van dit evenement
een succes te maken”, laat hij weten.
“Terwijl ik 12 uur lang hardliep, waren
er ontzettend veel mensen 12 uur
lang in beweging om van alles en nog
wat te regelen, werden er clinics en
workshops gegeven en was er livemuziek. Er waren meer mensen dan
verwacht, maar minder dan gehoopt.
Ondanks dat dan kan ik niet anders
concluderen dat het een enorm succes
was. Een revanche op vorig jaar, 120
kilometer in 12 uur, een geweldige
inzet voor Stichting LIVA en een nieuw
evenement voor sport en gezondheid
in Horst.”

Een nieuw
persoonlijk record
Vorig jaar probeerde Hermans
100 kilometer in 10 uur te rennen.
Dat lukt hem toen niet. “Dat weerhield
mij er niet van om verder te dromen.
Het idee van een 12-uursloop zat al
langer in mijn gedachte, maar werd
pas in januari definitief. Het moest een
revanche worden en tegelijkertijd een
nieuw persoonlijk record. En dat werd
het.” Even leken een voedselvergif-

tiging eind augustus en een blessure
één week voor het evenement roet in
het eten te gooien. Hij bleek echter
toch fit genoeg om te kunnen starten.
Gedurende de dag liepen mensen
met hem mee. “Geen enkel rondje
liep ik alleen, dat alleen al had ik
nooit verwacht. Elke stap die ik zette,
zette iemand anders een stap met
mij. En hoewel ik het soms moeilijk
had, wisten anderen mij te motiveren om door te gaan. Bij de 70 kilometer had ik het mentaal zo zwaar,
alles deed pijn, ik had geen zin meer
en zag het niet meer zitten. Iemand
zei toen de magische woorden:
‘Je mind is je gek aan het maken.
Je hoofd wil dat je dit denkt, maar
je weet zelf ook dat je dit kunt. Als
je nu opgeeft, ga je dit jezelf nooit
vergeven!’ Terwijl die woorden nog
op mij in moesten werken, betrapte
ik mijzelf dat ik alweer op de baan
stond en begon aan nog een rondje.
Ik wist het inderdaad, niet dat ik het
kon, maar wel dat ik het mijzelf nooit
zou vergeven als ik op zou geven.”
De 100 kilometer in 10 uur kwam
in zicht en werd gehaald in 9 uur en
50 minuten. Na een massage wilde
Hermans al weer snel door. “Mijn trainer Chris Beurskens kwam nog naar
mij toe en vroeg: ‘Ga je nog door?’.”
Daar hoefde Hermans niet over na te
denken. “Ik zie wel hoe ver ik kom.

Na deze massage had ik nog iets minder dan 2 uur om de laatste 20 kilometer af te leggen. Een klein groepje
met onder andere Hein Hoeijmakers
nam mij op sleeptouw. Hij had er al
8 kilometer op zitten, maar zou mij
door de laatste 20 kilometer loodsen.
Ik hoefde alleen bij hem te blijven.
De eerste 5 kilometer voelde goed,
de kuiten waren weer even los van
de massage, maar na deze 5 ‘relatief eenvoudige’ kilometers begon de
strijd opnieuw. Ronde na ronde een
gelletje, en met elke ronde weer 2,1
kilometer dichterbij de 120. Ik zat op
schema, iets ervoor.”

Volgend jaar
komt vervolg
De laatste 5 kilometer waren
zwaar, maar toch voelden de laatste twee ronden als de makkelijkste
van de dag, zegt hij. “Vol adrenaline en wetende dat ik het ging
halen, rende ik op een flink tempo
de laatste meters rond. En het enige
dat mij bleef verbazen, was dat ik
geen enkel rondje alleen had gelopen. Daar draaide het om bij Stand
Together. Een uitdaging als deze doe
je niet alleen, dat doe je samen.”
Een vervolg komt er in elk geval,
geeft hij aan. “Die staat gepland voor
zaterdag 28 september volgend jaar.”

Oh, zit dat zo!

Dag van je Leven in
Toverland
Rode Kruis-locaties van district Noord- en Midden Limburg
organiseerden op zondag 30 september een ‘Dag van je Leven’, die
plaatsvond in attractiepark Toverland in Sevenum. Hieraan hebben
31 jongeren met een lichamelijke of geestelijke beperking deelgenomen en ruim 60 vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet.
Door het hele park heen zag je de jongeren met de vrijwilligers van
het Rode Kruis lopen. Het Rode Kruis had voor deze dag de conferentieruimte Mystique ter beschikking als uitvalbasis. Hier was
ruimte voor korte instructies aan de vrijwilligers, het welkomstwoord, een lunchmoment, het afsluitingswoord, om tussendoor
iets te drinken, of even een rustpauze te nemen.

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

Een mooi groen gazon
in het voorjaar?
Door: Johan van den Beuken medewerker Welkoop
Nu de herfst zijn intrede heeft gemaakt zal uw gras minder snel gaan groeien, maar als u in het voorjaar een mooi groen gazon wilt is het noodzakelijk
om het nu te verwennen met een onderhoudsbeurt. Denk aan verticuteren,
bemesten, bijzaaien, bekalken en bladeren verwijderen.

Een speciale herfstbemesting,
met extra kalium, strooit u nu en
zorgt ervoor dat uw gazon sterk
de winter ingaat waardoor het
beter bestand is tegen extreme
weersomstandigheden, zoals
vorst, sneeuw en dooi. Ook het
niet te kort maaien zal helpen bij
het goed de winter doorkomen.
Houd een maailengte van ongeveer
3 centimeter aan. Is uw gazon geel
of met kale plekken de zomer uit
gekomen dan kan het raadzaam zijn
om nu te verticuteren en gras bij
te zaaien zodat uw grasmat weer

dichtgroeit. De herfstbemesting zal uw
gazon weer groener maken. Ook als
er al mos begint te groeien wordt
dit bij het verticuteren verwijderd en
krijgt het gras ruimte en lucht om te
groeien. Ook deze ontstane ruimte
kunt u bijzaaien met graszaad met
een speciale meststofcoating dan
groeit het weer snel dicht. De coating
zorgt er ook voor dat de vogels
uw graszaad niet opeten. Zorg de
komende tijd dat de vallende bladeren
uw gazon niet verstikken door het
blad tijdig te verwijderen. Doe dit
wekelijks zodat uw gras zonlicht krijgt.
Zonder licht kan het niet groeien of
groen worden. De laatste klus komt
in de winter aan bod: uw gras dient
bekalkt te worden. Kalk zorgt ervoor
dat de PH (zuurgraad) op peil blijft.
Kalk verbetert ook de bodemstructuur.
Als de PH te laag wordt, de bodem is
dan te zuur, kunnen planten en ook
uw gazon geen voeding opnemen.

Mos groeit heel goed in een zure
bodem. Daarom heeft kalkstrooien
ook een effect op het voorkomen
van mos in uw gazon. De PH van de
bodem moet rond de 6.5 liggen, dan
groeit gras het beste. Wij kunnen
de PH voor u meten. Verzamel
met een lepel op 10 plekken per
100 vierkante meter de grond tot
een diepte van 15 centimeter.
Verzamel dit in een zakje, goed
mengen en kom hiermee naar de
winkel voor een gratis persoonlijk
advies.

Vier generaties
Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
T 077 467 22 22 www.welkoop.nl

Nicole Kallen uit Meerlo werd onlangs mama van dochter Jill
Roodbeen. Hiermee zijn er weer vier generaties in de familie
compleet. Trotse oma is Bea Kallen-Rutten uit Melderslo. Op de
foto zien we Jill op de schoot bij superoma Dien Rutten-Driessen,
eveneens afkomstig uit Melderslo.
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Plannen voor een typisch
Zaerums kunstwerk

Steekincident
Gasthuisstraat Horst

Erik van der Hulst wil samen met werkgroep Zaerums kunstwerk een typisch Sevenums beeld plaatsen op de
rotonde van de Venloseweg en de Steinhagenstraat. Afgelopen 27 september was de infoavond voor geïnteresseerden in De Wingerd. De werkgroep heeft plannen voor een echte ‘Êzelskop’ die de Sevenumse gemeenschap
een gevoel van saamhorigheid moet geven.

Op de Gasthuisstraat in Horst heeft van zaterdag 29 op zondag
30 september rond 04.00 uur een steekincident plaatsgevonden.
Een 23-jarige man is hierbij verwond aan zijn gezicht en aan zijn hand,
zo meldt een woordvoerder van de politie.
Deze man is met een ambulance
naar het ziekenhuis gebracht.”
De woonplaats van het slachtoffer
is onbekend bij de politie, net als
de aanleiding van de ruzie.
“Het slachtoffer heeft laten weten
ook geen aangifte te willen doen,
wat ons weinig geeft om daar
verder op in te zetten”, vertelt de
woordvoerder.

“Het betreft een ruzie die
ontstond tussen twee groepen:
een groep van twee tegen een
groep van zes personen”, zo laat
de woordvoerder weten. De ruzie
ontstond in de horecagelegenheid
aan de Gasthuisstraat en verplaatste zich naar de straat.
“Hierbij is dus een 23-jarige man
met een steekwapen verwond.

Ongeluk Broek
huizerweg Lottum
Op de Broekhuizerweg in Lottum heeft op zondag 30 september
rond 14.30 uur een ongeluk plaatsgevonden tussen een motorrijder en
een automobilist. De toedracht van het ongeluk is onbekend, zo meldt
een woordvoerder van de politie.
“De automobiliste is een
45-jarige vrouw uit Arcen”, laat de
woordvoerder weten. “Zij had nog
twee bijrijders in de auto zitten.”
De motorrijder is een 56-jairge man
uit Deurne. De toedracht van het
ongeluk is onbekend bij de politie.

De motorrijder is na het ongeluk
met spoed met een ambulance
naar het ziekenhuis gebracht.
De automobiliste was niet ernstig
gewond, maar werd voor de
zekerheid wel nagekeken in het
ziekenhuis.

Een impressie van hoe het kunstwerk er uit komt te zien
Een aantal jaar geleden reed
initiatiefnemer Erik van der Hulst door
Beesel langs een rotonde met daarop
een grote draak. “Ik was zo onder de
indruk van dat beeld dat ik wel drie
rondjes heb gereden om er naar te
kijken. Zo groot, mooi en indrukwekkend. Bovendien is ‘de draak’ het logo
van de gemeente Beesel en geeft het
de inwoners het thuisgevoel. Ik wilde
dit ook in Sevenum creëren en startte
daarom twee jaar geleden met het
plan voor een ‘Zaerums kunstwerk’”,
vertelt Erik. “Iedereen kent het gevoel
wel dat je na een lange autorit, vanuit
bijvoorbeeld het buitenland, eindelijk
je woonplaats weer binnenrijdt.
Misschien ben ik een beetje emotioneel wat dat betreft, maar dat gevoel
wil ik met dit beeld creëren. Een beeld
dat de gemeenschap in Sevenum
identificeert en zich thuis laat voelen.”

Het echte
gemeenschapsgevoel
Erik presenteerde destijds het
plan en verzamelde verschillende
mensen om zich heen die geïnteresseerd waren om samen te werken.
Samen met Arnold Janssen, Anneleen
Engelen, Joep Rooijakkers en Marcel
Janssen vormt hij nu werkgroep
Zaerums kunstwerk. Deze groep met
deelnemers van de dorpsraad, ondernemersgroep Sevenum en de carnavalsvereniging werkt samen om het
echte gemeenschapsgevoel te verta-

len in een beeld.
“Ik wist eigenlijk meteen dat het
wij-beeld in Sevenum de Ezelskop
moest zijn”, vertelt Erik. “Hier kon ik
zeker niet onderuit komen. Ik ben met
hulp van Sjors Janssen, de ontwerper
van de prinsenscepters van Sevenum,
aan de slag gegaan en hoop zo een
mooi beeld neer te zetten.” Erik gaat
het beeld maken van cortenstaal, een
speciaal soort staal dat ervoor zorgt dat
het beeld overal tegen beschermd is.
“Ik werk zelf veel met dit soort materiaal en weet dat het levenslang goed
blijft.”

Sevenumse
penningen
Wat de locatie betreft was het
voor Erik al snel duidelijk; het beeld
moest komen te staan op rotonde De
Derperschâns op de Steinhagenstraat
en Venloseweg. Een rotonde waar
nog niets op staat en bekend is bij
de Sevenummers. “Kritiek heb ik de
afgelopen periode nog niet gehoord,
maar op de bijeenkomst vond een van
de aanwezigen toch dat de locatie net
iets tactischer uitgekozen zou kunnen
worden. ‘Waarom plaatsen we het
beeld niet net op de rotonde bij het
spoor?’, zei de bezoeker gekscherend.
‘Dan weten de mensen die vanuit
Horst komen in ieder geval zeker dat
ze aan de goede kant van het spoor
zijn.’ Het is leuk om mensen nu al zo
betrokken te zien bij dit project”, ver-

telt Erik. “Ik krijg veel leuke reacties en
zelfs al donaties zonder dat we überhaupt al iets hebben aangekondigd.”
Wat betreft de kosten van het
beeld wordt een deel betaald door
de dorpsraad en de gemeente en
een deel door crowdfunding. Erik laat
weten dat de werkgroep bezig is
met een subsidie vanuit de provincie, maar dat het nog onbekend is
hoeveel dat is. “Daar hebben we nog
geen toezeggingen voor.” Voor de
crowdfunding heeft de werkgroep
een plan bedacht om de inwoners van Sevenum bij het project
te betrekken. Er worden speciale
Sevenumse penningen verkocht voor
25 euro die leuk zijn als verzamelitem of als cadeau. De werkgroep
hoopt op deze manier de benodigde
25.000 euro te verzamelen. Ook kunnen geïnteresseerden een donatie
doen via een sponsorformulier op
de Facebook-pagina van Zaerums
Kunstwerk. “De komende periode
gaan we vooral door met waar we
gebleven zijn, het enthousiasmeren
van de Sevenumse gemeenschap en
het werven van sponsoring”, vertelt
Erik. “Wanneer het beeld er komt
te staan? Dat hangt ervan af wanneer we het plan rond hebben en we
genoeg geld hebben ingezameld.
Ik kijk er in ieder geval alvast naar
uit om dit keer niet in Beesel maar in
Sevenum drie rondjes te rijden op de
rotonde om van dit echte ‘Zaerumse’
beeld te genieten.”

Vuurwerkshows in Toverland
Op 13, 17, 18, 19, 20 en 27 oktober 2018 presenteert Attractiepark Toverland

weer de Halloween Nights. Het park is dan tot 23.00 uur geopend. We bieden
Midzomeravonden
met
vuurwerkshow
onze gasten tijdens deze spannende
avonden
meer entertainment dan
ooit en iedere avond wordt tussen 22.45 – 23.00 uur afgesloten met een

Opvuurwerkshow.
woensdag 19,
26kunt
juliuen
2, 9, hinder
16 en van
23 ondervinden.
augustus 2017 presenteert
Hier
mogelijk
Attractiepark Toverland weer de magische Midzomeravonden. Het
Bij is
voorbaat
dank23:00
voor uwuur
begrip.
park
dan tot
geopend en in de avonduren is er live
entertainment en extra shows. De Midzomeravonden worden tussen
Met magische groet,
22:45
– 23:00 uur afgesloten met een vuurwerkshow. Hier kunt u
Attractiepark Toverland
mogelijk hinder van ondervinden.
Bij voorbaat dank voor uw begrip & wij wensen u een spetterende
zomervakantie toe!

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s

www.bekro.nl

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Dompelpompen
in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Aanmoedigingsprijs

Ooijen-Wanssum wint
Ruimtelijke Kwaliteitspluim
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft donderdag 27 september tijdens de Dag van de Ruimtelijke
Kwaliteit een Ruimtelijke Kwaliteitspluim gewonnen. De pluim is een aanmoedigingsprijs voor projecten
waar ruimtelijke kwaliteit een significante rol heeft gespeeld.
In de categorie ‘Derden met
RWS’, waarin projecten waren
genomineerd die samenwerken met
Rijkswaterstaat, kwam OoijenWanssum als winnaar uit de bus.
De gebiedsontwikkeling viel op
vanwege de continue aandacht voor

kwaliteit, van idee tot uitvoering.

Geprezen om
samenwerking
Ook werd de burgerparticipatie
geprezen en de samenwerking met

alle partijen.
Een van de kenmerken van
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum is het integrale ontwerp.
Dijken, wegen, bruggen, natuur en
dorpscentra zijn vanuit één visie in
samenhang ontworpen.

Begroting 2019-2022
SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

’30 miljoen voor nieuwe
investeringen’
Het College van B&W van Horst aan de Maas reserveert de komende vier jaar 1,5 miljoen euro voor nieuw
beleid. In de begroting 2019-2022 is daarnaast 30 miljoen euro ruimte voor nieuwe investeringen.

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL

“Deze begroting laat ruimte voor
nieuwe investeringen, zoals de bouw
van een nieuw zwembad”, geeft wethouder Thijs Kuipers aan.

Tijd nodig om
keuzes te maken
“Daarnaast hebben we 1,5 miljoen euro voor nog te ontwikkelen
nieuw beleid. Dat is inderdaad aan
de krappe kant. Dat betekent dan ook
dat we tijd nodig hebben om keuzes
te maken.

Onze ambities reiken verder dan
de portemonnee.” De gemeenteraad krijgt in november de begroting
voorgelegd, in februari wordt er een
besluit genomen. Het college gaat de
komende maanden bekijken welke
nieuwe zaken prioriteit krijgen.

Begroting en
collegeprogramma
CDA, D66+GroenLinks, Essentie en
PvdA hebben dit jaar na de verkiezingen een coalitie gesloten. Het opstel-

len van de begroting overlapte met
het uitwerken van het coalitieakkoord naar een collegeprogramma.
Kuipers: “De begroting en het collegeprogramma sluiten op elkaar aan.
We hebben hard gewerkt om alle doelen en maatregelen uit het collegeprogramma in de begroting te verwerken.
Dat is gelukt. Bovendien leggen we de
raad een meerjarige sluitende begroting voor. Daarmee ligt er een goede
basis voor de raad om te volgen in
hoeverre het college haar ambities
realiseert.”

SANDRA VESTJENS
a
06 21557412
n dr

Sa

VIND DE VAKANTIE DIE BIJ JE PAST
Heeft u geen tijd en/of zin om uren op een reisbureau te zitten
of avonden te zoeken op internet naar uw perfecte
vakantiebestemming? Wilt u snel geholpen worden door iemand
die thuis is in de hele wereld? Aarzel dan niet langer en neem
direct contact met me op!
UW VOORDELEN:
U heeft één contactpersoon
Alles vanaf het begin goed geregeld
Goed bereikbaar ook buiten kantooruren en
in de weekenden
Op afspraak bij u thuis of op het werk
Alle gerenommeerde Duitse en Nederlandse
touroperators in het assortiment
ANVR en SGR aangesloten
Bovendien betaalt u voor deze extra’s niets meer
dan op internet of het reisbureau
Probeer het eens en ervaar het gemak van een
persoonlijk reisadviseur!

WWW.TUIATHOME.NL/SANDRA-VESTJENS
sandra.vestjens@tui.nl

Vier generaties
Met de geboorte van dochtertje Fenne Winkelmolen zijn vier generaties binnen haar familie
compleet. Fenne is de dochter van Sandra Weijs uit Horst. Samen staan ze op de foto met oma
Truus Weijs-Geurts uit Horst en superoma Antje Geurts-Venner uit Meterik.
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Open dag en expositie
’t Rouweelse Veld
Kattenpension ’t Rouweelse Veld in Horst viert op zondag 7 oktober
het 12,5-jarig bestaan met een open dag en een foto-expositie van Luc
Kleuskens. Deze vindt plaats van 11.00 tot 17.00 uur.
Bij gelegenheid van het 12,5jarig bestaan van kattenpension
’t Rouweelse veld en Dierendag
exposeert Luc een serie foto’s van
katten die hij speciaal voor deze
gelegenheid heeft gemaakt.
Luc Kleuskens uit Horst is overdag
IT-er van beroep, maar creatief
actief ’s nachts. Overdag achter een

... in Den Bosch
Oud-collegachampignonpluksters Tiny, Nel, Tiny, Gerd en Riekie hebben al dertig jaar veel contact en gaan jaarlijks een dagje op pad. Dit jaar reisden ze af naar Den Bosch en genoten daar uiteraard van een Bosschebol. Deze werd gegeten na het lezen van de HALLO. Van dit moment maakten ze
uiteraard even een foto.

... in Trier
Op de foto staan de oprichters van het jongerenkoor Horst in 1968. Van links naar rechts staan
Joost Emonts, Jos Keijsers, Mart Wijers en pater Ad van der Meijden. Ze komen nog ieder jaar samen
en trekken er dan op uit. Deze keer was Trier in Duitsland aan de beurt voor een bezoek. HALLO ging
mee en mocht zelfs mee op de foto.

... in Xanten
De vriendengroep KZRT uit Sevenum heeft een uitstapje gemaakt naar het Duitse Xanten.
Daar bezochten de vrienden het Romeinse Park. In het Romeinse amfitheater werd door de gids deze
foto gemaakt en uiteraard ontbrak de HALLO niet.

bureau maar elk vrij moment
probeert hij vorm te geven aan de
creatieve ideeën die in hem op
komen.
Tevens is de kattentrimster
van Pets Haircare aanwezig om
demonstraties te verzorgen en
kan desgewenst adviseren over de
vachtbehandeling van huisdieren.
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Een markant en kleurrijk persoon heeft ons verlaten

Willem van Bezel
Hij is op 79-jarige leeftijd overleden
Thea, Marieke, Yvonne
Huisgenoten en begeleiding Hof te Berkel 43

Onze oprechte dank...
Voor de hartverwarmende blijken van medeleven
die wij ontvingen, tijdens zijn ziek zijn en na het overlijden van

ôzze Jan
Het doet goed te weten dat wij niet de enigen zijn
die hem missen.
Familie Brouwers

29 september 2018
Hof te Berkel 43, 5961 KX Horst
Willem is in het Uitvaarthuis, Nijverheidsstraat 4 in Horst
waar woensdag 3 oktober en donderdag 4 oktober
van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid is om persoonlijk afscheid
van hem te nemen.

Maak je over mij maar geen zorgen
ik kom wel waar ik zijn moet
ik heb een goed leven gehad.
Het is goed zo.

Juul van de Kolk

Frans en Tieny
Smits-Theuwsen
zijn 6 oktober 2018
50 jaar getrouwd
Proficiat!
kinderen en kleinkinderen

Koen Gruntjens &
Michelle Theeuwen

We nodigen U van harte uit voor de herdenkingsdienst
op maandag 8 oktober om 11.00 uur in het Uitvaarthuis in Horst.

89 jaar, overleden te Oss

geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 12 oktober 2018.

In deze dienst zullen we stil staan bij het leven van Willem
en alle mooie herinneringen die we aan hem hebben.

Dankbaar voor de betekenis die hij gaf
aan ons leven

Proost met ons mee!

Aansluitend wordt Willem in besloten kring begraven
op Natuurbegraafplaats Weverslo, Janslust 11 in Venray-Heide.

Jan Duijf & Henny Smits
Annie & Gé Bexkens - Duijf
Carla Schoeber - Duijf
kinderen & kleinkinderen

Wij hebben afscheid moeten nemen van

Venrayseweg 94, 5961 AJ Horst

Willem van Bezel

pap is gecremeerd op donderdag 4 oktober

Willem is 79 jaar mogen worden.
Wij wensen de vrijwilligers van Willem, huisgenoten en medewerkers
van Hof te Berkel 43 veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw vele hartelijke reacties, kaarten en bloemen, ontvangen
na het overlijden van onze lieve mam, oma, zus en tante

Cliënten en medewerkers, management en Directie
Dichterbij Zuid

Marion Hendrix-Verheijen
en lieve mam en oma

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.

Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.

Pedicure nodig?
www.pedicure-dorothe.nl
Bel voor een afspraak 06 11 88 61 38.

Te huur opslagruimtes in Melderslo
(Leeuwerweg 15), 85 tot 170m2,
vorstvrij, verhard buitenterrein,
heftruck aanwezig. Tel. 06 12 84 75
92 (Guus van Rens) of 06 21 58 07 85
(Ben van Rens).

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 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.

Heeft u vaccinatievragen én zoekt
u homeopathische mogelijkheden
ter ondersteuning; meer info: www.
praktijkgerhegger.nl 077 398 55 40.

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

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Jo Verheijen-Wennekers
hebben ons goed gedaan.
Hiervoor willen we u hartelijk danken.
Familie Hendrix en familie Verheijen
De zeswekendienst voor beiden zal worden gehouden
op zaterdag 20 oktober om 19.15u in de kerk te Broekhuizenvorst.

Voor al uw feestjes groot of klein
moet u bij Cafe Feestzaal Cox zijn.
Tel. 06 51 65 95 73.
Kantoor Businesscentrum Horst.
Ideaal voor starters, vanaf 250,p/mnd, div. afm. Info: 06 24 19 24 01.
Loopt u ook vast met bovenrug- en
nekklachten? Guasha therapie kan
uitkomst bieden.06 40 88 97 54.
Noabere volleybal, heren-recreanten
zijn op zoek naar spelers (m/v) voor
de maandagavondtraining van 19 tot
20.15 uur in zaal Marijkestraat Horst.
Belangstelling?? Kom vrijblijvend
kijken of meedoen, of bel Hub
06 15 02 40 13, Jo 06 51 30 48 96.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

U bent van harte welkom
op onze receptie
van 19.00 tot 20.15 uur
in onze feesttent op Lorbaan 6
in America.

woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Uw adres voor trap bekleden met
tapijt Bel: 06 16 37 45 14.
Te huur woonhuis per 2 jan. 2019.
Tot. opp 100m2 bg. Entree, 3 slpkamers,
toilet, luxe keuken, woonkamer,
badkamer met inloopdouche, 2e toilet,
buitenterras gedeeltelijk overdekt.
Fantastische ligging 700m buiten de
kom van Horst. 3 parkeerpl. Gas/wa/
elek/kabel incl.: 06 43 98 93 99.
Dakgoten vervangen, uw huis nieuw
voegen, metselwerk. Dan reageren
via joezement@gmail.com
Jos Computerhulp Computerproblemen,
les of website. Vraag hulp! 06 10 71 00
70 of www.joscomputerhulp.nl
Verloren trouwring 8-9-1967 Maria.
Tel. 077 474 51 79.
21 oktober culinair 3 gangen menu
voor 18,50 bij pluk en theetuin in de
7e hemel! www.inde7ehemel.com

Zondag 14 oktober vlooienmarkt
bij blokhut Ôs Thôes Kerkbosweg 34,
America van 13.30 tot 16.00 uur.
Entree 2,00 euro.
Huishoudelijke hulp gezocht in
Horst. Werkzaamheden wekelijks of
2-wekelijks. Tel. 077 398 72 95.
Zwarte markt Venray. Zondag 7
oktober Evenementenhal. 500 kramen
van alles en nog wat. Hét Leukste dagje
uit. vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.
Loopt u ook vast door een burnout?
Neem contact op met
www.powerfulstones.nl 06 40 88 97 54.
Ván heer wies gunder ni-j cd AMCzengers verkriêgbaar: Café Kleuskens
Miëterik of tel. 077 398 15 09.
Garageverkoop Kleefsedijk 26
Sevenum, zaterdag 6 en zondag
7 oktober van 11.00 – 16.00 uur.

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

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed

Dag en nacht bereikbaar

Professioneel, ervaren
en betrokken
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

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

Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl
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aan
Benthe Theeuwen

De kleine
dingen
Ik heb al een keer eerder
in een van mijn columns
geschreven dat ik meedoe
aan een toneelstuk: Weg uit
de Peel. Het is een heel mooi
verhaal geschreven door
Jaques Vriens en nu heeft hij
ook zijn eigen verhaal mogen
regisseren.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Benthe Theeuwen
14 jaar
Melderslo
Dendron college

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou graag nog ooit door Afrika willen reizen. Dit lijkt me een heel mooi
continent met een indrukwekkende
omgeving en de mensen daar lijken
me heel erg bijzonder. Er is daar een
hele andere cultuur en dat lijkt me
heel vet om te zien en te ervaren.
Het lijkt me ook vooral leuk om daar
dieren in het wild te kunnen zien, die
je normaal alleen in de dierentuin
achter tralies ziet.
Wat is je stopwoordje?
Mijn stopwoordje is toch wel sorry.
Ik zeg dit onbewust toch erg vaak,
ook als het eigenlijk niet uitmaakt.
Mijn vriendinnen zeggen altijd dat ik
daarmee moet stoppen, omdat ik het
zo vaak zeg.
Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Mijn familie vertelt altijd dat toen ik
klein was ik een keer aan het schilderen was. Op een gegeven moment
kreeg ik hele erge dorst en toen
besloot ik het vieze verfwater op te

drinken. Mijn familie moet nog steeds
lachen om dit verhaal als ze het vertellen
Hond of kat?
Dan kies ik toch voor de hond.
Wij hebben thuis altijd honden gehad
en ik vind het erg leuke dieren, want
ze komen altijd blij naar je toe als je
thuiskomt. Ik heb verder helemaal
niks met katten.
Hoe wil je graag dat anderen je
zien als ze je voor het eerst ontmoeten?
Ik hoop dat ze me zien als een vrolijke, leuke en spontane meid, die
altijd in is voor een grapje. Ook hoop
ik dat anderen mij zien als iemand
waar je altijd lol mee kunt hebben.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Ooit zat ik buiten op een bankje en
toen overleed er voor mijn neus
een pony aan een hartstilstand.
Ik vond dit toen heel eng en schrok
heel erg.
Wat zou je ooit nog een keer willen
doen in je leven?
Dat is echt te veel om op te noemen. Ik heb nog zoveel dingen die ik
nog ooit wil doen of mee wil maken.
Ik ben nog lang niet klaar met mijn
leven.

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

Wat vind je het belangrijkste in een
vriendschap?
Het belangrijkste in een vriendschap
vind ik dat je alles met elkaar kunt
delen en alles samen kunt bespreken en dat je altijd eerlijk bent tegen
elkaar. Ook vind ik het natuurlijk
belangrijk dat je veel plezier kunt hebben samen en veel lol kunt maken.
Wat doe je het liefste op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond vind
ik het wel leuk om met vriendinnen af
te spreken, vooral omdat het eigenlijk
niet vaak ervan komt en dan kunnen we lekker bijkletsen. Als ik niet
met vriendinnen ben, vind ik het ook
heel leuk om gewoon gezellig met de
familie op de bank te zitten.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is kapper worden.
Dit zeg ik al sinds dat ik klein ben en
nog steeds lijkt me dat een heel leuk
beroep en ik hoop dat ik het later ook
word.
Optimist, pessimist of realist?
Dan ben ik wel een optimist, want ik
probeer altijd alles van de positieve
kant te bekijken, omdat ik het leuker
vind om over de leuke dingen na te
denken in plaats van over de negatieve dingen.

Als je een dier zou zijn, welk dier
zou dat dan zijn?
Dan zou ik een paard willen zijn.
Paarden zijn groot en sterk en dan
kun je lekker de hele dag rennen
buiten in de wei en word je lekker
verwend.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou heel graag onzichtbaar kunnen zijn, want dan kan ik ongemerkt
mensen voor de gek houden en kun je
mensen afluisteren zonder dat ze het
doorhebben.
Hoe heb je je beste vriend(in) ontmoet?
Ik heb één beste vriendin en ik heb
haar op school leren kennen, toen ik
bij haar in de klas kwam en dit klikte
heel erg goed. Helaas is ze inmiddels verhuisd, wat ik heel erg jammer
vind. Gelukkig hebben we nog steeds
goed contact en kunnen we elkaar
nog altijd appen en zien we elkaar af
en toe nog.
Dag of nacht?
Op dit moment kies ik voor de nacht,
want dan hoef je niet na te denken
over school, of dingen die ik nog allemaal moet doen, maar kan ik gewoon
lekker uitrusten en slapen.

MEGA
ROMMELMARKT

Carbootsale Horst
7 oktober

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

www.carbootsalehorst.nl

Helaas zijn de uitvoeringen
voor dit jaar al weer afgelopen.
Ik zeg niet voor niets voor dit
jaar, want er komen extra
uitvoeringen volgend jaar.
Ik had nooit gedacht zelf aan
zo’n mooie ervaring en mooi
stuk mee te mogen doen.
Als klein meisje keek ik al naar
films en dan zat ik te dromen
om in een film te mogen spelen. Ik stelde me mezelf dan
voor als de hoofdrolspeelster en
opeens kon ik bijna alles dromen. Ik kon met dieren praten
of de slechteriken verslaan en
de held uithangen.
Dat heb ik nu nog steeds
soms, maar dan hoef ik niet
meer per se de hoofdpersoon
te zijn van een film. Ik kan de
beste vriendin zijn of een
figurant op de achtergrond.
Iedereen heeft wel een verhaal
en anders verzin ik er wel een.
Het zijn niet altijd de grote
dingen waar je gelukkig van
wordt, als je maar de juiste
mensen om je heen hebt.
Dat heb ik denk ik wel dankzij
Weg uit de Peel geleerd. Ik ben
dan ook maar een figurant,
maar die ene figurant maakt
het hele stuk net iets mooier,
net iets levendiger. De mensen
om me heen tijdens de uitvoeringen en het hele proces wat
er aan vooraf ging maakten het
een moment om nooit meer te
vergeten. Het zijn de kleine
dingen waar het om draait.
Hoewel dit hele traject groot is,
is de invloed van het stuk als ik
ouder wordt steeds kleiner in
mijn leven. Ik zou nu het liefst
terug naar de Peel gaan.
Liefs, Iris
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Bezige handen, nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, zo was je wil.
Nu heb je rust, met lichaam en geest
vaak zullen we denken aan wat is geweest.

Piet Verbong
echtgenoot van

Geboren

Stan

20 september 2018
Zoon van:
Nard Cox &
Michelle Hoeijmakers
Fruitweg 4
5961 RX Horst

Annie Verbong-van Knippenberg
* Lottum, 28 januari 1934

† Broekhuizen, 29 september 2018

Broekhuizen, Mam
Horst, Petra en Ger
Yvonne en Junior
Arjan en Gemmy
Broekhuizen, Helma en Gé
Kim en Guus, Gijs, Liz
Sanne en Jesse
Lars
Gessy en Niels
Familie Verbong
Familie van Knippenberg
Naesenhof 2, 5872 CK Broekhuizen
De afscheidsdienst voor Piet zal plaatsvinden op vrijdag
5 oktober om 11.00 uur in zaal Boszicht, Provincialeweg 2
te Maasbree waarna we hem, met ons gezin, naar het
crematorium zullen begeleiden.

Geboren op
29 september 2018

Tom

Zoontje en broertje van
Joep en Marjolein Lemmens
Rick en Nynke
Fruitweg 8, 5961 RX Horst



Wij zijn dolblij en dankbaar
met de geboorte van
onze zoon

Jurre

29 september 2018
In de avondwake op donderdag 4 oktober om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Nicolaas te Broekhuizen zullen wij
hem bijzonder gedenken.
In plaats van bloemen willen wij u een vrijwillige bijdrage
vragen voor KWF Kankerbestrijding. Hiervoor staan
collectebussen in de kerk en zaal Boszicht bij het
condoleanceregister.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen dan
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Zoon van
Joep en Ellen Hoebers
kleine broer van Moos
Melatenweg 4, 5961 EB Horst

... in Kroatië
In Kroatië vond van maandag 25 juni tot en met maandag 2
juli Croatian Summer Salsa Festival plaats in de stad Rovinj. Het is
een groot internationaal salsa dansfestival, waar Jaap Gubbels en
Lia Ewalts uit Hegelsom, Ger Cuppen uit Horst, Floortje
Peperkamp uit Broekhuizen en Roel Bastiaans uit Tienray ook te
vinden waren. Voordat ze zich waagden aan een aantal gewaagde
dansjes, gingen ze gezellig op de foto met HALLO.

Welkom lief ventje!

Geboren
26 september 2018

Lex
Als tranen een trap kunnen bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen wij hoog naar de hemel
en nemen wij je gewoon mee terug
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, ôs mam, en trotse lieve oma

Ria Gruntjens-Driessen
echtgenote van

Rien Gruntjens
Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar.
Reuver: Rien
Veulen: Anja en Ton
Bram
Stijn
Bochum (D): Ron en Thorsten
Zürich (CH): Geert en Anke
Larissa
Roman
Horst: Karin en Peter
June
Summer
26 september 2018
Bosdaellaan 16, 5953 BW Reuver
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank voor de medewerkers van Hof te
Berkel 25 voor de liefdevolle verzorging.

Zoon en broertje van:
Bart & Marlon
Ermers-Bovee
Caz
Mgr. Moorslaan 26
5971 VJ Grubbenvorst

Autobedrijf

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

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

... in Canada
Annie en Jo Joosten-Swinkels brachten na ruim 17 jaar weer
eens een bezoek aan broer Hay Swinkels en zijn vrouw Nancy in
Canada. Of zoals Annie en Jo het noemen: “het prachtige Canada”.
Ze bezochten daar Port Stanley en namen een stukje Horst mee in
de vorm van de HALLO Horst aan de Maas. Een kiekje kon toen ook
niet ontbreken.
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GEPLUKT Anny Thissen

Ze is geboren in Kronenberg, maar woont nu al lange tijd in Sevenum. Ze houdt van dansen en zelf kleding maken en haar werk als therapeute is
haar passie. Ze staat positief in het leven en haar gezin komt altijd op de eerste plaats. Deze week wordt Anny Thissen (59) geplukt.
Op school had Anny vroeger moeite
met leren. “Dat was lastig in die tijd.
Maar ik dacht: ik kan hierin blijven
hangen of ik kan het proberen te
verbeteren. Dat laatste heb ik gedaan.”
Al vanaf dat ze een klein meisje was,
was het Anny’s droom om verpleegkundige te worden. “Dat ben ik uiteindelijk ook geworden. Vanuit

verpleegkundige A ben ik doorgestroomd naar de Intensive Care en
hartbewakingsverpleegkundige.”
Na twaalf jaar vol passie te hebben
gewerkt in het ziekenhuis, werden haar
kinderen geboren en stopte Anny voor
een lange periode met werken. “Ik heb
in die tijd een eigen pedicuresalon
gehad. Zo kon ik ook makkelijker voor

PUZZEL

Antenne uitschakelen

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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mijn kinderen zorgen. Zij kampten in
hun eerste levensjaren alle drie met
allergieën, waardoor we veel bezig
waren met het vinden van de juiste
voeding.” Toen de kinderen ouder
werden en ze de allergieën onder
controle hadden, begon het bij Anny
toch weer te kriebelen om aan de slag
te gaan. “Ik vond het werk als verpleegkundige zo geweldig, dat ik toch
besloot om weer te beginnen. Ik ben
toen aan de slag gegaan als Medium
Care verpleegkundige.”

Oplossing vorige week:
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In deze tweede periode als verpleegkundige begon Anny zelf ook
klachten te krijgen. “Ik had soms
ineens een fysieke pijn, die een half
uur later weer weg kon zijn.” Na een
aantal onderzoeken kwam Anny
erachter dat ze de klachten van haar
patiënten overnam, doordat haar
paranormale antenne altijd aanstond.
De fysieke klachten die Anny had,
waren dus niet van zichzelf maar waren
de klachten die haar patiënten hadden.
“Toen ik daarachter kwam, en er ook
zeker van was dat dit niet was wat ik
wilde, kwam ik terecht bij de Academie
Natuurgeneeskunde Zuid-Nederland,
waar ik de richting Paranormale
Therapie volgde.” Daar heeft Anny van
2004 tot 2008 gestudeerd. “Tijdens
deze studie heb ik mezelf heel goed
leren kennen. Ik heb ook geleerd om
mijn antenne uit te schakelen en me
gewoon te richten op mijn werk”.
In die tijd is Anny naar eigen zeggen helemaal veranderd. “Vroeger was
ik erg stil en praatte ik weinig. Ik heb

geleerd om mezelf te uiten en ook
geleerd wat het effect daarvan was”.
Terwijl ze nog werkzaam was in het
ziekenhuis, leerde Anny tijdens haar
studie dat de zelfhelende kracht van de
mens enorm was. “Dat was natuurlijk
een groot contrast met het werk wat ik
deed. Daar waren de patiënten afhankelijk van verpleegkundigen en artsen”. Meteen na het behalen van haar
diploma Paranormale Therapie, stopte
ze daarom ook als verpleegkundige en
startte ze haar eigen praktijk.
Dat Anny van haar passie haar
werk gemaakt heeft, is heel duidelijk. “Het is eigenlijk mijn hobby om te
ontdekken hoe het menselijk lichaam
werkt. Ik volg verschillende korte studies en cursussen om mijn kennis hierover uit te breiden. Waar het leren me

vroeger moeilijk af ging, is studeren nu
echt een hobby”. In haar praktijk combineert ze haar ervaring als verpleegkundige met de verschillende kennis
die ze heeft opgedaan tijdens al deze
studies. “Ik kwam uiteindelijk uit bij de
hbo-studie PNEI. Dat staat voor Psyche,
Neuro, Endocrien en Immuunsysteem,
en hier werd ook Orthomoleculair aangeboden. Dit was een geheel wetenschappelijke studie, maar met deze
kennis kon ik later bij mijn cliënten verbanden leggen tussen de wetenschap
en het paranormale. Met de toepassingen van orthomoleculaire supplementen kunnen in korte tijd grote positieve
veranderingen ontstaan. Tegenwoordig
ligt de nadruk op voedingsinterventies,
gezondheid handhaven of herstellen en
leefstijlaanpassingen.”
Haar praktijk de Veenpluis bestaat
dit jaar tien jaar, iets waar Anny erg
trots op is. “Ik heb deze praktijk helemaal zelf opgezet. Dat is zeker niet
altijd makkelijk geweest, maar mijn
gezin en mijn naaste vrienden hebben
me daar enorm in gesteund”. Om het
jubileum te vieren wil Anny verschillende artikelen gaan schrijven en publiceren over de onderwerpen waarover
ze de afgelopen jaren heeft geleerd.
De onderwerpen die ze naar voren wil
brengen hierin zijn gezonde voeding,
het metabool syndroom en overgewicht en diabetes type 2. “Ik vind het
belangrijk dat mijn kennis bij de mensen komt, zodat het ze verder kan helpen”. Ook ambieert Anny het schrijven
van een boek over haar werk. “Dat is
altijd al een wens geweest, maar ook
iets waar ik tot nu toe nog geen tijd
voor heb gehad. Wellicht komt dat over
een aantal jaren nog.”
Haar vrije tijd besteedt Anny, naast
haar gezin, graag aan dansen. “Ik dans
samen met mijn man Peter. We dansen ballroom en latin.” Twee of drie
keer per week staan Anny en Peter
samen in de danszaal. “Naast dat we
het fantastisch vinden om te dansen,
zijn die dansavonden ook echt gezellig. Er komen altijd vaste stellen, dus
we kletsen dan heel wat af”, lacht
Anny. Naast dansen is ook het maken
van kleding een hobby. “Ik houd ervan
uniek te zijn. Dat kun je goed uiten
in zelf gemaakte kleding. Elk mens is
uniek, ik ook. Daar word ik blij van en
dat wil ik uitstralen.”
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Bij Kruytzer Optiek en Optometrie

Oogzorg zonder wachttijden
Wij zien dat er steeds meer aandacht is voor oogzorg en gezondheid, maar dat de wachttijden bij de oogartsen in de regio steeds langer worden. Kruytzer Optiek en Optometrie is al
jaren actief in de oogzorg en beschikt daarom over de volledige apparatuur die nodig is om een goed algeheel oogonderzoek uit te voeren naar de gezondheid van de ogen. Net als in
het ziekenhuis, maar dan zonder de wachttijden.

Onze optometristen zijn opgeleid en
bevoegd om de gezondheid van uw ogen
te beoordelen. Gezonde ogen zijn ontzettend belangrijk in ons dagelijks functioneren.
Iedereen kan te maken krijgen met oogklachten
of verminderd zien. Zeker als je ouder wordt.
Ook lopen sommige mensen extra risico
op het ontwikkelen van een oogziekte, bijvoorbeeld als deze in hun familie voorkomt.
De meest voorkomende oogaandoeningen zijn
glaucoom (verhoogde oogdruk), maculadegeneratie, staar, diabetische retinopathie en
droge ogen.
Door dit vroegtijdig te signaleren, kunnen
de gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden.
Wilt u graag meer weten over de gezondheid van úw ogen? Plan dan een afspraak in bij
een van onze optometristen via onze website
www.kruytzeroptiek.nl of bel voor een afspraak
op 077 398 26 61.

Kerkstraat 17, 5961 GC Horst
077 398 26 61
info@kruytzeroptiek.nl
www.kruytzeroptiek.nl
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‘Ik was weer snel op de
been dankzij nieuwe
methode voor heupoperatie’
In juni 2018 kreeg Francine Bock-Peerboom (67) een nieuwe linkerheup bij VieCuri in Venray volgens de zogenaamde anterieure
methode. Dit is een nieuwe methode waarbij spieren niet losgemaakt hoeven te worden, wat het herstel sterk bevordert. Een dag later
was ze weer thuis in Baarlo, waar ze snel en zonder problemen herstelde. Ze doet inmiddels alles wat ze hiervoor deed, maar dan zonder
pijnklachten: schoenen strikken, kousen aantrekken, tennissen, fietsen en wandelen. Ook kan ze weer in de tuin werken en autorijden.
de voordelen ervan. Omdat ik fit ben en
een normale lichaamsbouw heb, kwam ik
hiervoor in aanmerking. Een second opinion bij een gespecialiseerde kliniek in de
regio maakte duidelijk dat VieCuri één van
de weinigen is die deze nieuwe techniek
hanteert. Die keuze was dus snel gemaakt.
De anesthesist gaf daarna in een voorgesprek aan dat het veertien weken kon duren
voordat ik zou worden opgeroepen.

Ongeveer één op de vijf heupoperaties in
Nederland vindt plaats op deze nieuwe manier.
De verwachting is dat deze techniek steeds meer
de oude gaat vervangen. En dat is goed nieuws
voor patiënten omdat de hersteltijd flink korter is
en er een kleiner risico is op complicaties.
VieCuri een van de weinigen die nieuwe
techniek toepast
Francine, die altijd veel aan sport heeft
gedaan, kreeg eind 2016 voor het eerst

pijnklachten. ‘s Morgens zakte ze regelmatig door haar heup en dan duurde het even
voor ze weer normaal kon lopen. Bewegen
en sporten werden pijnlijk. Na een bezoek
aan de huisarts en het maken van foto’s
was het duidelijk: de linkerheup was versleten. De klachten bleven daarna een tijdlang stabiel en draaglijk, maar kwamen dit
voorjaar verergerd terug. Francine: ‘De heup
was nu echt aan vervanging toe. De orthopeed wees mij op de nieuwe methode en

Sjorren, trekken en beitelen
Begin juni kwam er plotseling een
plekje vrij en dan gaat het snel. Bij VieCuri
doen ze vier heupoperaties op een dag,
je ligt dus met vier heuppatiënten op één
kamer. Je kunt op drie manieren zo’n operatie ingaan: onder volledige narcose, met
alleen een ruggenprik of een ruggenprik
met een roesje. Mijn advies is om voor de
laatste variant te kiezen, want het is best
heftig als je de orthopeed aan je heup
hoort sjorren, trekken en beitelen. Terug
op de kamer, werd ik na een paar uur al
uit bed gehaald. Je gaat dan lopen, op een
fiets zitten en traplopen, zoals de fysiotherapeut al had aangegeven. Het lukte zonder
problemen. Na één nacht ziekenhuis, was
ik weer thuis. Je loopt dan eerst met twee
krukken, daarna met één en na een week
zonder. Ik heb geen hulp nodig gehad voor
persoonlijke verzorging en kon na twee
weken weer autorijden en me normaal
bewegen. Bij de controle, zes weken later,
was alles perfect in orde. Ik kwam daar ook
kamergenoten tegen die niet via de nieuwe
techniek maar op de ‘’oude wijze’’ zijn
geopereerd en nog op krukken liepen! Over
de ingreep en de verzorging vanuit VieCuri
ben ik zeer tevreden.’

Astrid Arts, verpleegkundige Shortstay-afdeling VieCuri Venray:

‘De oude pijn is weg,
de nieuwe pijn gaat snel over’
Astrid Arts woont en werkt in Venray. Bij VieCuri vierde ze in mei 2018 haar 25-jarig
jubileum als verpleegkundige. Astrid is ooit gestart bij chirurgie. Inmiddels werkt ze alweer
vijftien jaar op de Shortstay-afdeling in Venray. Hier worden patiënten met ‘laag-complexe
zorg’ een dag verpleegd of ze verblijven er één à twee nachten na een ingreep. Zo ook
mevrouw Francine Bock-Peerboom na haar heupoperatie.
Op de Shortstay-afdeling in Venray komen
mensen voor zeer uiteenlopende aandoeningen
van verschillende specialismen. De overeenkomst tussen hen is dat er altijd sprake is van
een operatie: er wordt iets verwijderd, hersteld
of vervangen.
Mooi werk
Astrid: ‘Het is mooi werken op de
Shortstay. Mensen komen binnen omdat ze
ergens last van hebben. Wij helpen ze daar
vanaf en proberen hun verblijf en nazorg zo
prettig mogelijk te laten verlopen. Zoals een
arts ooit zei: ‘’De oude pijn is weg, de nieuwe
pijn is tijdelijk en gaat snel weer over.’’ Dat is

heel motiverend voor zowel patiënten als voor
ons als medewerkers.

Stefan de Boer,
orthopeed VieCuri:

‘Deze nieuwe
techniek
gaan we
steeds meer
toepassen’
Stefan de Boer werkt sinds 2012 als
orthopeed bij VieCuri. Hij is zowel in
Venlo als Venray actief. Bij VieCuri zijn
er momenteel twee orthopeden die
volgens de nieuwe anterieure methode
heupprothesen plaatsen. De heupspieren
worden hierbij niet losgesneden, wat de
hersteltijd sterk verkort en tot minder
complicaties leidt.

In Nederland krijgen ongeveer 30.000
mensen per jaar een nieuwe heup. Dat kan
op drie manieren: langs de achterkant of
zijkant van het heupgewricht (circa 80%
van alle ingrepen) of langs de voorkant
(20%), ook wel anterieure benadering
genaamd.
Veel voordelen voor de patiënt
Stefan de Boer: ‘Bij de anterieure
methode blijven de spieren aan het
gewricht vastzitten, bij de twee andere
methoden is dit niet zo. De hersteltijd
daarvan is langer. Niet iedereen komt op
dit moment trouwens in aanmerking voor
de nieuwe methode: mensen met een
heel compacte, gedrongen lichaamsbouw
hebben een spiermassa die deze ingreep
(nu nog) bemoeilijkt.’ Stefan de Boer wordt
nu opgeleid in deze techniek. ‘Uiteindelijk
gaan alle heupspecialisten van VieCuri deze
techniek toepassen.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Heup- en kniepatiënten verblijven bij
elkaar op één kamer, waar doorgaans een
aantal uren na de ingreep, onder leiding van
de fysiotherapeut al begonnen wordt met de
revalidatie. Patiënten die volgens de nieuwe
anterieure methode worden geholpen, zijn
sneller op de been dan anderen. Zij bewegen
makkelijker en beter, hebben minder spierklachten (die zijn immers niet aangetast) en
gebruiken dus ook aanzienlijk minder pijnmedicatie. Heel fijn als straks meer patiënten zo
kunnen worden geholpen.’

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

‘Niet in grote groepen bij elkaar’
Onlangs werd bekend dat er twee initiatieven zijn voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas: in Sevenum
en in America. Het gaat hier om zogenoemde ‘short stay’, voor werknemers die maximaal twee jaar verblijven. Een merendeel van de inwoners van Horst aan de Maas ziet bij voorkeur dat arbeidsmigranten worden gehuisvest op het terrein van hun werkgever. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Het probleem van voldoende goede huisvesting speelt al langer. Het College van B&W
van Horst aan de Maas erkent dat de nood hoog
is en heeft aangegeven in principe akkoord te
gaan met de twee initiatieven. Een inwoner van
de gemeente merkt op: “Arbeidsmigranten zijn
in onze huidige samenleving niet meer te missen. De Nederlander wil het werk dat zij doen
niet meer verrichten. Laten we er dus zeker voor
zorgen dat deze mensen een goede huisvesting
krijgen.” De meeste inwoners van Horst aan de
Maas zien het liefst dat arbeidsmigranten die
hier kort verblijven, worden gehuisvest op het
terrein van hun werkgever. Dan vindt er ook toezicht plaats, zeggen zij. Wie van plan is zich hier
permanent te vestigen, is welkom in een woonwijk, zegt 27 procent. Dat is onder andere beter
voor de integratie. Wel wordt de kanttekening
gemaakt dat het beter is om hen dan te sprei-

Inwonerspanel

1.672 leden

Elders

7%

Geen
voorkeur

21%

Bij de
werkgever

36%

Bedrijventerrein
Verspreid
9% in de woonwijk

27%

Waar kunnen
arbeidsmigranten
het beste wonen?

verloedering tegen. “Maar dan moeten deze
den over de kernen, zodat ‘gettovorming’ wordt
leegstaande gebouwen goed worden ondervoorkomen. “Voor de integratie is het beter als
houden, evenals de tuinen er omheen. We zien
de arbeidsmigranten niet in grote groepen bij
nu vaak dat leegstaande gebouwen worden
elkaar zitten. Dan komt er van integratie niets
gebruikt voor huisvesting,
terecht”, zegt een inwomaar dat ze evengoed
ner. Ook wordt de aandacht
helemaal verloederen,
gevestigd op de ‘eigen’
‘Rekening houden
omdat de eigenaar wel
inwoners. “Bij dit woningmet eigen inwoners’
wil verdienen maar niets
tekort, waar iedereen zo
‘Verspreid
wil investeren”, zegt deze
lang op de wachtlijst staat,
over de gemeente’
persoon.
moet er ook rekening worden gehouden met ‘onze’
TipHorstaandeMaas
‘Liever niet
mensen die vaak niet meer
is een samenwerkings
in een woonwijk’
aan bod komen”, merkt
verband tussen
iemand op.
HALLO Horst aan de
Er zijn ook ondernemers
Maas en TopOnderzoek.
die leegstaande panden of woningen opkoVoor meer resultaten of aanmelden voor
pen om daar arbeidsmigranten in te huisvesten.
de volgende enquête, kijk op
Goed idee, vindt 49 procent, dat gaat namelijk
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

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag alle
vestigingen geopend

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2019 laat plaatsen

*Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf 1 oktober 2018. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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facebook.com/
hallohorstaandemaas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 38

Vierdaagse schoolweek is oplossing voor lerarentekort
Het lerarentekort op de basisscholen mag niet worden opgevangen door
het invoeren van een vierdaagse schoolweek. Dat vindt de meerderheid van
de stemmers op deze poll. Twee onderwijsorganisaties in Zaanstad overwegen
een vierdaagse schoolweek in te voeren, als gevolg van het lerarentekort. Van
de wet mag dit niet en 67 procent van de stemmers vindt ook dat dit niet kan.
De school moet maar naar een andere oplossing kijken. Door bijvoorbeeld
tijdelijk meerdere groepen bij elkaar te plaatsen of anders gepensioneerden
voor de klas te zetten.

De overige 33 procent vindt dit echter wel een goed idee. Vorig jaar
werd het lerarentekort bij de scholen in Zaanstad nog wel eens opgevangen
door ouders voor de klas te zetten, maar dat willen koepelorganisaties niet
meer. Begrijpelijk, je wilt toch dat je kind les krijgt van bevoegde mensen?
Een keer een dag wat meer knutselen en minder rekenen, is niet erg, maar
dat is natuurlijk geen structurele oplossing. Goed, je kind krijgt dan wel één
dag minder in de week les, maar in dit geval gaat het om kwaliteit en niet
kwantiteit.

Renée van Wegberg heeft geheel
terecht de Cultuurprijs ontvangen
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Zangeres en musicalactrice Renée van Wegberg ontving zondag
30 september de Cultuurprijs tijdens het Open Podium Festival. Deze ontving ze
uit handen van wethouder Han Geurts en Judith Pijnenburg van de Rabobank
Horst Venray. De jury ziet haar als een voorbeeld voor jonge musicaltalenten
uit Horst aan de Maas. De Cultuurprijs is een blijk van waardering vanuit de
gemeente voor haar bijzondere culturele prestaties. Ze is misschien wel de
bekendste Horstenaar en het heeft eigenlijk veel te lang geduurd voordat ze
deze prijs kreeg.
Maar, aan de andere kant, valt er in een juryrapport van 2013 te lezen:
“Veel bijzondere prestaties worden niet of nauwelijks opgemerkt door het

grote publiek. Deze activiteiten willen we graag extra belichten door deze prijs
toe te kennen.” Voorgaande prijzen werden uitgereikt aan initiatieven die wel
bekend waren, maar eigenlijk net onder de radar van het grote publiek vlogen.
Namen als Afterpartees, De Vrije Spelers, Bert Coppus en Jan Duijf. Deze prijs is
een steun in de rug voor dit soort mensen en groepen. Als er iemand toch wel
boven de radar gevlogen heeft, dan is dat wel Renée van Wegberg. De prijs is
leuk als erkenning, maar er zijn genoeg mensen en initiatieven in Horst aan de
Maas die deze prijs meer verdienen.
Renée van Wegberg heeft geheel terecht de Cultuurprijs ontvangen.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 39) > Kassaloos winkelen werkt diefstal in de hand > eens 67% oneens 33%

Crist Coppens
Autobedrijf Hay Peeters sluit na 38 jaar
op 12 december 2018 de poort.

LEKKER LANG SUDDEREN

geldig t/m
zaterdag
6 oktober 2018

4 stooflapjes € 7,45

We willen u allen hartelijk bedanken voor het in ons, soms jarenlange,
gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking.

WEEKENDAANBIEDING

Heerlijke gekruide kalkoenlapjes
4 stuks € 5,95

Op zaterdag 15 december is iedereen van harte welkom
om tussen 14.00u en 17.00u hoije te zeggen.

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Hay en Netty
P.S. Wij zijn 5 oktober en 12 t/m 19 oktober gesloten.

www.coppens.keurslager.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

Waar ligt de verantwoordelijkheid?
In de jeugdsoos ’t Waeske in Guttecoven is alcohol geschonken aan
een minderjarige. Met een tragisch ongeval en heel veel verdriet tot
gevolg. De jeugdsoos is door de rechter aansprakelijk gesteld voor het
ongeval. De vraag is of er niet een bredere verantwoordelijkheid is.
Ook in onze gemeente wordt alcohol geschonken aan minderjarigen.
In een enkel cafe, in feestzalen, in sommige jeugdhonken. Ook in onze
gemeente waren er daardoor zeer ernstige ongevallen.
Is hier die aansprakelijkheid
net als in Guttecoven onderzocht?
Waar ligt niet aansprakelijkheid,
maar wel verantwoordelijkheid?
Wat te zeggen van een college dat
mooie woorden gebruikt, maar weinig werk maakt van naleving van
regels? Niet aansprakelijk maar wel
medeverantwoordelijk? En raadsleden die een zwak beleid vergoelijken

of verdedigen? Niet aansprakelijk, wel
mede verantwoordelijk? En wij volwassenen inwoners als we het weten?
Geven we grote tekortkomingen door
aan de politie of het college? Het is
niet fijn te zeggen: “Verdorie, ik wist
he,t maar heb niets gedaan”. Dit raakt
ook onze verantwoordelijkheid.
Opmerkingen als “dat weet toch
iedereen” zijn geen reden om niets

te doen. Als de gemeente niets
doet, kunt u ze daarop aanspreken.
Vraag eventueel middels een vertrouwelijke brief aan de gemeente
om actie. Ga de misstand melden.
Niet voor niets heeft de overheid het
verbod op schenken aan minderjarigen (en beschonkenen) bij wet verboden. Maar onze verantwoordelijkheid
geldt, zonder een heksenjacht te veroorzaken, ook voor andere zaken dan
het schenken van alcohol aan jeugdigen. Er is veel meer waar we niet
mogen wegkijken.
Bijvoorbeeld bewust overtreden
van vergunningen (last voor milieu en
omwonenden), het kweken van wiet
(misdaad, brandrisico et cetera), sexu-

eel misbruik van minderjarigen (voor
altijd getekend). Laat je jonge levens
vernietigen? Doe je niets omdat
“toch iedereen dat weet”? Neem je
actie als je weet hebt van iemand
die afval dumpt? Wat te doen?
Het enige juiste antwoord is melden.
Enkelingen, volwassenen, maar ook
bijvoorbeeld (jeugd)groepen kunnen
melden. Voel je angst om te melden?
Doe het anoniem of zoek iemand die
bereid is deze zaken aan de kaak te
stellen. Neem actie en voorkom dat
je moet zeggen: “ik wist het, helaas
heb ik niets gedaan”. Niets doen
maakt ons medeverantwoordelijk.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

(On)zinnig
Onderuitgezakt zaten ze
voor me. Het ene oog op het
schermpje van hun telefoon
gericht, het ander keek zo nu
en dan ongeïnteresseerd mijn
kant uit.
Van alle kanten straalden ze
uit dat ze hier móesten zijn en
daar absoluut geen zin in hadden. En wat nog het ergste was:
alle andere leerlingen van hun
school hadden vandaag een
studiemiddag en waren dus om
12.00 uur uit. Zij niet. Zij zaten
de hele dag in het gemeentehuis. En dat ze dat eigenlijk niet
zo zagen zitten, is een understatement. Voor het project
Zinnige Zaken keken leerlingen
van het Dendron College een
hele dag mee op het gemeentehuis. Enkele groepen gingen
samen met politici plannen
maken en ik mocht de persgroep mee begeleiden. Ik was
even vergeten dat voor de
gemiddelde 17-jarige politiek
gelijk staat aan saai. Net als het
volgen van nieuws trouwens.
“Ik kijk wel eens het journaal,
omdat mijn moeder dat iedere
dag kijkt”, was een antwoord
op mijn vraag wie het nieuws
volgt. De persgroep mocht
verslag doen van de dag en zelf
verzinnen op welke manier zij
dit wilde doen. Na wat heen en
weer gepraat, werd duidelijk
dat er een Instagram-account
kwam met filmpjes en een blik
achter de schermen. “Moeten
wij dan ook interviewen?”
Ja, want dat is wat journalisten
doen. “En wat moeten we dan
vragen?” Nadat er wat vragen
op papier waren gezet gingen
de groepjes, met camera, op
pad. Er werd gelachen, gezucht
en af en toe moeilijk gekeken.
Maar uiteindelijk bleek het toch
leuker te zijn dan gedacht.
“We hebben echt wel de ‘chillste’ opdracht”, fluisterde de een
tegen de ander bij terugkomst.
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Afspraak bij de gemeente:
direct en snel geholpen!
U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis?

Dinsdag 9 oktober

Themabijeenkomst huisvesting
arbeidsmigranten

Vanaf 1 januari maakt u hiervoor een afspraak. U kunt een afspraak maken op

Op dinsdag 9 oktober is er een themabijeenkomst voor de

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

gemeenteraad over tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten.

Alleen voor een geboorte- of overlijdensaangifte of het afhalen van uw rijbewijs, paspoort of

De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in de raadzaal.

legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te maken.

Aanvang 20.00 uur.

Online regelen

Werkzaamheden

Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing.
Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl”

Hoogstraat Broekhuizen

werkzaamheden worden uitgevoerd op

Op vrijdag 5 oktober is i.v.m. werkzaamheden

de Westsingel in Horst ter hoogte van de

U bepaalt de toekomst van de
sporthal in uw dorp!

de Hoogstraat in Broekhuizen afgesloten tussen

Gebroeders Douvenstraat.

de twee aansluitingen van de Veerweg.
Op deze dag zal het geprinte asfalt vervangen

In verband met een nieuw rioolaansluiting voor

worden door een nieuwe deklaag met zwart

huisnummer 102-104 zullen er werkzaamheden

asfalt. Op een later moment wordt de markering

worden uitgevoerd rondom deze nieuwe

De wereld om ons heen is volop in beweging en dat geldt ook zeker voor de sportwereld.

en rode ﬁetssuggestiestroken aangebracht.

aansluiting, hier zal het doorgaande verkeer

Fusies tussen verenigingen, een andere kijk op bewegingsonderwijs, het ontstaan van nieuwe

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

hinder van ondervinden. Fietsers zullen geen

sporten, enzovoorts. Tegelijkertijd zien we ook dat lidmaatschapsvormen bij verenigingen

is het genoemde wegvak volledig afgesloten.

hinder ondervinden van deze werkzaamheden.

veranderen en dat sommige gymzalen inmiddels aardig op leeftijd zijn. Daardoor passen ze

Er worden ter plaatse omleidingsroutes

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

minder goed bij de huidige behoeftes vanuit onderwijs, verenigingen en clubs.

ingesteld. Voor vragen kunt u contact opnemen

worden stoplichten ingezet. Het verkeer wordt

met Ton Peeters via (077) 477 97 77.

hierdoor gedoseerd doorgelaten.

Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat we

• America-Meterik-Hegelsom-

na willen en móeten denken over de toekomst

Griendtsveen

Westsingel Horst

Voor vragen kunt u contact opnemen met

van onze binnensportaccommodaties. Dit doen

29 oktober 2018, 19.30-21.00 uur

Op 8, 9 en 10 oktober zullen er

Ton van den Hoogen via (077) 477 97 77.

we graag met u! Als gebruiker of beheerder

Kantine AVV America.

heeft u belangrijke kennis en ervaring in huis.
We willen daarom samen met u kijken naar de
wensen, behoeften en het huidige aanbod aan
accommodaties.

• Horst-Melderslo
31 oktober 2018, 19.30-21.00 uur
Kantine Sporthal Dendron, Horst.
• Maasdorpen
(Meerlo, Tienray, Swolgen, Broekhuizen,

Maakt u gebruik van de sporthal in uw dorp en

Broekhuizenvorst, Lottum en Grubbenvorst)

wilt u meedenken over de toekomst hiervan?

5 november 2018, 19.30-21.00 uur

Kom dan naar de bijeenkomst bij u in de buurt:

Gemeenschapshuis De Smetenhof, Lottum.

• Sevenum-Kronenberg-Evertsoord
22 oktober 2018, 19.30-21.00 uur

Meld u van tevoren aan via

Gemeenschapshuis De Torrekoel, Kronenberg.

www.horstaandemaas.nl/binnensport

Cursus 19 november

Helpt u mee om voorlichting te
geven over dementie?

Bekendmakingen

De werkgroep Dementievriendelijk Horst aan de Maas is op zoek naar enthousiaste vrijwillige
trainers die zich willen inzetten voor een dementievriendelijke gemeente. Het doel is kennis

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

vergroten over hoe goed om te gaan met mensen met dementie. In samenwerking met

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Samendementievriendelijk organiseren we in Horst aan de Maas een train-de-trainerscursus

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

waarin u wordt opgeleid als trainer. De duur van de training is één dag waarbij u zowel een

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

theorie als praktijkles volgt.
America

Horst

Meerlo

De cursus vindt plaats op maandag

Mocht u deel willen nemen dan kunt u

Hoebertweg 15

Witveldweg 104 en 106

Hoofdstraat 53

19 november van 9.15 tot 16.30 uur in Horst

uw naam, adres en telefoonnummer vóór

Hofweg 28

Groenewoudstraat 27

aan de Maas. Er zijn geen kosten aan

5 november 2018 doorgeven aan Nienke

verbonden. Wel wordt er van u verwacht dat u

Muijsers van Synthese n.muijsers@synthese.nl

Broekhuizenvorst

10 trainingen van 2 tot 2,5 uur geeft, dat mag

of 06 - 40 04 50 99.

Blitterswijckseweg 1

binnen uw eigen netwerk zijn. U krijgt na aﬂoop

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging,

een certiﬁcaat van Samendementievriendelijk

het programma en het adres van de locatie.

Nieuw erf 3

Meterik

Van Goghstraat 48

Speulhofsbaan 43a

Horreweg 4

Kronenberg

Sevenum

Ooijenseweg 3

Kulbergweg 8

Hazenhorstweg 5

De Hees ongenummerd

Molenstraat 23

die aantoont dat u trainer dementie bent.
Door het verspreiden van de opgedane kennis

Hegelsom

hopen we een bijdrage te leveren aan een

Dingsstraat 10

Dorperdijk 14
Lottum

dementievriendelijke gemeenschap. Voor meer

Stokterweg 9

Swolgen

informatie verwijzen we u naar

Zandterweg 26

Nachtegaallaan 17

www.samendementievriendelijk.nl.

wem-4-daagse

(Ter verduidelijking, brons = 1e maal, zilver = 2e

Voor verdere informatie.

maal, goud = 3e maal, goud 4 = 4e maal enz.

www.zwembaddeberkelhorst.nl

tot en met goud 30 = 30e maal)

en volg ons via facebook.

Kosten
De kosten van entree, deelnamekaart met

Een jaarlijks evenement in zwembad “De Berkel”. Dit jaar voor de 43ste keer.

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

Zwem-4-daagse

mapje, en zwem-4-daagse-medaille zijn in
totaal € 10,00 te betalen bij inschrijving.
Dagen en uren dat gezwommen kan worden
De voorgeschreven afstanden kunnen worden

Van Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober zal in zwembad " De Berkel " voor de 43ste keer in

afgelegd op de volgende dagen en tijden:

successie de zwem-4-daagse gehouden worden.

Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober, telkens van
10.00 tot 12.00 uur.

Opzet

voordat de voorgeschreven afstand is afgelegd.

Alle deelnemers zwemmen hun banen tijdens
a, mag deelnemen.
Inschrijving
het10
vrijzwemmen
in aparte
banen.
onger dan
jaar en 55+ers
zwemmen
minimaal 250
meter per dag.
Wie mag er deelnemen
en wat uur
wordt
gevraagd?16
10.00-12.00
enermaandag

Alleen voor hen die beslist niet kunnen op
de ochtenden is de mogelijkheid de banen te

Wij adviseren de deelnemers zich te laten

zwemmen en wel op:

inschrijven aan de kassa van het zwembad

• dinsdag 16 okt. van 18.30 tot 20.00 uur

op vrijdag
12 oktober
van 10.00 totuur.
12.00 uur.
dinsdag
17 oktober
10.00-12.00

er
oktober en
Men hoeft echt
geen superzwemmer
lidvrouw enVerder
kan inschrijving
nog plaatsvinden
op
adres, woonplaats,
geboortedatum,
manofof
de medaille
waarvoor
je
van
een
zwemclub
te
zijn.
Iedereen,
jong
maandag
15
oktober
en
dinsdag
16
oktober
er = 2e maal, goud = 3e maal, goud 4 = 4e maal enz. t/m goud 30 = 30e maal.

• donderdag 18 okt. van 18.30 tot 20.00 uur
Alle deelnemers zwemmen in deze opzet hun

en oud, kan zich voor deelname aanmelden

van 10.00 uur tot 11.30 uur aan de kassa van

banen tijdens het vrij zwemmen. Er zullen

(je moet wel minimaal in het bezit zijn van

het zwembad

enkele banen vrij worden gehouden voor de

Gedurende
vier dagen dient
Hiervoor een
krijgA-diploma).
je de entree,
deelnamekaart
met
per dag 500 meter gezwommen te worden.

deelnemers van de zwem-4-daagse.

mapje en medaille.

Om de inschrijving vlot te doen verlopen,

Kinderen beneden 10 jaar en 55+'rs kunnen,

verzoeken wij de deelnemers om een briefje

Gebruik kleedlokalen zwembad

desgewenst, volstaan met 250 meter per dag.

mee te brengen waarop duidelijk staat:

Alle deelnemers kleden zich om in de

m vrijdag 20 oktober van 10.00-12.00 uur.
voor- en achternaam, adres en woonplaats,
emmen, dan kun je in een aparte baan de baantjes trekken.
Dit kan op dinsdag 17
Tijdens het baantjestrekken is rusten toegegeboortedatum, man of vrouw en de medaille
ber van 18.30-20.00 uur.
staan; men mag het water echter niet verlaten

17

waar voor men wil gaan zwemmen.

kleedlokalen van het zwembad
Alle deelnemers veel plezier gewenst bij het

RIJ
JIJ
OOK
60?
*IN HET BUITENGEBIED

halen van de medailles.

www.zwembaddeberkelhorst.nl
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20% KORTING

OP WASMACHINES, DROGER
S,
STRIJKIJZERS EN KLEDINGSTO
MERS

ALLÉÉN NOG DEZE WEEK ELKE DAG
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN
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20% KORTING
OP INBOUWAPPAR ATUUR
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Deelnemende merken:

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

Expert Coenders

Kerkstraat 11, Horst, (077) 3981388
facebook.com/Expert-Coenders-HORST
262x200mm h - Full Colour - week 40

Deelnemende merken:

Deelnemende merken:

KOOPZONDAG
7 OKTOBER VAN
13.00 – 17.00 UUR

18

politiek
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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.

Samen op het veld
Het is zondagmiddag 23 september 14.30 uur op Sportpark
Melderslo. In de stromende regen staan we, samen met alle trouwe
supporters, klaar voor de voetbalwedstrijd van ons eerste elftal.
Het is duidelijk geen weer om
buiten te zijn. Maar duidelijk is ook,
dat we de debuutwedstrijd van onze
mannen in de 3e klasse niet mogen
missen. Zij rekenen op de steun van
de vele trouwe supporters. Dus: staan
wij er. Op het veld: een elftal, dat als

een echt team een mooie prestatie
neerzet bij de start van dit nieuwe seizoen. Mooi om te zien. Zelfs vanonder
de paraplu. Twee keer in de maand op
dinsdagavond staan wij er ook. Sámen.
In de raadszaal van ons gemeentehuis. Dit seizoen ook hier een debuut

in de vorm van de nieuwe vergaderstructuur. De (burger)raadsleden zijn
onder andere de spelers in het veld en
ook zíj gaan voor een goede prestatie.
Samen met u. Want support van iedereen is nodig. Dát is duidelijk.
Het is belangrijk om mee te
denken en mee te doen, zodat we
samen een goed beeld krijgen, voordat er besluiten worden genomen.
En daar hebben wij u als inwoner van

Horst aan de Maas hard bij nodig.
Dat is duidelijk. U bent daarom van
harte welkom in de raadszaal van
ons gemeentehuis, zodat we samen
de spelers op het veld kunnen zijn.
Alleen dán kunnen we een goede
prestatie neerzetten voor ons samen.
Dus kom erbij staan. Graag tot ziens op
dinsdag 23 oktober.
Marian Gubbels,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Horst aan de Maas, het mestputje van de regio?
In Horst aan de Maas en de regio Noord-Limburg zijn veel koeien, varkens en kippen. Deze produceren mest, waarvan het grootste deel door
de varkens.
Onze gemeente telt in totaal
246.000 varkens, Noord-Limburg
1,3 miljoen die ongeveer 4 miljoen
ton mest produceren. Deze mest
wordt gebruikt voor het bemesten
van het land. Het grote deel dat
overblijft, wordt verwerkt en juist
over deze mestverwerking en de
hoeveelheden in onze gemeente

maken we ons grote zorgen. Landelijk
en provinciaal is men tot het inzicht
gekomen dat het anders moet met de
intensieve veehouderij en dus ook de
mestverwerking: minder dieren,
duurzamer uitgevoerd en minder
overlastgevend. Nu Horst aan de Maas
nog. Het college wil vooralsnog geen
grenzen stellen aan de omvang van de

mestverwerking en laat uitbreiding
van mestverwerking op het platteland
gewoon toe. Kijkend naar de aantasting van de verkeersveiligheid, de
overlast door onder andere stank en de
grootte van de bedrijven is dat niet
wenselijk. Wat wil de SP dan wel?
Wij willen dat er in de regio bindende
afspraken worden gemaakt zodat de
mesthoeveelheden zo goed mogelijk
over de regio worden verdeeld en
Horst aan de Maas niet het mestputje
van de regio wordt. Verder vinden we

dat grootschalige mestverwerking
(meer dan 25.000 ton per jaar) alleen
maar plaats mag vinden op agrarische
industrieterreinen. Bedrijven die nu
willen groeien en die gelegen zijn op
het platteland moeten, deels met
steun van de overheid, worden verplaatst. Als wij de ‘Groenste Regio’
willen worden, hoort hier ook beleid
met betrekking tot mestverwerking bij.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Het gevolg heeft een oorzaak
De huisvesting van arbeidsmigranten wordt een steeds groter thema
in onze gemeente. Bedrijven hebben moeite om hun vacatures in te
vullen en kijken over de grens. Ze worden hierbij geholpen door uitzendorganisaties die hun netwerk inzetten om de juiste mensen te vinden.
Dit is een constructie die we al jaren kennen. Nu is het aantal vacatures
dat ingevuld moet worden zo groot dat de huisvesting nauwelijks nog
goed geregeld kan worden.
Vorige week ben ik op bezoek
geweest bij twee informatieavonden over dit thema. De initiatiefnemers gingen de dialoog aan
met de buurtbewoners of mensen

uit het dorp die zich zorgen maken.
Het creëren van draagvlak is wat
ons betreft een voorwaarden om
überhaupt een initiatief van de
grond te krijgen. Echter moet je ook

constateren dat het heel erg lastig is
om iedereen gerust te stellen
omdat de belangen soms niet te
verenigen zijn. Toch moet er
gezorgd worden dat alle partijen
kunnen leven met de gekozen
oplossing.
D66+GroenLinks vindt het tijd
om een stap vooruit te denken. Wij
vinden dat bepaalde keuzes in het
verleden hebben bijgedragen aan
veelal dezelfde banen. Ik ben van
mening dat de politiek het voor-

touw moet nemen om een richting
te gaan bepalen, zodat we ons niet
laten leiden door individuele situaties. Hierbij willen wij graag in
gesprek met iedereen die zich
betrokken voelt bij dit thema.
Wij zitten elke eerste zaterdag
van de maand in de bibliotheek in
Horst van 11.00 tot 12.00 uur om
met u over dit soort zaken te praten.
Maarten Voesten,
D66+GroenLinks

Geldig t/m 09-10-2018

Herfstknallers!
Volop groen (en kleurig)
voor tuin en huis!
Violen hangpot
In alle kleuren.
Uit eigen kwekerij!

Nu:

Ilex ‘Stokes’

450

Japanse hulst, 15 cm hoog,
voor kleine haagjes.
Blijft groen in de winter.

€ 1,99/st.
nu 10 stuks:

1500

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Ilex is
de ideale
vervanger
voor
buxus

Cursussen seizoen
2018-2019

Aanmelden kan nog steeds
Onlangs is het Hobby-Gilde weer
met zijn activiteiten gestart. Voor de
volgende cursussen zijn er nog
plaatsingsmogelijkheden:
Bloemschikken, bridge,
wedstrijdbridge, Duits, schilderen
Voor verdere informatie en
aanmelding verwijzen wij u naar

www.hobbygilde.nl
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Winnaars Grubbenvorster
Liedjeskonkoer
Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst opende zaterdag 29 september het
carnavalsseizoen met de liedjesavond. Daarbij werden de winnaars bekendgemaakt van zowel
het Grubbenvorster Liedjeskonkoer als het Jeugdliedjeskonkoer.

verenigingen 19
Informatieavond
SamenLoop voor
Hoop
SamenLoop voor Hoop organiseert op dinsdag 9 oktober een
informatiebijeenkomst om teams, VIP’s en vrijwilligers te informeren
en enthousiasmeren. Deze avond vindt plaats om 20.00 uur in zaal
’t Brugeind in Meerlo en is vrij toegankelijk.
SamenLoop voor Hoop is een
evenement voor iedereen die iets
tegen kanker wil doen. Het is geen
wedstrijd, maar een 24-uurswandeling, waarbij teams dag en nacht
rondjes lopen op een parcours in
Meerlo. Dit evenement vindt plaats

Ken in ’t Zandt en Robbie
Timmermans wonnen met het liedje
‘Met ’n masker op’ het Grubbenvorster
Liedjeskonkoer. Ze hebben ook samen
de tekst en de muziek geschreven.
In totaal streden zeven liedjes om

de eerste plaats. Het Ald Prinse
Convent werd twee met Eemes môt
ut doon en derde werden Marcel
Engelen en Martijn de Jong met
Toeter Tei. Deze drie nummers
worden ingestuurd voor het Limburgs

Vastenaovend Liedjeskonkoer.
Bij de jeugd wonnen de Gekke Jetjes
met het liedje Rieje Diek. Sem en
Liefke eindige op de tweede plek
met het nummer Snipper, Snapper,
Wapper.

Bridgedrive voor Unicef
Bridgeclub Horst organiseert op dinsdag 16 oktober een bridgedrive voor alle leden. De opbrengst van de
drive is bestemd voor Unicef.
Op meer dan vijftig plekken
in Nederland wordt rond november de Harten Troef-drive gehouden, in het kader van de dag van
de Rechten van het Kind. Het thema
dit jaar is Kinderen op de vlucht.

Kinderen vluchten met hun familie of alleen voor oorlog, geweld,
extreme armoede en natuurrampen.
Oorzaken waar ze niets aan kunnen
doen, maar waarvoor ze wel de hoogste prijs betalen. Leren, spelen, gezond

opgroeien in een veilige omgeving:
dat zit er niet in als kinderen op de
vlucht zijn. De bridgedrive is gratis
voor alle leden van BridgeClub Horst.
De vrijwillige bijdrage gaat naar het
goede doel.

Staatsbosbeheer in Mariapeel
De afgelopen tijd heeft Staatsbosbeheer onderhoudswerkzaamheden verricht in de Mariapeel. Zo is de
fietsverbinding langs de Hoofdwijk hersteld en is de nazorg van trosbosbessenstruiken gestart.
De fietsverbinding langs
de Hoofdwijk in de Mariapeel,
tussen Griendtsveen en de
Zwarte Plakweg, is in september
hersteld door Staatsbosbeheer.
De kade langs de Hoofdwijk,
waarop de fietsverbinding lag,

diende afgelopen jaren als weg
voor het bouwverkeer in de
Mariapeel. Nu is de verbinding van
voorheen weer hersteld. Daarnaast
is er in de puttencomplexen in
de Mariapeel de nazorg gestart
van de trosbosbessenstruiken.

De afgelopen jaren zijn er veel
trosbosbessenstruiken verwijderd.
Staatsbosbeheer wil voorkomen
dat de struiken opnieuw het veen
overwoekeren. Ze krijgen hierbij
hulp van het sociale werkbedrijf
Senzer uit Helmond.

Cursus dementievriendelijke
trainer
De werkgroep Dementievriendelijk Horst aan de Maas organiseert een cursus train de trainer. Deze is
bedoeld voor mensen die zich in willen zetten voor een dementievriendelijke gemeente.
Deelnemers worden opgeleid tot
trainer. Het doel is kennis vergroten
over hoe goed om te gaan met
mensen met dementie. De training
duurt één dag waarbij deelnemers
zowel een theorie- als praktijkles
volgen. Er zijn geen kosten aan

verbonden. Wel wordt er verwacht
dat dat deelnemers tien trainingen
van 2 tot 2,5 uur geven.
De cursus vindt plaats op
maandag 19 november van 09.15 tot
16.30 uur. Aanmelden voor de cursus
kan vóór 5 november via Nienke

Muijsers van Synthese, n.muijsers@
synthese.nl of 06 40 04 50 99. Na
aanmelding wordt het programma
en het adres van de locatie
verstuurd.
Kijk voor meer informatie op
www.samendementievriendelijk.nl

op 25 en 26 mei 2019. Tijdens de
informatieavond op dinsdag 9
oktober vertelt de organisatie alles
over dit evenement: wat het daadwerkelijk inhoudt, hoe iedereen kan
helpen organiseren en hoe een team
zich kan aanmelden.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Voor de Vermeerderingstuinen in Horst zijn wij op
zoek naar een

ervaren
tractorchauffeur
Bij gebleken geschiktheid gaat het om een
fulltime functie in vast dienstverband.
Functie-eisen:
• je kunt werken met moderne technieken;
• je bent bekend met het plaatsen en bedienen
van beregeningssystemen;
• daarnaast heb je ruime ervaring in het uitvoeren van gewasbescherming en beschik je over
spuitlicentie;
• technische ervaring met het bedienen van
machines alsmede kleine reparaties en onderhoud van machines;
• je bent leergierig, gemotiveerd en kunt goed
zelfstandig werken.
Geboden worden prima arbeidsvoorwaarden
in een platte organisatie waar elke medewerker
de handen uit de mouwen steekt. Deze functie
houdt in dat er ook buiten reguliere werktijden
arbeid verricht wordt.
Voor nadere informatie over deze functie kun
je contact opnemen met Jan Poels,
productiemanager Vermeerderingstuinen,
tel: 077 - 398 69 69.
Je kunt je sollicitatie met CV vóór 31 oktober
mailen aan: vacature@vermeerderingstuinen.nl
of richten aan:

Tienrayseweg 9a 5961 NK HORST

www.vermeerderingstuinen.nl

Nieuws
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Kalenders 2019 beschikbaar

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

Verbouwing afgerond

Bent u al bezig met de planning voor volgend jaar?
Vanaf maandag 15 oktober (begin van de herfstvakantie) ligt de handige Rabobank kalender
weer voor u klaar op onze kantoren. OP = OP.

Oproep van de Jongerencommunity

Versterking gezocht!

Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en heb je zin om samen met andere enthousiaste
jongeren leuke events te organiseren, zoals bedrijfsevent INSPIRE? Ben jij
communicatief ingesteld en een organisatietalent? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Ben jij onze missing link?
Kijk eens op rabo.nl/horstvenray/inspire. Vul je motivatie in op het contactformulier. Dit hoeft niet heel uitgebreid,
uitsloven mag je daarna nog genoeg! Wij nemen vervolgens contact met je op en wie weet zit jij al bij onze
volgende vergadering.
Groeten van de Jongerencommunity
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Samenwerkingspartners verbouwing kantoor Venray
Het Rabobankkantoor aan het Schouwburgplein in Venray
heeft een ware metamorfose ondergaan. Het kantoor is
aangepast tot een eigentijdse omgeving waar ontmoeten
en verbinden centraal staan.
De vernieuwde transparante ontvangsthal is een
ontmoetingsplek waar zowel medewerkers als klanten elkaar
formeel en informeel ontmoeten. Een plek waar iedereen
zich welkom voelt. De verbouwing is uitgevoerd de volgende
(veelal lokale) partijen: Van Kessel & Janssen, Peters Bouw en
Onderhoud, Keijsers Martens Elektro- en Installatietechniek,
EEF Projectinrichting, Peter Claessens Interieur en
bouwprojecten, Martin Cuypers, De Bont c.s. Architecten,
Illse Withagen Interieurarchitectuur en Schoonmaakbedrijf
van den Heuvel.
Door de goede onderlinge samenwerking tussen deze partijen
kijken we terug op een goed verlopen proces; iets waar we
trots op zijn.

In elke dorpskern
een honingboom
Rondom de heropening van kantoor Venray willen we als
maatschappelijke bank ook iets doen voor de gemeenschap,
een bijdrage leveren aan deze regio. Dat doen we door
honingbomen te planten in alle 32 dorpskernen van ons
werkgebied. Hiermee dragen wij bij aan de al geleverde inzet in
deze regio voor het bevorderen van de bijenpopulatie.

Dichtbij
bankieren
Dichtbij
bankieren

met ons
Financieel
met ons
Advies
team
Financieel
Advies team

Neem je in de maand oktober een hypotheekadvies af, dan
krijg je een bladblazer cadeau. In oktober hebben we ruimere
openingstijden
en eenoktober
extra openstelling
op zaterdag
oktober.
Neem je in de maand
een hypotheekadvies
af,6dan
Kijk
op
rabobank.nl/wonen
voor
de
exacte
openingstijden.
krijg je een bladblazer cadeau. In oktober hebben we ruimere
Deze
actie loopten
van
1 t/m
oktober. op zaterdag 6 oktober.
openingstijden
een
extra31openstelling
Kijk op rabobank.nl/wonen voor de exacte openingstijden.
Deze actie loopt van 1 t/m 31 oktober.

NVM Open Huizen Dag
Extra openingstijden
Op zaterdag 6 oktober is de NVM Open Huizen Dag.
Daarom hebben we ruimere openingstijden en een extra
openstelling op 6 oktober. We zijn extra geopend op:
• donderdag 4 en vrijdag 5 oktober van 16.00 - 18.30 uur
• zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 14.00 uur
• maandag 8 t/m vrijdag 12 oktober kun je tijdens kantooruren
zonder afspraak terecht voor een oriënterend gesprek.
Onze adviseurs staan voor je klaar op Spoorweg 2 in Hegelsom
en Schouwburgplein 13 in Venray
Neem je een actuele loonstrook en geldige legitimatie mee?

verenigingen 21
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Schakeldag voor
kinderen en leerkrachten
van BS de Schakel
De ouderraad van basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst organiseerde op woensdag 26 september de
jaarlijks terugkerende Schakeldag. Een dag die door ouders aan de leerkrachten wordt aangeboden als
bedankje, waarbij ook aandacht is voor de Dag van de Leerkracht.

Praktijkmiddag
imkers Horst
en omstreken
Imkervereniging Horst en omstreken organiseert op zaterdag 7 oktober een drachtplantenmiddag. Tussen 14.00 en 16.00 uur is er op de
Kasteellaan in Horst de mogelijkheid om insectvriendelijke planten,
stekken en zaden te ruilen en te kopen.
Op deze middag wordt er door het
praktijkcentrum voor bijenteelt informatie gegeven over het zo insectvriendelijk mogelijk maken van een
tuin of balkon. Daarnaast geeft IVN

De Maasdorpen de gelegenheid om
een wandeling te maken in de directe
omgeving van ’t Zoemhukske en zorgt
zij voor een tentoonstelling van herfstproducten uit de natuur.

Dit jaar stond de dag in het teken
van het verbinden met elkaar en de
verbinding met de natuur. De dag werd
georganiseerd in samenwerking met
Stichting IKL (Instandhouding Kleine
Landschapselementen Limburg). Op

een speciaal aangewezen stuk bos
konden de kinderen in groepjes een
voor hun magische plek inrichten met
materialen die ze konden oogsten uit
de natuur, zoals bladeren, dennenappels, takken en boomstammetjes.

Medewerkers van Stichting IKL stimuleerden de kinderen en leerkrachten
om met het Limburgse landschap aan
de slag te gaan. Daarbij stelden ze
allerlei gereedschappen beschikbaar,
zoals zagen en snoeischaren.

Halloween Days

Heksen, spinnen, pompoenen
en spoken, speciaal voor de
jonge bezoekers voor wie de
avonden nog net iets te
spannend zijn.

Halloween Nights

8 scare zones, 80 karakters
en 35 attracties. Afgesloten
met een grootse vuurwerkshow. Gruwelijk mooi en
griezelig goed!

13, 17, 18, 19, 20 & 27 oktober

13 t/m 28 oktober
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Vierde jaar op rij

4x4 herfsttoernooi
in Swolgen
Sporting ST uit Tienray en Swolgen organiseert dit jaar voor het
vierde achtereenvolgende jaar een toernooi voor JO7, JO8/9, JO10, JO11,
JO13 en JO15 en JO17 pupillen. Dit gaat onder de naam 4x4
Herfsttoernooi en vindt plaats op zaterdag 20 en zondag 21 oktober op
sportpark Kerkebos in Swolgen.
Op zaterdag begint JO-7 om 09.00
uur met de eerste 4 tegen 4-wedstrijd. Om 12.30 uur speelt JO-13 een
4 tegen 4 inclusief keeper. JO-15 en
JO-17 mogen om 16.00 uur allebei
een 4 tegen 4 spelen inclusief

keeper. Op zondag is de beurt aan
JO-11 om 10.00 uur en JO 8/9 mag
om 14.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.sporting-st.nl. Voor
aanmelden stuur een mail naar
herfsttoernooi@sporting-st.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

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

Open: DI - VR: 13.30 - 17.30 uur
ZA: 09.00 - 16.00 uur

ERKO
V
G
E
E
L
E
L
TOTA
Nu alle
meubelen
-/-

35%

OP

Decoratie,Verlichting,
Painting The Past verf
-/-

40%

De Stoffelhoeve | Stationsweg 86 | 5807 AC Oostrum
www.stoffelhoeve.nl | facebook.com/destoffelhoeve

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

Zwaar bevochten zege
Wittenhorst D1
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste damesteam van RKsv Wittenhorst uit Horst speelde zondag 30 september tegen SV Brunssum.
Eindstand 2-4.
Brunssum kwam goed uit de
startblokken en werd al vroeg in de
wedstrijd gevaarlijk. Spits Soraya
Gulpen verzuimde echter te scoren.
Daarna kreeg Wittenhorst de grip op
de wedstrijd. Toch moesten ze wachten tot de 28e minuut op de openingstreffer. Michelle de Wit maakte
haar eerste doelpunt van de wedstrijd. Vlak voor rust wist Brunssum
toch nog de gelijkmaker te scoren.
Gulpen bewoog zich behendig door
de Horsterse verdediging heen en
scoorde. Na rust waren het weer de
oranje- zwarten die het spel domi-

neerden. Carin Vissers voerde meteen de druk op, maar trof het doel
niet. 10 minuten na rust werd Vissers
in het strafschopgebied tegen de
grond gewerkt: strafschop. De Wit
schoot de bal beheerst binnen en
zette Wittenhorst weer op voorsprong. In de minuten daaropvolgend,
was het Wittenhorst dat vele kansen
kreeg, maar niet wist te benutten.
Uit een corner van aanvoerder Kris
Wijnhoven, maakte De Wit haar hattrick van de dag. Verdedigend stond
het goed en Brunssum kwam er bijna
niet meer uit. Met nog 10 minuten op

de klok werd het toch nog spannend,
toen Brunssum in het strafschopgebied een penalty kreeg. De keepster
van Brunssum schoot de bal goed
binnen en bracht het verschil weer
terug naar 1 doelpunt. Lang konden ze hier niet van genieten, want
Vissers scoorde en zette daarmee
de eindstand op 2-4. Een zwaar
bevochten, maar verdiende overwinning. Door deze overwinning stijgt
Wittenhorst naar de tweede plaats.
Zondag 7 oktober speelt het team
tegen Fortuna ‘54 VR2, wederom een
lastige tegenstander.

Tegen Helmond

SV Melderslo verliest
van Oranje Zwart
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
De heren van SV Melderslo speelden zondag 30 september uit tegen Oranje Zwart in Helmond. De punten
bleven in Brabant, eindstand 1-4.
De eerste helft keek Melderslo
al tegen een achterstand aan van
2-0. De 1-0 liet even op zich wachten maar kwam in de 27e minuut
uit een corner. Hier greep Bas van
Westerveld naast de bal waardoor
een speler van Oranje Zwart de
bal makkelijk in kon koppen. In de
31e minuut kwam er een kans voor
SV Melderslo, nadat Stan van de Pas
onderuitgehaald werd op de rand
van het zestienmetergebied. De vrije
trap die hierop volgde leverde Gijs
Coenders een rebound op. Deze
werd helaas voor Melderslo geblokt.
Een snelle uitbraak van Oranje Zwart
volgde hierop. Een voorzet vanaf

links landde precies op het hoofd van
een vrije speler van Oranje Zwart,
0-2. In de 34e minuut verraste Peter
Spreeuwenberg bijna de goalie.
Een afstandsschot vanaf de rechterzijlijn. Deze werd nog net overgetikt
door de keeper. Ruststand 2-0.
In de tweede helft werd de achterstand al weer snel groter voor
SV Melderslo. In de 47e minuut werd
een schot nog gekeerd door Bas van
Westerveld. Maar de bal kwam voor
de voeten van een speler van Oranje
Zwart. Een intikkertje, 3-0. Melderslo
had het moeilijk om in het spel te
komen. Oranje Zwart was gretiger
en net iets feller in de duels. In de

67e minuut gaf Teun Peeters, die
ingevallen was, een mooie voorzet
op Martijn Kallen. Deze werd in de
rug gelopen in het zestienmetergebied, penalty. Deze werd mooi benut
door Bart Theeuwen, 3-1. Het geloof
kwam weer een beetje terug. Helaas
kon dat niet omgezet worden in
goals. In de 85e minuut werd het
zelfs 4-1 na een vrije trap die goed
ingeschoten werd door Oranje Zwart.
Dit was tevens de eindstand. Jammer
voor SV Melderslo dat ze de eerste
overwinning in de derde klasse van
afgelopen week geen vervolg konden geven. Zondag 7 oktober treffen
ze Merefeldia 1.

Tegen BVV’27

GFC’33 wint ruim van
Blitterswijck
Door: voetbalvereniging GFC’33
Na het gelijkspel in de eerste speelronde tegen FCV Venlo, stond zondag 30 september voor GFC’33 uit
Grubbenvorst de uitwedstrijd tegen promovendus BVV’27 uit Blitterswijck op het programma. Eindstand 1-4.
De Grubbenvorstenaren begonnen goed aan de wedstrijd en zetten
BVV gelijk vast op eigen helft. Na een
kwartier scoorde Thei Breukers op aangeven van Willem van den Aarsen de
verdiende 0-1. GFC vergat vervolgens
verder uit te lopen. Meerdere honderdprocentkansen werden verprutst. BVV
was tot op dat moment nauwelijks
voor het doel van GFC geweest, maar
scoorde na ruim een half uur wel de 1-1
uit de eerste de beste kans. Toch ging
de ploeg van René Peters met een
voorsprong de rust in. Sebastiaan
Theelen ontsnapte aan de aandacht
van de verdediging en scoorde in de
44e minuut de 1-2 uit een vrije trap van

Willem van den Aarsen.
Na rust bleef GFC redelijk eenvoudig overeind. Opnieuw waren er
kansen om de score verder uit te breiden, maar het vizier stond regelmatig
niet op scherp. Invaller Jasper van der
Weegen liet zien hoe het wel moest.
Op aangeven van de andere invaller
Bas van Beckhoven zorgde hij voor
de 1-3. Een kwartier voor tijd kreeg
Van Beckhoven een rode kaart na een
onschuldig duwtje. De verder goed leidende scheidsrechter zag er als enige
op het gehele sportpark een slaande
beweging in. Ook na afloop bleef hij
halsstarrig bij dat standpunt, ondanks
dat tegenstander BVV heel sportief bij

hem aangaf dat er echt weinig aan
de hand was en al zeker geen slaan.
Met een man meer spelen was voor
de ploeg uit Blitterswijck het signaal om alles op de aanval te gooien,
vooral via de lange bal. De sterke
GFC-verdediging met uitblinker Wouter
Peeters gaf geen krimp. Vlak voor
tijd was het opnieuw Jasper van der
Weegen die met een mooie individuele actie scoorde en de eindstand op
1-4 bracht. Een verdiende zege voor
de ploeg uit Grubbenvorst en de 3e
plaats in de rangschikking van de 4e
klasse G. Zondag 7 oktober wacht thuis
het nog puntloze SVEB uit Broekhuizen
en Broekhuizenvorst.
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Nederlands Estafette Kampioenschap

HZPC laat van zich
spreken in Eindhoven
Door: zwemvereniging HZPC
In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven werd zaterdag 29 en zondag 30 september de
World Cup en Nederlands Estafette Kampioenschap gehouden. Een vijftal zwemmers van HZPC was hierbij niet
alleen aanwezig, maar liet ook nog eens van zich spreken.

MEEWERKEND
VOORMAN PRODUCTIE
MET DOORGROEI AMBITIES
(voltijd)
Dutch Pet Products in Horst is een snelgroeiende organisatie
gespecialiseerd in het verpakken van hobbyvoeders. Wij zijn per
direct op zoek naar een Meewerkend Voorman met doorgroei
ambities voor de functie van bedrijfsleider.
Dutch Pet Products is een full-service partner in coverpakken van private label voor de diervoedersector.
Diervoedingsbedrijven vertrouwen al ruim twintig jaar
op de expertise van Dutch Pet Products. Als co-packer
zijn wij gespecialiseerd in het ‘just in time’ verpakken van
diervoeders. Wij nemen de zorgen op het gebied van het
verpakken van diervoeding van A tot Z uit handen van
onze klanten.
Verder kenmerkt het bedrijf zich door een platte
organisatiestructuur. Wij staan ook voor een goed
werkklimaat voor onze medewerkers. Onze medewerkers
houden zich dagelijks bezig met het waarborgen van de
kwaliteit, want dat is een van onze speerpunten.

Serafina Vlijt zwom tijdens de
internationale World Cup zowel
de 200 als 100 meter vlinderslag.
Met het seizoen dat pas zes weken
op gang is, was het een hele ervaring om bijvoorbeeld tegen meervoudig olympisch en wereldkampioene
Katinka Hosszu te zwemmen. Op de
200 meter was duidelijk dat ze nog
in de opbouwfase zit en vooral het
duurvermogen nog miste. Op de
100 meter zwom ze een heel solide
race met veel perspectief. De ervaringen opgedaan tijdens een internationaal event als deze, waarbij
het showelement en regels zoals de
afmeting van sponsorlogo’s of clublogo’s ook een belang spelen zijn
onuitwisbaar.

De jongens Cas Verstegen,
Jesse Jacobs, Lars Hagens en Tijn
van Kuijk vormden het junioren
2 estafetteteam dat deelnaam aan
de estafettekampioenschappen.
Tijdens vier verschillende estafettes,
binnen een tijdsbestek van twee
uur, zwommen ze tegen 19 andere
teams voor een eindklassement.
De dag begon met een heel goede
4x100 meter wisselslag, waarbij het
eindresultaat een 8e plaats landelijk
was. Deze werd gevolgd door de
4x100 meter schoolslag. Ondanks een
laatste plaats halverwege wist het
team zich terug te zwemmen naar
een 7e plaats algemeen. De derde
afstand van de dag was de 4x100
meter rugcrawl. Vooraf al aangemerkt

als minste afstand van de ploeg.
Ondanks dat de vier heren uitstekend
zwommen, was het eindresultaat
helaas wel teleurstellend.
Een diskwalificatie vanwege te lang
uitdrijven voor de muur zorgde voor
een kleine tegenslag. Met nog één
afstand voor de boeg staken de
heren de koppen bij elkaar en gaven
aan nog een keer alles te geven.
Als 17e geplaatst op deze laatste
afstand zwommen ze heel sterk terug
naar een 10e plaats algemeen. In het
eindklassement kwamen ze op een
9e plaats terecht. Voor Jesse en Lars
was dit een dag die hen vooral moest
motiveren om nog een tandje bij te
zetten en proberen aan te haken bij
hun twee kompanen Cas en Tijn.

Vierde overwinning

HCH H1 neemt winst mee
uit Meerssen
Door: hockeyclub Horst
Op de laatste dag van september stond er voor de hockeymannen van Horst een wedstrijd tegen en in
Meerssen op het programma. De winst werd weer mee naar huis genomen met een uitslag van 2-5.
Na het waterballet tegen Deurne
was er ditmaal een strak blauwe lucht
met een aangenaam zonnetje. Dit was
echter niet te merken aan het veld.
Bij het inspelen hadden verscheidene
Horstenaren het veld al eens van
dichtbij mogen bekijken. Een veelgehoorde reactie was dan ook, dat het
tafelpersje bij oma er wel strakker bij
ligt. Ondanks het glibberen en glijden
kon ‘het kleedje’ Horst niet weerhouden om na 10 minuten spelen een
voorsprong van 0-1 neer te zetten.

Meerssen probeerde natuurlijk niet
achter te blijven en poogde de bal in
het hoekje te slepen. Door een snelle
reactie van de lijnstop kon deze actie
worden gepareerd. De scheidsrechters
zagen dit echter anders en gaven
Meerssen een strafbal. Deze werd met
precisie in de hoek gewerkt, 1-1.
De Horstenaren gaven gelijk een
reactie; door twee mooie strafcorners
stond er bij rust een rustgevende
stand van 1-3 op het bord.
Na rust zette Horst door en kon

het na een perfecte voorzet de stand
op 1-4 zetten. Meerssen kreeg moeite
met het creëren van kansen, maar
omdat Horst de kansen niet afmaakte
werd de voorsprong niet uitgebouwd.
De Horstenaren wilde voor de meegereisde supporters toch nog iets terugdoen en maakte 10 minuten voor tijd
ook nog de 1-5. Net voor tijd lukte het
Meerssen toch nog om een doelpunt
te maken: 2-5. Het is de vierde overwinning op rij, iets wat de Horstenaren
niet meer gewend zijn.

De functie
Als meewerkend voorman vervul je een belangrijke functie
binnen onze organisatie. Je bent betrokken bij het maken van
een productieplanning, verantwoordelijk voor het inplannen en
aansturen van productiemedewerkers. Daarnaast heb je contact
met onze klanten over de voortgang van de productieorders.
Je werkzaamheden zijn vooral uitvoerend tussen je medewerkers
op de werkvloer. Daarnaast heb je contact met diverse relaties en
zijn er ook administratieve werkzaamheden.
Omschrijving
• Voorbereiding van de te produceren orders;
• indelen van de productie op de diverse productielijnen;
• inplannen en instrueren van medewerkers;
• ondersteunen van medewerkers;
• verbeterprocessen op de werkvloer doorvoeren.
Wat vragen we
• MBO+ werk- en denkniveau en relevante werkervaring;
• je bent enthousiast, gedreven en flexibel en weet dit ook
over te brengen op je team;
• je hebt ervaring als coachende leidinggevende, een mensenmens, en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel;
• je werkt nauwkeurig en ordelijk, en je kan met een computer
overweg;
• je bent flexibel qua werktijden, geen 9 tot 5 mentaliteit,
we werken in ploegendienst;
• je hebt affiniteit met een productieomgeving;
• een heftruckcertificaat is een pre;
• uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord
en geschrift;
• je bent woonachtig in omgeving Horst aan de Maas.
Wat bieden we
Wij bieden een marktconform salaris, een prettige werksfeer
in een jong team en een afwisselend takenpakket met
veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Na gebleken
geschiktheid is doorgroei mogelijk voor de functie van
bedrijfsleider en lid van Management Team.
Interesse
Lijkt het je wat om je bijdrage te leveren aan onze
snelgroeiende, jonge organisatie? En wil jij onze volgende groeibriljant worden? Solliciteer dan snel op deze functie! Stuur je
CV en een motivatiebrief onder vermelding van Vacature
meewerkend voorman, t.a.v. Jan Theeuwes (info@dutchpet.nl)
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Punten binnengehaald

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES IN HORST:
Route:

Route:

Nieuwstraat

Molenveld 1

Route:

Route:

€ 13,00

De Risselt

€ 10,50

€ 10,50

Molenveld 2

€ 9,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

VC Trivia D1 wint
thuiswedstrijd van Avance
Door: volleybalclub VC Trivia
Het eerste damesteam van Vc Trivia speelde zaterdag 29 september een thuiswedstrijd tegen Avance dames
2 uit Sambeek. Het werd uiteindelijk 3-1.
Tegen het team uit Sambeek wordt
al enkele seizoenen gestreden in de
competitie. Op het vaste speeltijdstip
gaf de scheidsrechter het startsignaal
voor de eerste set. De dames begonnen echter slordig aan de wedstrijd,
het gevolg was al snel een achterstand. Ze liepen achter de feiten aan
en door persoonlijke fouten werd de
eerste set afgegeven aan de dames uit
Sambeek met 17-25. Het was duidelijk
dat de knop om moest worden gezet
in de tweede set. Met deze instelling
gingen de dames weer terug het veld
in en dat werd in hun volleybalspel al

snel genoeg zichtbaar. Vol overtuiging
namen ze het heft terug in handen.
Een erg sterke servicereeks zorgde uiteindelijk voor een ruime overwinning
in de tweede set: 25-7. De derde set
werd deze overtuiging doorgezet en
werd er heel hard gewerkt voor iedere
bal. Een voorsprong werd opgebouwd
waardoor het geloof in eigen kunnen
alleen maar werd versterkt. Verdiend
won VC Trivia de derde set met 25-15.
In de vierde set kwam het gezegde
‘geduld is een schone zaak’ goed van
toepassing. De gedachte dat VC Trivia
opnieuw vier punten zou binnen halen

lag binnen handbereik, maar daarvoor
moest eerst nog heel hard gewerkt
worden. Avance wist de opgebouwde
voorsprong van VC Trivia bij te halen,
waardoor het erg spannend werd.
Deze spanning bracht ook de nodige
onrust met zich mee, maar aan inzet
geen gebrek. Op basis van eigen kunnen werd de vierde set in het voordeel
van VC Trivia met 25-21 afgesloten.
Dat betekende dat er opnieuw weer
vier punten werden binnengehaald.
Vooralsnog een voorspoedige start
van het competitieseizoen voor het
eerste damesteam van VC Trivia.

Thuiswedstrijd
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Sporting ST onderuit
tegen Leunen
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Sporting ST uit Tienray en Swolgen heeft op zondag 30 september zijn eerste thuiswedstrijd in de klasse 5D
verloren van degradant Leunen. Op sportpark Kerkebos in Swolgen werd het 0-2.

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling, de
behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor levering
wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Productiemedewerker
Fulltime M/V
Als productiemedewerker zijn jouw taken als zeer divers te omschrijven.
Je werkt in een hecht team aan het behandelen van hoogwaardige houten
vloer en interieurproducten. Je hebt een voorliefde voor houtproducten en
oog voor kwaliteit. Je werkt graag in een klein hecht team, en draagt graag
actief je steentje bij een groepsresultaat.
Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv
naar Mw. Bianca Beekhoven-Rootlieb, bianca@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

Leunen startte goed en zette
de thuisploeg vast op eigen helft.
Dit resulteerde na tien minuten in
een vroege voorsprong. Een voorzet kon door de achterhoede van
Sporting niet goed weggewerkt worden en belandde voor de voeten van
Stefan Jacobs. Die volleerde de bal
binnenkant paal in het doel, 0-1.
De gasten bleven aanzetten
en kregen ook de grootste kansen.
De bedrijvige Mees Claessens kwam
één op één met doelman Bram
Willems, maar de goalie wist erger te
voorkomen. Voorin wisten de zwarthemden weinig gevaar te stichten.

Af en toe kon een schot van afstand
gelost worden, maar dat waren makkelijke prooien voor de doelman van
Leunen.
De wedstrijd was een half uur
onderweg toen Mees Claessens de
score wist te verdubbelen. Wederom
was het een voorzet die voor gevaar
zorgde. Willems wist de bal nog half
te keren, maar die bleef in de doelmond liggen. Sven Beurskens kon er
niet meer bij en zo kon de spits van
Leunen makkelijk scoren, 0-2. Tot aan
de rust bleef het beeld hetzelfde en
werd er niet meer gescoord.
In de tweede helft kon Sporting

wat meer tegengas geven en voetbalde het wat verder van de goal af.
Dit zorgde ervoor dat Leunen wat
minder druk kon zetten en de kansen
werden spaarzaam.
Pim Smits kapte zich vrij in het
strafschopgebied, maar zijn schot
draaide net aan de verkeerde kant
van de paal.
In de laatste minuut kreeg
Sporting nog de kans op een eretreffer, maar helaas liep Sven Kerstjens
net buitenspel op de pass van Jur
Janssen. Vlak daarna floot scheidsrechter Knoben uit Linne af voor het
einde van de wedstrijd.

Revanche

Wittenhorst doet goede
zaken tegen Bekkerveld
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De moeilijke uitwedstrijd zondag 30 september in Heerlen tegen het sterke Bekkerveld werd voor het eerste
team van RKsv Wittenhorst uit Horst een fraaie 3-punter.
De thuisclub wilde weleens
revanche voor de smadelijke 4-1
nederlaag in Venray. Wittenhorst
pakte het vanaf het begin goed op.
Binnen enkele minuten werden de
voorwaartsen in kansrijke posities
geplaatst, helaas kon het net (nog)
niet gevonden worden. Bekkerveld
deed met een venijnig schot via
Danny Stoeber wat terug. De bal verdween tot goedkeuring van Sjors Witt
net langs. Na deze oriënterende fase
nam Wittenhorst het initiatief weer
over. Een schot van Marco Daniels
vloog net over. Maar in de 32e minuut
kon de aanhang van Wittenhorst

juichen. Een tackle van de blauwwitten werd bestraft met een vrije
trap. Michiel Hanssen nam het monster in ogenschouw en zorgde met
een prachtige vrije trap voor een 0-1
voorsprong. Wittenhorst koesterde
deze voorsprong en mocht met deze
stand gaan rusten.
Na de pauze probeerde
Bekkerveld met alle geweld de gelijkmaker te forceren. Wittenhorst had
het soms wat moeilijk. Enkele hachelijke momenten voor het Wittenhorstdoel werden op het laatste moment
met alle macht verijdeld. Spits Thom
Derks zag vanuit zijn ooghoeken dat

doelman Rik Klyn iets voor zijn doel
geposteerd stond. Zoals Thom dat
kan joeg hij de bal vanaf het middenveld op doel. Heel Bekkerveld stond
te huiveren, de bal vloog maar net
over het doel. De tijd verstreek met
over en weer een poging tot doelpunten. Wittenhorst stond paraat om met
snelle aanvallen de definitieve kloof
te maken. Helaas was de bezetting
voorin onderbezet, zodoende kon niet
geprofiteerd worden.
Het laatste fluitsignaal was een
bekroning van een collectief vechtend
team dat uiteindelijk de volle winst
kon bemachtigen.
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Clinic

Tafeltennisster Bettine
Vriesekoop naar Sevenum
KBO tafeltennisgroep uit Sevenum viert dit jaar het tienjarig bestaan op donderdag 11 oktober met clinics en
lezingen van Bettine Vriesekoop. Deze vinden plaats in tafeltenniscentrum Stapvast in Sevenum vanaf 09.30 uur.
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Set Up/MVC ’64
dames verliezen
van Were-di
Door: volleybalclub Set Up/MVC ’64
Voor de dames van Set Up/MVC ’64 DS1 uit Meerlo/Maashees stond
op zaterdag 29 september de wedstrijd tegen Were-di DS1 uit Gemert
op de planning. Een compleet nieuwe tegenstander in de nieuwe
competitie. De wedstrijd werd gespeeld in Gemert en verloren door
Sep Up/MVC ‘64 met 3-1.
wisten deze ook goed te behouden.
Helaas lukte het niet om deze voorsprong vast te houden. Op cruciale
momenten liet de passing het afweten. De set werd via 18-18 uiteindelijk verloren met 25-19. De vierde set
verliep goed. Via 4-5, 8-11 en 12-15
wist Set Up/MVC’64 deze set continu
op voorsprong te blijven. Het werd
nog even spannend, maar na een
time-out van coach Geert Robben
werd deze set toch nog binnengesleept met 24-26.
Volgende week heeft Set Up/
MVC’64 een weekje vrij. Zaterdag
In set nummer drie leek het
voorspoediger te verlopen. De dames 13 oktober spelen ze in Den Dungen
tegen HLB Van Daal DS3 om 14.45 uur.
begonnen met een voorsprong en
De eerste set werd slecht begonnen. Er waren veel passfouten en pas
na de eerste time-out werd het weer
een beetje herpakt. Dit was niet
van lange duur en de dames vielen
weer terug in het beginspel. Deze set
werd kansloos verloren met 25-15.
De tweede set begon Set Up/MVC’64
beter. Er naderde weer een slechte
pass-fase waarna het weer helemaal
misliep en ook deze set werd verloren met 25-18.

Voorsprong

Oxalis houdt
geen stand tegen
Melderslo
KBO Sevenum en TTV SETA sloegen
in 2008 de handen in elkaar en werden een KBO tafeltennisgroep (55+).
Ondertussen spelen ruim twintig mannen en vrouwen op dinsdag- en donderdagochtend een balletje. Een deel

van de groep speelt ook al enkele
jaren competitie. Ter gelegenheid van
dit lustrum komt Nederlands beste
tafeltennisster ooit Bettine Vriesekoop
naar Sevenum. Ze geeft een tweetal clinics aan 55-plussers. Tussen de

twee clinics houdt ze een lezing over
haar actieve tafeltenniscarrière en
over haar kijk op het leven in China.
Aanmelden voor de clinics en lezingen kan via clinic@ttvseta.nl of via de
coördinator 06 54 62 03 85

vacature
Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek voor de volgende functie:

ALLROUND VERSPANER SERVICEAFDELING m/v
Je bent als allround verspaner van onze serviceafdeling
in staat om geheel zelfstandig de machines te bedienen
en betreffende onderdelen te vervaardigen of te
repareren. Je hebt ervaring met het bedienen van zowel
conventionele als CNC-machines.
• Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau met
vanzelfsprekend voldoende kennis van tekening lezen.
• Ervaring met bedienen van conventionele en CNC-machines
• Je bent probleemoplossend
• Je beschikt over de nodige materiaal- en
gereedschapskennis
• Je werkt nauwgezet, flexibel en gedreven
• Teamplayer

Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen
een gedreven team, waarbij jouw mening zeer
gewaardeerd wordt. Zie ook onze website: www.
vullings-horst.nl
Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke
ontwikkeling middels training. Veder bieden wij goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele
werktijden en een gezellige werksfeer.
Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact
op met de heer G. Custers 077-3961809 of stuur je
sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl

Door: sportvereniging Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 30 september tegen Oxalis 1, fusieploeg uit Horst, Hegelsom, Meterik en America.
De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo. De
eindstand was 10-8.
Hoewel het Oxalis was dat middels een stip op een 0-1 voorsprong
kwam, nam SV Melderslo daarna
snel de leidende rol over. De ploeg
liet mooi aanvalsspel zien en was
effectief, waardoor ze een mooie
voorsprong van 6-3 op wist te bouwen. Vlak voor rust werd deze zelfs
nog met twee doelpunten uitgebreid, waardoor SV Melderslo met
een tevreden gevoel de rust in kon.
Zaak was nu om het spel van
de eerste helft in de tweede helft
door te zetten. Dat was echter een
probleem, SV Melderslo had het
vanaf het begin van de tweede helft

moeilijk. De doelpunten vielen minder makkelijk, hoewel de ploeg nog
steeds voldoende kansen creëerde.
Oxalis maakte dankbaar gebruik
van de slordigheden aan de kant
van SV Melderslo en wist door juist
wel effectief te zijn, langzaam in te
lopen. De voorsprong bleef echter de
hele tweede helft voor SV Melderslo,
mede door een sterk verdedigend
collectief. Oxalis kwam niet dichterbij
dan 10-8, wat tevens de eindstand
was. Met deze verdiende overwinning staat SV Melderslo nu na vier
wedstrijden ongeslagen aan kop in
de Overgangsklasse.

Sportpark De Merel

Loopvoetbaltoernooi
in Melderslo
Sportvereniging Melderslo organiseert op vrijdag 12 oktober een
loopvoetbaltoernooi op Sportpark De Merel in Melderslo. De aanvang
van het toernooi is 10.00 uur.
Er nemen 20 teams deel aan het
toernooi met onder andere
VVV Venlo, Wittenhorst, VV Resia
Wellerlooi en IVO Velden. Het is vooral
bedoeld voor mensen van 60 jaar en
ouder. Vaak oud-voetballers die een
hele wedstrijd bij de afdeling veteranen niet meer aan kunnen, maar toch
nog graag tegen een balletje trappen.
Hier komen aangepaste regels bij

kijken. Zo bestaat een ploeg uit zes
personen en mag er vrij worden
gewisseld. Het veld is ongeveer
20 meter bij 40 meter en de speelduur is twee keer 25 minuten.
Belangrijk is dat de bal niet hoger
gespeeld mag worden dan heuphoogte. Lichamelijk contact is
verboden. Iedereen die graag kennis
wil maken met de sport is welkom.
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Diverse routes

Zandhazentocht door
Horsterse bossen
In de bossen van Horst vindt op zondag 7 oktober weer de
Zandhazentocht plaats. Deelname hieraan kan door op deze dag in te
schrijven bij Pretcafé de Beurs in Horst tussen 08.30 en 10.00 uur. Dat is
ook meteen de start- en finishlocatie van de tocht.
Door de bosrijke omgeving van
Horst zijn routes uitgezet van 35, 45
en 60 kilometer. Na inschrijving bij
café de Beurs kan ieder in zijn of
haar eigen tempo de route fietsen,
die met oranje pijlen staat aangegeven. De routes gaan veelal over
onverharde wegen en paden in de
Reulsberg en de Swolgense bossen.
Halverwege de tocht is er een
pauzeplaats met verzorging in de

vorm van drank en spijs. Voor pech
onderweg staat er een materiaalwagen paraat en na afloop is het
mogelijk de fiets af te spuiten en te
te douchen. Er is een bewaakte fietsenstalling, zodat deelnemers nog
kunnen naborrelen in pretcafé de
Beurs. Van de routes zijn gpx routes beschikbaar, die vanaf zaterdag
6 oktober te downloaden zijn via de
website www.twcoranje.nl

Sparta’18 speelt
gelijk tegen
Volharding
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het herenteam van Sparta’18 uit Sevenum heeft een punt overgehouden aan de eerste competitiewedstrijd. Nadat de wedstrijd tegen
Helvoirt vorige week werd afgelast kwam zondag 30 september
Volharding uit Vierlingsbeek op bezoek in Sevenum.
De eerste helft gebeurde er niet
veel op sportpark ’t Spansel. De beste
kansen waren voor de Sevenummers.
Bart Schouten kreeg een drietal grote mogelijkheden maar had
het vizier nog niet op scherp staan.
Volharding werd voor rust ook sporadisch gevaarlijk, maar ook de spits
faalde randje zestienmetergebied
in de afronding en een kopbal miste
kracht. Na rust kwam Sparta’18
in de 57e minuut op voorsprong.
Een voorzet van Stan Verhorstert
vanaf de linkerkant werd door spits

Bart Schouten binnen geschoten.
Helaas kon Sparta’18 niet heel lang
genieten van de voorsprong. In de
64e minuut stond de verdediging
van de Sevenummers niet goed bij
in een ingooi en kon Kas van den
Bosch de gelijkmaker tegen de touwen schieten. In de slotfase kregen
beide ploegen nog mogelijkheden
op de overwinning maar beide teams
kunnen ook blij zijn met een punt.
Zondag 7 okotber gaat de ploeg van
Ralf de Haas op bezoek bij Berghem
Sport.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.

Hovoc DS1 blijkt te sterk
voor Vocala
Door: volleybalvereniging Hovoc
De dames van Hovoc DS1 uit Horst hebben op zaterdag 29 september Vocala DS1 uit Beugen opgewacht.
Een wedstrijd waarbij Vocala het hoofd werd geboden en met een uitslag van 4-0 weer naar huis werd gestuurd.
Vocala dames 1 was vroeger
bekend onder de naam Achilles dames
1 uit Beugen. Een pittige tegenstander. De eerste set ging in het begin
gelijk op en was het moeilijk om een
voorsprong op te bouwen. Door de
sterke serve van Vocala kwamen de
Hovocse dames onder druk te staan en
maakten veel persoonlijke fouten. Dit
werd herpakt en zo wisten ze tegen
het einde van de set toch uit te lopen
en de eerste set te pakken, 25-20.
De tweede set was eenzelfde verhaal. Ook hier veel persoonlijke fouten
en er werd snel tegen een achterstand

aangekeken. Een winst leek door
de vingers te glippen, maar de pass
kwam meer en meer onder controle
en Vocala onderging een grote foutenlast. Even werd het nog spannend,
want Vocala pakte nog een voorsprong
van 21-23. Hovoc gaf zich niet zomaar
gewonnen. Er werd alles op alles gezet
om deze set binnen te halen, en met
succes: 26-24. Vocala had de strijdlust
nog niet verloren en begon ijzersterk
in de derde set om toch nog punten
uit Horst mee te nemen. Ze begonnen
met een verdiende voorsprong. Een
lange inhaalslag begon om deze ach-

Zomerse omstandigheden

Meterik gaat gelijk op
tegen Montagnards
Door: voetbalvereniging Rksv Meterik
Rksv Meterik en Montagnards uit Bergen speelden op zondag 30 september onder zomerse omstandigheden
een wedstrijd op sportpark de Vonckel in Meterik. Gelijkspel was het resultaat: 1-1.
In de beginfase trok Meterik het
spel naar zich toe en al na tien minuten leek Dirk van Rengs uit een vrije
trap de 1-0 voor Meterik te scoren, maar de Bergense keeper tikte
met een reflex de bal uit de hoek.
Het fysiek sterkere Montagnards kreeg
langzamerhand meer aanvallende
impulsen. Meterik was pas na een half
uur weer echt gevaarlijk.
Na een mooie aanval waarbij de
geel-blauwe achterhoede werd uitgespeeld schoot Ruud Janssen rakelings over. Vlak voor rust leek Meterik
toch op voorsprong te komen maar

op wonderbaarlijke wijze wist een
verdediger een treffer te voorkomen.
Montagnards maakte vervolgens goed
gebruik van de geboden ruimte en
Mohamed Fuaad scoorde uit de eerste
gevaarlijke situatie 0-1.

Verdediging
In de tweede helft nam Meterik
nadrukkelijk het initiatief en diverse
keren trok de Bergense verdediging
aan de noodrem. Uit de toegekende
vrije trappen was Meterik steeds
gevaarlijk. Dit leek al snel de gelijkmaker op te leveren. Piet Steeghs

Kiest u voor kwaliteit?

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

Aanbieding tuinplanken
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lepelde de bal op het hoofd van Dirk
van Rengs, maar de keeper keerde
de kopbal. Na 70 minuten hetzelfde
scenario: Teun gaf de voorzet en
Dirk was iets sneller bij de bal dan
de keeper en scoorde de zeer verdiende 1-1. Montagnards werd maar
een keer echt gevaarlijk maar een
inzet ging voorlangs. Meterik leek
in de slotfase toch de drie punten te
pakken. Teun Jakobs was twee keer
bijna succesvol, maar zijn eerste kopbal werd door de keeper over de lat
getikt en vervolgens kopte Teun de
bal nog op de lat.

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,59
wintergroene
leibomen € 79,95

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

terstand punt voor punt weg te werken. Bij de 20 konden de teams elkaar
in de ogen kijken, maar Hovoc kon nog
een tandje bijzetten en won ook de
derde set, 25-21.
De vierde set begon Hovoc op
niveau en bouwden al snel een
voorsprong op. Enkele serveseries
en power aan het net maakte dat
er makkelijk gescoord werd. Vocala
leek de strijdlust op te geven en zonder ook maar zorgen te maken werd
de vierde set gewonnen met 25-21.
Hiermee zijn vijf punten verdiend
voor Hovoc.

dealer van

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

ALLROUND MACHINEBOUWER?

Van harte welkom !
SOLICITEER NU!

Deze functie biedt ook verdere doorgroei mogelijkheden.
Meer info over Mush Comb en onze vacature vind je op
www.mushcomb.com. Voor vragen en/of sollicitaties
vraag dan naar Bob Holtermans
info@mushroommachinery.com
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Open Podium

Cultuurprijs voor
Renée van Wegberg
Tijdens het Open Podium Festival in het centrum van Horst werd op zondag 30 september voor de zesde keer
de Cultuurprijs uitgereikt. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan zangeres en musical-actrice Renée van Wegberg.

AFSLAG10
VERBINDT

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Afslag10 timmert aan de weg en probeert steeds meer
en vaker partijen met elkaar in verbinding te brengen. In
het vorige artikel over Afslag10 heeft u kunnen lezen wat
Afslag10 is en waar Afslag10 voor staat. Ook werd het belang
van samenwerking benadrukt. Uiteindelijk willen we samen
een gebied creëren waar iedereen zich vrij voelt om te sporten,
te recreëren, te genieten en zichzelf te ontwikkelen.
BESTUURDERSAVOND

Uit handen van wethouder Han
Geurts en Judith Pijnenburg van
de Rabobank Horst Venray ontving
zij het schilderij met de titel ‘Hart
voor Cultuur’. Dit werd speciaal
voor de gelegenheid gemaakt
door Jack Poels. De jury van de
prijs bestaat uit Jos Schatorjé, Tren
van Enckevort en Fred Houben en
oud-wethouder Ger van Rsnsch.
De jury roemt Renée van Wegberg
om haar prestaties en ziet haar als

een voorbeeld voor jonge (musical)
talenten uit Horst aan de Maas.
Zo was ze op zestienjarige leeftijd te
zien in de Soundmixshow van Henny
Huisman, won ze in 2004 in het AVRO
tv-programma Sterrenjacht de titel
‘Hét zang en dans multitalent van
Nederland’ en heeft ze meerdere
grote rollen in musicals vervuld.
Begin 2018 won ze de Musical Award
voor de beste vrouwelijke hoofdrol
in een kleine musical. Ze kreeg deze

prijs voor haar rol als Liesbeth List in
de musical Liesbeth List - De Musical.
Naast haar werk als musicalactrice
treedt Renée veelvuldig op als
zangeres met diverse orkesten en
bands.
Eerdere winnaars zijn Jan Duijf
van Cambrinus Concerten, de Horster
band de Afterpartees, filmmaker
Marijn Poels, toneelvereniging
de Vrije Spelers en kunstschilder
Bert Coppus.

Jaarlijkse rommelmarkt Meerlo

Om de samenwerking tussen partijen nogmaals aan te halen werd
op 13 september een bestuurdersavond georganiseerd voor de
besturen van de leden van Afslag10. Het doel hiervan was een
(hernieuwde) kennismaking, bijpraten en meedenken over Afslag10,
draagvlak en betrokkenheid stimuleren en netwerken. Met circa 40
deelnemers was sprake van een prima opkomst. Na een plenaire
aftrap werd in kleinere groepjes een drietal stellingen besproken,
wat waardevolle input heeft opgeleverd. De stuurgroep en
werkgroepen binnen Afslag10 zijn aan de slag met de resultaten van
de avond en kunnen alvast informeren dat begin 2019 een tweede
meedenkavond zal worden georganiseerd.
GEZAMELIJKE SPONSORBIJEENKOMST

Carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo organiseert op zondag 7 oktober de jaarlijkse rommelmarkt.
Deze 24e editie vindt plaats in sport & zalencomplex ’t Brugeind in Meerlo.
Op de markt zijn veel brocante
en vintage spullen verkrijgbaar. Om
13.00 uur gaat de zaal open voor het

kopen van kleine artikelen. Rond 14.00 ren. De markt eindigt om 16.00 uur.
uur start de verkoop bij opbod, waarbij
Kijk voor meer informatie op
duurdere goederen de hamer passewww.cvdevoskes.nl

Pop-up tentoonstelling in leegstaande panden
In twee leegstaande panden aan de Kerkstraat 5 in Horst is van donderdag 11 tot en met zondag 21
oktober een pop-up tentoonstelling te zien, onder de naam Kruispunt Horst. De officiele opening is op donderdag 11 oktober om 18.30 uur.
De eerste exposante is de schilder Gertie Janssen die haar wortels
heeft in de Janssen de Jong familie.

De tweede exposant is Eric Toebosch
die 16 jaar tekendocent was aan de
voormalige Jacob Merlo Mavo. De ten-

toonstelling wordt op 11 oktober
geopend op Kerkstraat 5 door wethouder Han Geurts.

Oude ambachten in Museum
De Locht
In Museum De Locht in Melderslo worden op zondag 7 oktober diverse oude ambachten gedemonstreerd.
Het museum is die dag open van 10.00 tot 17.00 uur.
Naast de demonstratie van oude
ambachten, waar onder andere het
maken van stroop te zien is, zijn
er meerdere activiteiten georgani-

seerd. Zo worden er groenten geveild
met behulp van de veilingklok, is de
expositie van de leden van Kunstkring
Amber te bezoeken en is er in het tex-

tielpaviljoen een expositie ingericht
van een traditionele Sacraments
processie. Kijk voor meer informatie
op www.museumdelocht.nl

Nico Freriks (links) en Dirk Marcellis (rechts) tijdens de sponsoravond
Naast de bestuurdersavond heeft er ook een sponsoravond
plaatsgevonden voor de vijf grote sportverenigingen van Horst.
Dit was een uniek moment; het was namelijk voor het eerst dat
RKsv Wittenhorst, HZPC, Hovoc, Hockeyclub Horst en HTC op dit
vlak de handen ineen hebben geslagen. Voorzitters en trainers van
de verenigingen vertelden tijdens deze avond wat hun plannen zijn
voor de toekomst.
In het tweede deel van het programma spraken beroemde sporters
uit Horst, waaronder Dirk Marcellis, Nico Freriks en Koen Koster,
over het onderwerp ‘verbinden met het oog op de toekomst’. Tot
slot werden de aanwezigen door Rowwen Hèze meegenomen in
hun verhaal over muzikale verbinding en andere factoren die geleid
hebben tot het zakelijke succes van de band.
Deze avond vormt een belangrijk onderdeel in de onderlinge
kruisbestuiving tussen verenigingen en bedrijfsleven, waar binnen
Afslag10 veel waarde aan wordt gehecht.
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Vier de herfst in
Kasteeltuinen Arcen!
6 oktober t/m 4 november
hErFstIG!

Florale show met herfstbloeiers in
Kasteel Arcen en haar tuinen.
Met pompoenentuin en dagelijks herfstknutselactiviteiten voor kinderen.

De Muzikale Huiskamer in Castenray presenteert op zaterdag 13
oktober het festival A Night at the Gallery, Part V. Dit vindt plaats in
galerie Pachamama, Stendert 3 in Meerlo en begint om 20.30 uur.

12 t/m 21 oktober
Internationaal Lichtkunst Festival

EnchAntEd GArdEns
Avondwandeling door sfeervol
verlichte tuinen langs lichtkunst
van internationale kunstenaars.

www.kasteeltuinen.nl

A Night at the
Gallery Part V in
Meerlo

Lingsforterweg 26, Arcen | T. 077-4736010

Deze avond treden er drie bands
op: singer-songwriter Etan Huijs en zijn
band,. The Silverfaces en Komodo.
Ethan Huijs is bekend van airplay op
Radio 2, en zijn nieuwe album
‘The Battle of Everything’ leverde hem
128 optredens op. The Silverfaces
wonnen met hun derde optreden al de

Amsterdam Pop Prize en een paar
maanden later speelden ze op
Eurosonic Noorderslag. De band
Komodo sluit af en is het beste te
omschrijven als een mix van rock-’nroll, surf, sixties pop en indiase psychedelica met meerstemmigheid en
onverwachte instrumenten.

Vijftienjarig bestaan
Pater Pio gebedsgroep Sevenum
De gebedsgroep van Pater Pio uit Sevenum viert op donderdag
11 oktober het vijftienjarig bestaansfeest. Om 18.30 uur vindt de viering
van de Heilige Eucharistie plaats in het parochiehuis in Sevenum.
Na de feestelijke viering van de
Heilige Mis, bidden de leden van de
gebedsgroep bij het uitgestelde
Allerheiligste. Er wordt gebeden
voor de paus, de bisschoppen,
priesters en diakens. En voor alle
Pater Pio gebedsgroepen, voor alle

parochiegemeenschappen,
diaconaat en religieus leven.
Er bestaat ook de mogelijkheid het
sacrament van boete en verzoening
te ontvangen. Na afloop is er in het
parochiehuis nog een feestelijk
samenzijn.

Kom op zaterdag 6
oktober met je puppy
naar de pup-uppiedag
Een nieuwe pup in huis is een feestje op zich en dat willen we graag vieren
op onze Pup-uppiedag op Zaterdag 6 oktober. Deze dag zal TV Dierenarts
Piet Hellemans aanwezig zijn van 14.00 tot 16.00 uur. Bij hem kun je terecht
voor gratis puppy-advies. De overige activiteiten zijn van 10.00 tot 16.00 uur.
Er komt een heuse puppytrailer. Bij deze trailer is er een proeverij voor je pup,
een hapje voor het baasje, ballenbak-win Aktie, en er worden kortingsbonnen
en puppy-pakketten uitgedeeld. Voor de kinderen is er een knutselhoek waar ze
wat leuks voor zichzelf kunnen maken. En natuurlijk is er voor alle honden een
hondenbuffet. Breng je hond mee en laat hem/haar lekker smikkelen van al het
lekkers dat op tafel staat.
Kom met je puppy of hond naar de winkel Welkoop Sevenum tussen
10.00 uur en 16.00 uur

6 OKTOBER VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

Sevenum Horsterweg 68, tel. 077-467 22 22

Open dag
Houthuizer Molen

De Houthuizermolen in Lottum is zondag 7 oktober, tijdens de
Limburgse Molendag, tussen 11.00 en 17.00 uur geopend. De molenaars geven deze dag uitleg over de werking van de molen. Er zijn
meelproducten, molenkoeken, speltbrood en speltkoeken te koop.
Ook verkoopt de Lottumse imker Gied Rutten zijn honing. Geutefiks
zorgt in de middaguren voor de muzikale opluistering. Geutefiks
staat voor liedjeszanger Wim Kunen uit Geijsteren. Hij brengt
muzikaal volksvermaak voor elk wat wils. Op het terras worden
wafels gebakken van bloem, dat de molenaars nu met de nieuwe
‘Osttiroler getreidemuhle’ zelf kunnen malen.
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Try-out Arie &
Sylvester
Kukeleku start vrijdag 5 oktober het theaterseizoen met de nieuwe
voorstelling van het duo Arie & Silvester. Deze try-out vindt vanaf 20.15
uur in De Zwingel in Melderslo.
In mei 2018 was het precies
10 jaar geleden dat het duo Arie &
Silvester haar afscheidsvoorstelling
speelde in Koninklijk Theater Carré in
Amsterdam. Arie Koomen en Silvester
Zwanenveld werden bekend met hun
snelle en harde grappen. Tien jaar
geleden gingen Arie en Silvester elk
hun eigen weg, maar nu zijn ze terug.

De snelle grappen, harde improvisaties en alles waar Arie & Silvester
nog meer bekend om stonden,
nemen ze mee naar De Zwingel op
5 oktober. Tijdens deze try-out voorstelling van ‘Wie?!’ gaan de heren als
vanouds te werk.
Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.com (Foto: Bram Jonker)

Fred Piek op Sunday
Folk & more
Sunday Folk & more presenteert op zondag 7 oktober het optreden van
Fred Piek in Café Everts van Zaal De Wingerd in Sevenum. Het optreden
begint om 16.00 uur.
Fred Piek is bekend als oprichter
en zanger van de Nederlandse band
Fungus, een band die in 1972 is
opgericht. Ze werden bekend met het
vertolken van Nederlandse en Britse
traditionals in een nieuw geluid,
waarmee ze zowel in binnen- als
buitenland optraden. Na de periode
met Fungus speelde hij in the Amazing
Stroopwafels en later in 3Heren.
Hij werkte samen met Lennaert Nijgh
aan zijn eerste solo-lp en maakte later
een album met eigen werk genaamd
‘Soms een Moment’. In 2015 ver-

scheen het album Ballads met Engelse
en Schotse traditionals. Dit repertoire
vormt de basis van het programma
waarmee Fred nu door het land trekt.
Het voorprogramma wordt verzorgd door het duo DÉJÀ. DÉJÀ bestaat
uit de 27-jarige Desirée Simons (zang,
gitaar, piano) uit Roermond en de
28-jarige Julia Podolecki (zang, viool,
gitaar) uit Düsseldorf. De dames spelen een mix van eigen composities en
pop- en rockcovers.
Kijk voor meer informatie op
www.sundayfolk.nl

Open Podium Festival
In het centrum van Horst vond op zondag 30 september het Open Podium Festival plaats:
het startschot van het culturele seizoen in Horst aan de Maas. Er stonden twee podia met daarop
dans, muziek en theater als voorproefje op wat komen gaat, maar ook een terugblik op het
afgelopen seizoen. Zo waren er bijvoorbeeld enkele liedjes uit Bennie de Musical te horen en
speelde de Horster band The Dice. Naast de Cultuurprijs werd er ook een cheque uitgereikt ter
waarde van 2.000 euro aan FLINK toneel door toneelmeester Thijs Houwen van ‘t Gasthoes. Dit was
de opbrengst van de veiling op 7 juli van decorstukken uit ‘t Gasthoês.
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Handwerkcafé
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Kantkloscafé

Herdenking Bisschop Schraven

Tijd: 14.00–17.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 10.30 uur
Locatie: kerk Broekhuizenvorst

Hegga Symphonica

Open Tuin

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: muziekvereniging Sint Hubertus
Hegelsom
Locatie: Manege Weineshof Hegelsom

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Familie Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

Try-out Arie & Sylvester

Limburgse Molendag 2018

Infoavond SamenLoop voor Hoop

Tijd: 20.15 uur
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen Lottum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: SamenLoop voor Hoop
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Signeersessie Peter Römer

Open dag en foto-expositie

Tijd: 10.30-12.30 uur
Locatie: Bruna Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Kattenpension ’t Rouweelse Veld
Locatie: De Hees 44a, Kronenberg

Bokkenollen Griendtsveen

Dierenzegening

Jubileumproductie ‘Augustus 1965’

Tijd: 12.00 uur
Locatie: evenemententerrein St. Barbarastraat
Griendtsveen

Tijd: 11.30 uur
Locatie: atrium Lambertuskerk Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Setovera
Locatie: Manege D’n Umswing Kronenberg

Workshop Sashiko Borduren

Limonollen Griendtsveen

Tijd: 13.00-16.30 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 12.00 uur
Locatie: evenemententerrein St. Barbarastraat
Griendtsveen

Jubileumproductie ‘Augustus 1965’

Grote rommelmarkt

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Setovera
Locatie: Manege D’n Umswing Kronenberg

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Vöskes Meerlo
Locatie: Zaal ’t Brugeind Meerlo

Live On Stage: Fratsen

I.C.O. filmfestival

Viering vijftienjarig bestaan

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: filmclub ’t Lenske Sevenum
Locatie: zaal De Wingerd Sevenum

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: gebedsgroep Pater Pio
Locatie: kerk Sevenum

Pub Quizz

Lezing ‘Op de vuist
tegen verkrachting’

Inloopavond
voor brei- en haakvragen

Tijd: 13.30 uur
Locatie: kerk Broekhuizenvorst

Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: Breimode en Handwerken ’t Schippertje
Locatie: Schoolstraat 6, Horst

za
06
10

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

Tijd: 21.30-01.30 uur
Locatie: Blok 10 Horst

zo
07
10

Frühstück, Bier
und Blaskapellen

Jubileumproductie
‘Augustus 1965’

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: muziekvereniging Sint Hubertus
Hegelsom
Locatie: Manege Weineshof Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Setovera
Locatie: Manege D’n Umswing Kronenberg

Zandhazentocht

Praktijkmiddag

Tijd: vanaf 08.30 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: Pretcafé de Beurs Horst

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: imkervereniging Horst e.o.
Locatie: Kasteellaan 3, Horst

Mega Rommelmarkt

Hegga SymphoniKids

Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje 1, Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Sint Hubertus Hegelsom
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Stroop maken

Optreden Fred Piek

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

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Sunday Folk & More
Locatie: Café Everts in Zaal De Wingerd Sevenum

ma
08
10

Workshop
omslagdoek of sjaal haken

di
09
10

Pelgrimswandeling

wo
10
10

do
11
10

Tijd: 19.30-21.45 uur
Organisatie: Breimode en Handwerken
’t Schippertje
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 09.30 uur
Locatie start: kerk Lottum

Officiële opening en fototentoonstelling
Tijd: 13.15-15.00 uur en 19.00-20.30 uur
Locatie: nieuwe schoolgebouw Onder De Wieken
Meterik

Clinic en lezing
Bettine Vriesekoop
Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: KBO Tafeltennis Sevenum
Locatie: Tafeltenniscentrum Stapvast Sevenum

Opening tentoonstelling Horst
Kruispunt (tot 21 oktober)
Tijd: 18.30 uur
Locatie: Kerkstraat 5, Horst

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

service 31
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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

Word jij onze nieuwe collega?

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

10.30
09.00

Kronenberg

Meerlo

(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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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
4 t/m 11 oktober 2018
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

Voor onze woning zijn wij op zoek naar:

3 verzorgenden (m/v)
Aantal uren in overleg, minimaal 20 uur per week.
De verzorgenden rouleren binnen Gooiendaag in drie diensten (vroege, late en slaapdienst).
De hoofdtaken in de functie van verzorgende:
• draagt zorg voor de kwaliteit van wonen,
zorgverlening en een goed woon- en leefklimaat;
• draagt bij aan het opstellen en up-to-date houden
van de zorgleefplannen van onze bewoners;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op
zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening;
• onderhoudt contact met bewoners en familie.
Wij zoeken een positieve enthousiaste hartelijke
persoonlijkheid met een groot hart voor ouderen met:
• opleiding verzorgende IG of gelijkwaardig;
• recente kennis van en ervaring op het gebied van
kleinschalig wonen;
• kennis van en ervaring binnen de ouderenzorg;
• vaardig in Word en Excel;
• flexibel en stressbestendig;
• goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden:
een leuke, uitdagende en verantwoordelijke functie
binnen onze kleine organisatie. Een klein, zeer enthousiast team waarbinnen eigen initiatief en verantwoordelijkheid gewaardeerd worden. Wij volgen de CAO VVT.
De functie van verzorgende is ingedeeld in fwg 35.
Ben je enthousiast? Wil je onze nieuwe collega worden?
Schrijf of mail dan voor 15 oktober 2018 een brief met
cv naar:

zorg voor ouderen
Petra Leijssen-Versteegen
Berkelstraat 3, 5961 JK Horst, Petra@gooiendaag.nl

Lottum

Venray

Gebiedsteams

Gooiendaag is een particuliere zorgorganisatie. We bieden ouderen met beperkingen door ouderdom
de mogelijkheid om in onze warme, sfeervolle huiselijke woning te wonen. Ons doel is om een thuis te
zijn voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Warme sociale contacten en uitstekende
zorg staan bij ons borg voor een fijn woon- en leefklimaat. Ons motto: “elke daag unne Gooiendaag!”
maken wij iedere dag met veel plezier waar! Onze medewerkers onderscheiden zich door een grote
betrokkenheid, enthousiasme, uitstraling, gastvrijheid, veelzijdigheid, teamgevoel en vakkundigheid.

KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?

Melderslo
17.30
17.30

MET PASSIE BIJDRAGEN AAN DE ULTIEME TUINBELEVING

Meterik
19.00

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

Arie Bouman Kwekerij behoort tot de top van Nederlandse rozenkwekerijen.
Naast de meer dan 250 eigen soorten struik-, klim- en stamrozen worden ook
licentiesoorten van alle belangrijke rozenveredelaars in de wereld gekweekt
en gedistribueerd. Sinds een jaar is Arie Bouman Kwekerij ook kweker van
hortensia’s onder de licentie Endless Summer. Vanaf het najaar 2018 gaan
wij met onze hortensia’s over naar een locatie in Meterik (Horst). Om alles
in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste
collega’s voor de onderstaande functies.

Bedrijfsleider Hortensiakwekerij

Medewerker Hortensiakwekerij

Een veelzijdige baan waarbij je samen
met je collega bedrijfsleider garant staat
voor een topproduct. Taken o.a.
organiseren en delegeren van de
werkzaamheden, stimuleren van jouw
team, controleren kwaliteit van
uitgevoerde werkzaamheden, zorgen
voor algehele netheid op de kwekerij en
materiaalbeheer, doen van
verbetervoorstellen ten behoeve van
product en proces, bestellingen
klaarmaken voor onze klanten,
gewasverzorging en gewasbescherming.

Een veelzijdige baan waarbij je je
handen uit de mouwen steekt. Taken o.a.
bestellingen klaarmaken op de afdeling
kwekerij, potten van hortensia’s,
bijsteken van foto-etiketten, op afstand
zetten en sorteren van planten, snoeien,
water geven en gewasbescherming.

40 uur p/w

40 uur p/w

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Deze vacatures zijn voor onze locatie in Meterik (Horst). Voor de volledige
functieomschrijving en online solliciteren ga je naar werkenbijariebouman.nl.
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet!

www.werkenbijariebouman.nl

GRATIS
BEZORGD!

449,-

GRATIS
BEZORGD!

VAN

* Na €50 refund via Samsung

*

549,-

699,-

GRATIS
BEZORGD!

LIST

299,-

249,-

VAN

GRATIS
BEZORGD!

699,-

569,-

VAN

• A++ • 7 KG
• AutoDry
• EasyClean filter

WARMTEPOMPDROGER
WTH85281

GRATIS
BEZORGD!

949,-

A+++ • 7 KG
1400 t/pm
WaterProof System
SoftCare-trommel

979,-

649,-

VAN
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NIET GOED,
GELD TERUG!

DESKUNDIG
ADVIES!

GRATIS
BEZORGD!

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND!

EE

W

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

• A++ • 8 KG
• TFT-display • AutoDry
• Zelfreinigende condensor

WARMTEPOMPDROGER
WT47Y700

779,-

VAN

•
•
•
•

WASMACHINE
WDB030

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

• 16 programma’s
• 8 KG • Startuitstel
• Grote vulopening

AFVOERDROGER
CSV8LFS
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FANTASTISCHE

349,-

Tummers

GRATIS
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T/PM

1400
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VAN

•
•
•
•

• A+++ • 7 KG
• 1400 t/pm
• Supreme Care

A+++ • 8 KG
1400 t/pm
AddWash
EcoBubble

WASMACHINE
WW80K6404

De witgoedspecia list va n Limburg!

WASMACHINE
FSCR70410

Tummers

IN

B

