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Peelhorstshow in
Hegelsom
In manege Wieneshof in Hegelsom vond van vrijdag 12 tot en met zondag 14 oktober de jaarlijkse Peelhorstshow plaats, georganiseerd door PSV Horst. Tijdens deze
kleindierenshow waren er zo’n 1.100 dieren, waaronder kippen, duiven en cavia’s, te zien. En uiteraard mochten die ook worden geaaid, wat niet alleen de jongste bezoekertjes leuk vonden. De dieren werden daarnaast gekeurd door keurmeesters uit het hele land, die aan het einde van de show de kampioenen aanwezen. Daarnaast
deelde PSV Horst nog de clubprijzen uit.

Herinrichting

Maatregelen wateroverlast Stuksbeemden
Om wateroverlast in de wijk Stuksbeemden in Horst tegen te gaan, worden door gemeente Horst aan de Maas diverse maatregelen genomen. Zo wordt onder andere het regenwater
afgekoppeld van het riool en wordt het speelterrein bij De Kolk opnieuw ingericht.
Op 1 juni 2016 zorgde extreme
regenval voor veel wateroverlast in de wijk Stuksbeemden.
Het water drong huizen en garages binnen, met als gevolg veel
schade. De gemeente besloot
datzelfde jaar nog enkele kortetermijnmaatregelen te nemen.
Zo werd er een noodoverlaat
gemaakt vanuit de overkluisde

Bemmel richting de Molenbeek
en de ontluchting daar aangepast.
Ook werd de noodoverlaat aan de
Bemmelstraat aangepast.

Afkoppelen
regenwater
In opdracht van de gemeente
heeft het Waterschapsbedrijf

Limburg bekeken welke maatregelen er op de lange termijn nodig
zijn te voorkomen dat in de toekomst het water weer voor overlast
zorgt. Een van deze maatregelen is
het afkoppelen van het regenwater.
Door het creëren van zogenoemde
groene berging wordt het water
opgevangen en onder de snelweg A73 afgevoerd naar de Groote

Molenbeek. Daarnaast komen
op de Rietbos en De Kolk ‘omgekeerde’ drempels met een goot
waar het water in wordt opgevangen en vervolgens afgevoerd.
Ook wordt het fietspad langs
de A73 aangepast en komt er een
extra groenbuffer. Het speelterrein aan De Kolk wordt, net als het
gebied er omheen, opnieuw inge-

richt. Daarvoor worden onder
andere drie bomen, die voor
overlast zorgen, gerooid. De rest
van het groen wordt in samenspraak met omwonenden aangepast. De planning is dat in het
eerste kwartaal volgend jaar met
de uitvoering kan worden gestart.
De kosten van het nemen van de
maatregelen zijn nog niet bekend.
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Politie-oefening

Gijzeling in gemeentehuis Horst aan de Maas
Rondvliegende kogels, een brandende auto, een rellende mensenmassa die de brandweer belemmert; op donderdag 11 oktober was het
chaos en crisis in het gemeentehuis van Horst aan de Maas. Aan het politiekorps van Horst aan de Maas en Peel en Maas de taak om grip op de
situatie te krijgen en het incident te bestrijden. “Het liefst met een goede
afloop”, vertelt Patricia Schrijver, officier van dienst bevolkingszorg.
Voor de duidelijkheid: het betrof
hier een oefening van de politie.
De oefening was een vervolg op
die van donderdag 27 september.
“De oefening is bewust over twee
dagen verspreid”, vertelt Schrijver.
“Samen met Peel en Maas heeft Horst
aan de Maas een team van ongeveer
55 mensen en die kunnen natuurlijk
niet allemaal tegelijk op oefening. Er
moet een gedeelte werken.” De rol van
Schrijver in het geheel is die van officier van dienst bevolkingszorg, waar-
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bij zij de contactpersoon is binnen de
gemeente als er een crisis uitbreekt.
“Tijdens een crisissituatie komen vier
partners om de hoek kijken: politie,
brandweer, GHOR (Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio,
red.) en dus bevolkingszorg. Mijn taak
is om bijvoorbeeld de burgemeester te
informeren en op de hoogte te houden over de situatie, maar ook contact
te leggen met een BHV-organisatie
(bedrijfshulpverlening, red.). Ik heb
daarnaast het overzicht over hoeveel
mensen er in het gebouw zitten en als
er een explosie is, moet ik de constructietekeningen kunnen laten zien aan de
partners.” Op het moment van de oefening is het voltallige bestuur van de
gemeente niet aanwezig, maar Patricia
loopt wel over en weer in het gemeentehuis en stelt de politie op de hoogte
van de situatie.

Ook de meldkamer
doet mee
In dit scenario stormt een man,
onder de naam Jan Klaassen, het
gemeentehuis binnen. Door een
besluit over huisvesting van arbeidsmigranten is zijn bedrijf kapot
gemaakt en wil hij verhaal halen bij
de verantwoordelijke wethouder.
Hij doet dit op nogal dringende en
dwingende wijze bij de baliemedewerker en eist een pasje waarmee
hij verder kan komen, waardoor de
baliemedewerker besluit op de alarmknop te drukken. “Die doet het ook
echt tijdens de oefening”, vertelt Jac
van der Goot, IBT-docent (Integrale
Beroepsvaardigheidstraining) van de
politie en bedenker van het scenario.
“In de meldkamer van de politie zit tijdens de oefening ook iemand die deze
melding ontvangt en schakelt tussen
de patrouilles. Zo weten we meteen
of de knop het ook doet.” De situ-

atie escaleert, waardoor de man het
gebouw verder in rent en mensen gijzelt. Ondertussen staat er buiten een
auto in brand. “Hier is de brandweer
dan op afgekomen, maar die wordt
belaagd door mensen die van mening
zijn dat de brandweer haar werk niet
goed doet”, vertelt Van der Goot.
“De eerste politiepatrouille die op de
alarmering afkomt, komt bij deze situatie uit en moet in dit geval snel schakelen en prioriteiten stellen.”

tehuis werken ze met figuranten,
waardoor iedereen voor even uit de
comfortzone gehaald wordt. “Ik heb
verschillende elementen ingebouwd
die inspelen op de lessen van de afgelopen twee jaar en die de collega’s
pro-actief moeten kunnen signaleren en handelen”, geeft Van der Goot
aan. “Zien ze iets over het hoofd, dan
gaan ze er verderop in de oefening
last van krijgen.” Als voorbeeld haalt
hij hier het tweede gedeelte van de
training aan. “Dan komen de zoon en
vrouw van Jan Klaassen verhaal halen
bij de gemeente. De situatie escaleert
wederom, waarna er weer enkele
mensen gegijzeld worden en meegeDat is de strekking van de oefenomen worden naar een ruimte in het
ning: schakelen en besluit nemen.
gemeentehuis. Eerder die middag had
“Normaal gesproken vinden dit soort
oefeningen plaats in het oefencentrum Jan al twee gegijzelde vrouwen vrij
in Sevenum, maar het is belangrijk dat gelaten. Tijdens het tweede gedeelte
worden drie gegijzelde vrouwen loswe met de opgedane vaardigheden
oefenen op realistische situaties. In het gelaten, waaronder dus de vrouw van
Jan, die zich voordoet als gegijzelde.
centrum oefenen we onderling met
collega’s, dat zijn bekende gezichten.” De collega’s worden hierin getraind
op hun alertheid. Herkennen ze het
Tijdens de oefening in het gemeen-

Gebaseerd op
waargebeurd verhaal

HALLO in
Mürlenbach
Vriendengroep De Nachtdravers,
van oorsprong uit Melderslo, ging
onlangs tijdens haar jaarlijkse
weekend op vriendenbezoek naar
de Eifel in Duitsland. In het dorp
Mürlenbach wonen Wiel en Agnes
Hegger, die een jaar geleden
emigreerden van het rustige
Tienray naar een nog rustigere
omgeving in de prachtige Duitse
Eifel. Ondanks het drukke
programma met onder andere een
treinreis naar de oude stad Trier,
mocht een groepsmoment met de
HALLO uiteraard niet ontbreken.

signalement van de vrouw? Pikken ze
verdacht gedrag er tussen uit?”
Pikken ze haar er niet tussen
uit, dan gaat het gewoon door zoals
het is. “De vrouw sluipt er tussen
uit, verstopt zich in de buurt van het
gemeentehuis. Op het moment dat
de politie dan de zoon heeft opgepakt en naar buiten komt, belaagt
zij de collega’s die haar over het
hoofd hebben gezien.” Van der
Goot geeft aan dat het de afgelopen oefeningen nog niet zo ver
gekomen is. “Op allebei de dagen
is het heel goed gegaan en heeft
iedereen goed en volgens protocol
gehandeld.” Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurd verhaal,
waar hij een actueel onderwerp in
de gemeente op betrokken heeft.
“Ik had voor een terroristische aanslag kunnen kiezen, maar dat zie
ik hier niet snel gebeuren, eerlijk
gezegd. Het moet ook reëel zijn, en
dat is het vraagstuk van de huisvesting van arbeidsmigranten hier wel.”
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Samenwerking HALLO en Reindonk

Nieuw presentatieduo
Aan tafel met
Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas en Omroep Reindonk gaan hun samenwerking nog verder intensiveren.
Het tv-programma ‘Aan tafel met’ wordt een coproductie tussen beide nieuwsmedia.

Horst aan de Maas 800

Luidende kerkklokken vastgelegd
De kerkklokken van Horst aan de Maas luiden de komende weken
soms een ongewoon uur. In het kader van Horst aan de Maas 800 wordt
namelijk het geluid van alle klokken vastgelegd.
“Het project Horst aan de Maas
800 wil in 2019 vooral een verbindend project zijn en heeft met die
gedachte in het achterhoofd haar
oog laten vallen op alle kerkklokken die onze gemeente rijk is”,
zegt de organisatie. “Het klinkt zo
vertrouwd als de kerkklok in eigen
dorp klinkt, maar weten we ook
hoe ze klinken in de andere 15 dorpen?” Daarom gaat klokkenspotter Tim Flintge uit Roermond de

komende weken alle kerkklokken
van Horst aan de Maas al luidend
op film vastleggen. De opnamen
worden gebruikt voor verschillende
doeleinden die te maken hebben met het project Horst aan de
Maas 800. “Het kan dus zijn dat u
in uw woonplaats de kerkklokken
op een ongewoon uur hoort luiden
en staat dit niet in verband met
een kerkelijke dienst, overlijden of
anders.”

Crist Coppens
Wij zijn op zoek naar een spontane

‘Aan tafel met’ is al enkele jaren
een bekend onderdeel van de tv-programmering van Omroep Reindonk.
Tijdens de uitzending schuiven
bekende en minder bekende inwoners
van Horst aan de Maas aan voor een
gesprek over een actueel thema.
HALLO-redacteur Marieke Vullings en
Reindonk-presentator Paul Knorr wisselen elkaar voortaan af als presentator
van een nieuw seizoen ‘Aan tafel met’.
Knorr gaat zich richten op de human

interest-verhalen, Vullings ontvangt de
politieke gasten. Twee keer per maand
wordt het programma uitgezonden
op Omroep Reindonk. De eerste uitzending staat gepland voor maandag
22 oktober. Te gast zijn dan onder
anderen wethouder Han Geurts en
Theo van de Riet. “Het presenteren van
‘Aan tafel met’ is voor mij een nieuwe
uitdaging waar ik met plezier naar
uitkijk”, geeft Vullings aan. Omroep
Reindonk gaat vanaf 1 januari 2019

verder onder de naam Omroep Horst
aan de Maas. Zij gaat daarvoor een
samenwerking aan met Omroep Venlo.
Naast de nieuwe opzet van ‘Aan tafel
met’, wil de omroep in de toekomst
een dagelijks journaal op werkdagen gaan brengen evenals een wekelijkse talkshow. Daarnaast wordt onder
andere de registratie van de wedstrijden van VVV in de programmering
opgenomen en komt er meer aandacht
van evenementen in de regio.

Natuurbrand Tienray
aan de Nieuwe Baan
De brandweer is in de middag van zondag 14 oktober omstreeks 15.45 uur uitgerukt voor een natuurbrand
aan de Nieuwe Baan in Tienray. Er zijn geen personen aangetroffen en niemand is gewond geraakt.

medewerk(st)er
voor 20-25 uur per week.

Ervaring? Alles is te leren. Leeftijd is onbelangrijk.
Bel 06 53 13 36 47 of mail naar info@coppens.keurslager.nl

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Autobedrijf

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

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

TE KOOP
Prachtig luxe
appartement in het
centrum van Horst

KERKSTRAAT 11C
HORST

Ter plaatse bleek dat één blusvoertuig vanwege de harde wind
mogelijk de brand niet onder controle
zou kunnen krijgen. Daarom is er een
tweede blusvoertuig en waterwa-

gen naar de Nieuw Baan gereden.
Het ging om twee maal een stuk van
ongeveer honderd vierkante meter.
Rond 16.15 uur is sein ‘brand meester’
gegeven. De brandweer is nog enige

tijd met nablussen bezig geweest.
Maandagmorgen is de brandweer
terug gegaan naar de Nieuwe Baan
om het gebied na te blussen.
(Foto: Brandweer Meerlo)
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Fietstunnel station Hegelsom
verplaatst
De geplande fietstunnel bij het station in Hegelsom komt waarschijnlijk op een andere plek. Door de
ondertunneling te verplaatsen kruisen fiets- en busverkeer elkaar minder. Dat laat gemeente Horst aan de
Maas desgevraagd weten.
In het eerste ontwerp zou de
fietstunnel, die deel uitmaakt van
de herinrichting van het gebied bij
station Horst-Sevenum, parallel lopen
met het spoor. Vanwege een aantal
redenen wordt daar nu van afgeweken, zegt een woordvoerder van de
gemeente, en wordt de tunnel wat
naar het noorden verplaatst. Het is

nu de bedoeling dat de ondertunneling
achter de voormalige Rabobank wordt
geplaatst en vervolgens bij Citaverde
uitkomt. “Er loopt een olietransportleiding onder de grond waar de tunnel
eerst was gepland. Die kan nu worden omzeild. Ook hoeft de gemeente
nu geen deel van een perceel aan te
kopen, wat financieel een voordeel

is. Daarnaast zorgt de verplaatsing
ervoor dat het fiets- en busverkeer
elkaar zo minder gaat kruisen”, zegt
de woordvoerder. De plannen worden
nu verder uitgewerkt en voorgelegd
aan onder andere provincie Limburg
en ProRail. De planning is dat in het
voorjaar van 2020 met de herinrichting gestart kan worden.

Adver torial

Dekkers Tweewielers opent
nieuwe fietswinkel
Zaterdag 20 oktober openen Rob en Sandra Dekkers, op een steenworp afstand van hun oude winkel,
hun nieuwe fiets belevingscentrum aan de Gagel te Wanssum.

HALLO in Macedonië
Violeta en Piet Gielen uit Meerlo zijn onlangs op vakantie in
Macedonië geweest, in het dorp Vevchani om precies te zijn.
Vevchani ligt tussen Ohrid en Struga en is een bergdorpje met veel
water, zoals ze het zelf omschrijven. Natuurlijk werd er van de
gelegenheid gebruik gemaakt om even met de HALLO te poseren.

Dekkers Tweewielers kende de afgelopen jaren een
flinke groei. “Het was aan de Postbaan niet meer te
doen”, aldus Rob Dekkers. “Wilden we dezelfde kwaliteit en service blijven verlenen, moesten we wel
op zoek naar een andere locatie.” Daar staat nu een
moderne fietswinkel, ruim van opzet en met een combinatie van hout en staal een opvallend interieur. Dekkers
Tweewielers is daarmee ongetwijfeld het fietscentrum
van de regio.
Rob wilde meer beleving toevoegen aan het product. “De mountainbike test je nu bij ons op ons mountainbikeparcours en de e-bike test je mooi op de rustige
weg. Nieuw is de ‘Wout Poels’-koffie. Aanstaande
zaterdag maakt Wout zelf de koffie voor onze klanten.
Een gedeelte van de opbrengst van deze koffie wordt
elk jaar geschonken aan een goed doel!” Ook gaat

Dekkers Tweewielers op zijn locatie veel meer toegevoegde waarde leveren middels trainingen en clinics.
Zaterdag om 11.00 uur is de officiële opening.
De hele dag zijn er tal van activiteiten en demonstraties. Uiteraard zijn er voor de klant diverse openingsacties. Wout Poels en Peter Winnen zijn aanwezig.
Rond 14.00 uur is er een speciale Petje Op Petje Af.

De Gagel 12, Wanssum, 0478 53 21 66
info@dekkerstweewielers.nl
www.dekkerstweewielers.nl

AUTOBEDRIJF

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

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

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

HALLO in Duitsland
Elly Wijnhoven uit Horst is van donderdag 7 tot en met
maandag 11 juni op vakantie geweest in het Duitse Veldenz.
Dit deed ze samen met Alfons en Fien Wijnhoven en Ludwig de
Neef uit Leunen, Lowie Wijnhoven uit Leunen en Mila Litjens uit
Helenaveen. Samen genoten ze van een welverdiend uitje aan de
Moezel, maar ze wilden natuurlijk wel op de hoogte blijven van
wat er in Horst en omgeving gebeurt. Een fotomoment met de
HALLO kon zodoende niet uitblijven.
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Geen Aldi-supermarkt aan
Stationsstraat
De Aldi mag geen nieuwe supermarkt bouwen aan de Stationsstraat in Hegelsom. Dat heeft de rechtbank
in Roermond geoordeeld.
De supermarkt vroeg vorig jaar
een vergunning aan voor de vestiging van een nieuwe winkel aan de
Stationsstraat, op de plek waar nu
nog het Loopcentrum is gevestigd.
Gemeente Horst aan de Maas weigerde de vergunning omdat deze in
strijd is met het bestemmingsplan.
De gemeente wil namelijk geen
supermarkten in het buitengebied
van Horst aan de Maas. Ook vindt de

gemeente het bouwplan in strijd met
de gemeentelijk bouwverordening.
Daarnaast meent zij dat de vestiging
van een super op deze plek tot verkeersonveilige situaties leidt.

Hoger beroep
Dat waren ook de zorgen van
het Dorpsplatform Hegelsom. In dit
blad liet voorzitter Hay Arts vorig jaar
weten dat volgens het Dorpsplatform

de huidige op- en inrit vanuit het
Loopcentrum aan de Stationsstraat
al voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgt. De rechtbank heeft nu
de gemeente in het gelijk gesteld.
De supermarkt kan tegen de uitspraak van de rechtbank nog in hoger
beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Dit moet dan binnen zes weken
gebeuren.

Buurt gaat vijver
Melderslo schoonmaken Kapelaan terug
naar Sri Lanka
Yvonne van Beek (27) uit Melderslo gaat op zondag 28 oktober samen met verschillende buurtbewoners de
vijver in Melderslo bij het kasteelpark schoonmaken. Een eigen initiatief om de buurt, de gemeente en de toeristen weer te laten genieten van dat stukje Melderslo.

Kapelaan Terrence Ragel verlaat Sevenum en gaat terug naar zijn
geboorteland Sri Lanka. Ragel was sinds 2013 in Nederland en onder andere
werkzaam voor de Federatie Horst-Sevenum binnen het dekenaat Horst.
Terrence Ragel werd door het bisdom in Sri Lanka voor een periode
van 5 jaar naar Nederland uitgezonden. “Kapelaan Ragel was werkzaam
voor veertien parochies binnen het
dekenaat en daarnaast was hij er
voor de zielzorg van de katholieke Sri
Lankezen in Nederland”, licht deken
Alexander de Graaf Woutering toe.
“Er is intussen een nieuwe priester
die deze laatste werkzaamheden op
zich gaat nemen. Deze verblijft nu
nog op Rolduc en gaat straks ergens

in de provincie wonen.” De Federatie
Horst-Sevenum krijgt ook een
nieuwe kapelaan. Volgens De Graaf
Woutering wordt hier aan gewerkt,
maar kan hij nu nog niet zeggen
wie het is. Kapelaan Ragel krijgt een
eigen parochie in Pullumalai in het
bisdom Batticaloa, Sri Lanka. Op zondag 21 oktober vindt in Fabianus en
Sebastianus kerk in Sevenum een
afscheidsmis voor kapelaan Ragel
plaats. Deze begint om 10.30 uur.
(Foto: archief)

overdekte

ROMMEL

Yvonne is opgegroeid in Melderslo,
maar woonde lange tijd niet in het
dorp. Sinds een aantal jaren is ze
weer terug in Melderslo en is ze
geschrokken van de staat van de vijver. “Vroeger heb ik veel tijd doorgebracht in het park en was het echt
een plek om te recreëren. Nu worden
het park en de vijver zoveel mogelijk vermeden omdat het er vies is en
het er erg stinkt, vooral in de zomer”,
vertelt Yvonne. Drie maanden geleden heeft Yvonne besloten het heft in
eigen handen te nemen. “Van buurtbewoners die al meer dan twintig
jaar in Melderslo wonen, hoorde ik
dat er al verschillende keren bij de
gemeente is aangeklopt om iets aan
de vijver te doen. Daar werd nooit
gehoor aan gegeven. Daarom heb ik
een Facebookpagina opgericht en een
evenement aangemaakt.” Al verschillende mensen uit de buurt en uit de
rest van Melderslo hebben aangegeven Yvonne te willen helpen bij
haar schoonmaakactie. “Deze actie is
geheel vrijwillig. Daarom ben ik blij
dat er al zoveel mensen in Melderslo

gehoor aan hebben gegeven.” Ook de
dieren die vroeger in en rondom de
vijver leefden, zijn bijna allemaal
weg. “Er leeft nog één eend daar”,
vertelt Yvonne. “Het is jammer dat
de vijver zo verwaarloosd is en er nu
bijna geen dieren meer kunnen leven.
Als de vijver schoon en opgeruimd is,
is dit een van de mooiste plekjes van
Melderslo waar dieren kunnen verblijven.” Het ene eendje dat nog wel
in de vijver leeft, is volgens Yvonne
heilig voor de inwoners van Melderslo.
“Iedereen die nog wel langs de vijver
wandelt, voert het eendje. Zo zorgen
we dat hij niks tekortkomt. Maar het
zou natuurlijk veel mooier zijn als het
eendje weer een schone leefomgeving heeft.” Tijdens de schoonmaakactie komt er een bedrijf die de eend
veiligstelt. “Dit bedrijf haalt de eend
uit het water en zorgt ervoor dat hij
niet lijdt onder de actie.”
Voor Yvonne is het belangrijk dat
het park met de vijver weer een plek
wordt waar mensen graag komen.
“Ik wandel graag met de hond en
ik zou het super vinden als dat in

dit park ook weer kan, zonder dat
ik overlast heb van vuil en stank.
Ook ligt het park op de route van
het Melders ommetje, een wandelroute voor toeristen. Voor deze route
en voor Melderslo is het een grote
vooruitgang als de vijver weer schoon
is.” Voor de schoonmaakactie verwacht Yvonne dat er in ieder geval
vijftien mensen mee komen helpen.
“Tot nu toe heeft dit aantal gezegd
dat ze komt helpen, maar we hopen
dat er natuurlijk nog veel meer mensen mee komen.” Voor het schoonmaken van de vijver zijn er netten
nodig. Daarnaast hoopt Yvonne dat
er ook een zuiveringspomp beschikbaar wordt gesteld. “Van een bedrijf
krijgen we de netten. Hopelijk is er
ook nog een bedrijf die voor een paar
weken een kleine pomp beschikbaar
wil stellen. Dan kan het water, nadat
wij het afval eruit gehaald hebben,
goed gereinigd worden.” Wie nog
mee wil helpen aan de actie of spullen beschikbaar wil stellen, kan zich
melden via de Facebookpagina ‘vijver
Melderslo’.

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

MARKT
zo. 21 oktober
09.00 - 15.30 uur
D’N UMSWING

Schorfvenweg 3 KRONENBERG
06 - 14 93 01 12

www.lirom.nl

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

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

06

familie
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Je hoeft niet zo sterk te zijn
om iets vast te houden,
maar je moet heel sterk zijn
om iets los te laten…
Met veel verdriet hebben wij een jaar na het overlijden
van pap, nu ook afscheid moeten nemen van

Nel van der Hulst - Wijnhoven
echtgenote van

Toon van der Hulst †
overleden in de leeftijd van 72 jaar
lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma
Jolanda en John
Teun
Lars
Sandra en Leon
Iris
Lisa
Wendy

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Kantoor Businesscentrum Horst.
Ideaal voor starters, vanaf 250,p/mnd, div. afm. Info: 06 24 19 24 01.
Atelier De Stal workshops voor
groepen. Programma’s op maat.
Zondag 28 oktober groot/ouder-klein/
kind schilderen van 13.30-16.30.
Info www.atelier-destal.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

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.

Venlo, 12 oktober 2018
Correspondentieadres: De Beuk 22, 5976 PP Kronenberg

Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67

In plaats van bloemen stellen wij een donatie aan
Stichting Wensambulance en hospice Doevenbos
op prijs. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij
het condoleanceregister.

Een hand... een woord... een kaart... een gebaar
doen zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet

Lambert Baltussen
* Horst, 1 augustus 1949

† Sevenum, 9 oktober 2018

Jacob
Zoon van:
Roel te Baerts
en Magda Jezierna
Gebroeders van Doornelaan 100
5961 BE Horst

Op 28 oktober zijn

Mart en Mien
Linders-Verheijen
60 jaar getrouwd

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Pedicure nodig?
www.pedicure-dorothe.nl
Bel voor een afspraak 06 11 88 61 38.

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

THANATOPRAXIE

Dankbetuiging

Geboren op
6 oktober 2018

Ván heer wies gunder ni-j cd AMCzengers verkriêgbaar: Café Kleuskens
Miëterik of tel. 077 398 15 09.

Familie Wijnhoven
Familie van der Hulst

Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons
afscheid te nemen van ôs mam op vrijdag 19 oktober om
11.00 uur in zaal Boszicht, Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend zal zij in stilte worden gecremeerd.

Welkom lief klein
mannetje!

Verloren gouden ketting met ring
met de letter G. Hierin de as van mijn
dierbare man. 077 463 24 34.
Vrijwilligers zijn zeer welkom voor
ouderen die door hun beperkingen
in een sociaal isolement raken.
Vrijblijvend gesprek? Bel vw coördinator
Ria Bouten 06 52 66 95 70.
Gratis af te halen directiekeet, i.g.st.
Tel. 077 398 83 84.
Opslagloods te huur, 325m2.
Voor info tel. 06 53 26 45 71.

Hay en Mie
Cox-van Rengs
zijn 25 oktober 2018
60 jaar getrouwd
Proficiat!
kinderen en kleinkinderen
Paranormale Beurs
21 okt 2018. 11.00-16.00 Parkhotel
Horst, Tienrayseweg 2 Horst.
Bekende mediums, verkoopstands,
lezingen, edelstenen, mineralen,
schilderijen. Yogastudio Reuver-Horst
ook aanwezig!
Carpool buddy gezocht!
Horst-Nijmegen Oranjesingel.
ma-vr: 09-17.30. Ik heb eigen auto.
Jij ook? 06 30 25 32 22.
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
De Vruchtentuin in Melderslo: vele
soorten decoratieve sierkomkommers,
pepers, aubergine, mini pompoentjes.
Dagelijks zelfbediening. M. Deckers
Nachtegaallaan 19a 5962 PA
Melderslo. Info 06 83 71 26 82.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

echtgenoot van

Marjo Baltussen - Smits
De crematiedienst heeft zaterdag 13 oktober 2018 plaatsgevonden.
Het besef dat Lambert door zovelen werd gewaardeerd,
is voor ons een grote steun.
Marjo
Leonneke, Gemma en Paul
Daniëlle en Jack, Pascal en Annemarie, Arno en Nicole
en kleinkinderen

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

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

www.theoarts.com

Met de geboorte van Jolijn Jacobs zijn er in haar familie vier
generaties compleet. Jolijn en moeder Susan Jacobs-Derikx
komen uit Velden. Oma Kitty Derikx-Theelen komt uit Grubben
vorst en overgrootoma Lucie Theelen woont in Grubbenvorst.

en zo 07
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GEPLUKT Luc Kleuskens
lacht Luc. “In die tijd moesten we
nog msn’en. Na school zette ik dan
de computer aan en wachtte tot Kim
online kwam.” In die tijd speelden
Luc en Kim allebei gitaar. Het gitaarspelen schiet er tegenwoordig echter vaak bij in bij Luc. “Ik heb nog
wel steeds een gitaar, maar ik heb er
niet echt meer tijd voor. Ik zou nog
wel eens samen met Kim wat willen
spelen. Daar moet je dan echt even
wat avonden voor gaan zitten en dan
merk je dat het spelen niet meer zo
soepel gaat als vroeger”, lacht hij.

Drie weken
door Amerika

Hij is geboren in Hegelsom maar inmiddels verhuisd naar Horst. Hij werkt als systeembeheerder, maar is daarnaast veel bezig met film en fotografie. Hij houdt van reizen en neemt zijn camera overal mee naartoe. Deze week wordt Luc Kleuskens (30) geplukt.
Nadat Luc van het Dendron
College kwam, is hij ICT gaan studeren aan de Gilde Opleidingen in
Venray. Tijdens zijn studie al kwam
de voorliefde voor foto- en filmbewerking naar voren. “Ik wilde in
die tijd ook het creatieve gedeelte
opzoeken. Ik was altijd al geïnteresseerd in Photoshop en probeerde dat
er ook zo veel mogelijk bij te doen.”

Na het afronden van ICT niveau 2
wilde Luc verder studeren op niveau
3. “Dat bleek minder goed te bevallen
dan ik had verwacht. Ik was eigenlijk een beetje klaar met ICT.” Luc is
toen gestopt met die opleiding en is
gaan werken bij de klantenservice
van Xbox. “Na een jaar wilde ik meer
gaan doen met mijn passie voor fotoen filmbewerking.” Hij is toen weer

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

7

6

4

2
8

4

5

2

6

8

3

6

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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begonnen met studeren. “Ik ben
naar het Koning Willem I College in
Den Bosch gegaan en heb daar fotografie en film gestudeerd. Het was
echt een poging om van mijn hobby
mijn beroep te maken.” Luc werkte
nog een tijdje bij de klantenservice,
maar heeft uiteindelijk zijn eigen
weg gekozen. “Toen ik weer een jaar
gewerkt had bij de klantenservice,
wist ik zeker dat dit niet was wat ik
mijn hele leven wilde blijven doen.
Ik heb toen een half jaar niet gewerkt
en in die periode ben ik samen met
iemand anders een eigen bedrijfje
gestart.” Met dit bedrijf had Luc verschillende opdrachten in de regio,
allemaal gericht op ontwerp. Na een
tijdje is hij toch weer terug de ICT in
gegaan. “Ik kreeg een baan aangeboden bij een bedrijf in Venray. Eerst als
helpdeskmedewerker en later ben ik
daar nog verantwoordelijke geworden
voor het werkplekbeheer.” Na zes
jaar in Venray heeft Luc nog zes
maanden op de designafdeling van
een kledingmerk in Venlo gewerkt.
“Daar merkte ik dat ik als ontwerper ook eigenwijs ben. Ik werkte in
opdracht van mijn werkgever en ik
moest dus soms ook dingen maken
waar ik zelf niet achter stond.”
Toen heeft Luc besloten om toch
weer te gaan werken in de ICT en het
ontwerpen als hobby erbij te doen.
Hij werkt nu als systeembeheerder bij
Plato Group in Helmond, een bedrijf
in relatiegeschenken. “Nu kan ik zelf
naast mijn baan de ontwerpklussen
aannemen die ik ook echt leuk vind
en waar ik op dat moment tijd voor
heb.”

Luc is ongeveer tien jaar geleden verhuisd van Hegelsom naar
Horst. Daar woont hij nu samen met
zijn vriendin Kim, waarmee hij al
ruim elf jaar samen is. “Ik heb Kim
leren kennen tijdens een avond bij
OJC Niks. Toen had je nog Koeienpop,
een klein festivalletje. We kwamen elkaar tegen en raakten aan de
praat. Van het een kwam het ander”,

Ook reizen is iets wat Luc graag
en veel doet, samen met Kim.
“Dit jaar hebben we drie weken door
Amerika gereisd en mijn 30e verjaardag hebben we op Lanzarote
gevierd.” Ook op vakantie neemt Luc
zijn hobby gewoon mee. “Ik neem
op reis altijd mijn hele hebben en
houwen mee om een mooie aftermovie te maken. Vorig jaar in IJsland
beklommen we bergen en was mijn
bagage eigenlijk te zwaar om mee te
nemen”, lacht hij. Naast het filmen
op vakantie krijgt Luc ook altijd inspiratie van de omgeving. “Vaak kom ik
spontaan iets tegen wat mij inspiratie biedt. Ik zet dan meteen het idee
in mijn telefoon om dat later thuis
uit te kunnen werken. Helaas heb ik
niet voor al die ideeën ook echt tijd
en staat mijn hele telefoon nog vol
ideeën, soms wel vijf jaar oud.”
In de toekomst hoopt Luc nog
ooit zijn eigen bedrijfje in de videobewerking te starten. “Ik hoop dat ik
uiteindelijk fulltime bezig zou kunnen zijn met videobewerking. Het
is een lastige wereld om binnen te
komen, maar dat is wel een grote
wens.”

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Crist Coppens
4 varkensoesters
€ 6,50

geldig t/m
zaterdag
20 oktober 2018

4 houthakkersteaks € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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winkel&bedrijf

Voor senioren

Bouw appartementen Kerkeveld
start begin 2019
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Eerste Repair Café America
De eerste Repair Café in America vond plaats op zaterdag 13 oktober. Al voor de aanvangstijd stonden
klanten bij ‘t Laefhoes klaar met apparaten die niet meer werkten, aldus de organisatie.

De bouw van het appartementencomplex voor senioren aan
parkeerplaats Kerkeveld in Horst start in de tweede week van januari.
De initiatiefnemer van het plan, Martens Vastgoed Horst, gaat de
komende tijd het terrein bouwrijp maken. Zo wordt er onder meer over
drie weken een oud karakteristiek gebouw gesloopt.
“Met pijn in ons hart is het niet
gelukt het gebouw te sparen”, zegt
initiatiefnemer Geert Martens van
Martens Vastgoed. “Het gebouw
staat in de weg.” Het pand, wat
ook wel de ‘werkplaats’ werd
genoemd, is een pand daterend
uit 1945. Het heeft oude eiken
houten spanten. Zomaar het
gebouw afbreken en er niets meer
aan doen, wil de initiatiefnemer
niet. “Dat zou zonde zijn. Daarom
willen we de houten spanten
hergebruiken. Deze balken
zijn al best oud en we moeten
nog onderzoek doen naar de
houdbaarheid. Er zou misschien
boktor in kunnen zitten.”
Enkele omwonenden zijn niet
blij met de plannen. Zo vrezen ze
dat hun privacy wordt aangetast
door onder andere de hoogte
van het appartementengebouw.

Het plan werd begin dit jaar door
de gemeenteraad van Horst aan
de Maas goedgekeurd. Het voldoet
volgens de gemeenteraad aan alle
eisen. Wel is er nadrukkelijk gezegd
dat er goed contact moet blijven
tussen de initiatiefnemer en de
omwonenden.

Inspraak
“We hebben maximaal rekening
gehouden met de belangen van
de omwonenden. Zij hebben
ook inspraak gehad in het plan”,
zegt Martens. In de eerste week
van januari zal de ondergrondse
parkeergarage gebouwd worden.
Daarna wordt er een begin gemaakt
aan het complex. Als alles meezit,
is de bouw klaar aan het eind van
2019. Het gebouw krijgt als naam
Kercke Veld State als verwijzing naar
een oude kaart uit 1821.

Commissie Klein Lourdes

Bernadetteijstaartje Tienray
In Tienray werd woensdag 10 oktober het Bernadette-ijstaartje
gepresenteerd. Het ijs een creatie van ijssalon Clevers uit Tienray.

Ook wethouder Thijs Kuijpers had
een kapot voorwerp meegenomen,
een kettingzaag. Hij wilde weten of de
vrijwilligers het apparaat konden repareren. “Als ze ‘m weer aan de praat
krijgen, dan mogen ze ‘m ook houden
en verkopen of zo”, aldus Kuijpers.

Meteen werd er al een bestemming
voor gevonden, want de werkgroep
Kloostertuin van ‘t LaefHoês kon
een dergelijke zaag wel gebruiken.
De zaag werd dan ook na reparatie
meteen overhandigd aan de werkgroep. “In het eerste uur waren er al

meer dan 10 aanmeldingen binnen
van kapotte dingen. Enkele konden
ter plekke meteen gerepareerd worden, sommige dingen helaas nog niet.
Maar niet geprobeerd is altijd mis”
aldus de organisatie. Het volgende
Repair Café is op 10 november.

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

Haal de boodschappen
vóór 1 januari!
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Eén van de meest controversiële onderdelen van het Belastingplan
2019 is de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 procent naar 9 procent.
Controversieel omdat het lage tarief van toepassing is op eerste levensbehoeften, zoals voedingsmiddelen en geneesmiddelen.

Met het ijstaartje gaat een lang
gekoesterde wens van Commissie
Klein Lourdes in vervulling. Deze commissie zet zich in het bijzonder in voor
het behoud van de bedevaartplaats en
de leefbaarheid van het dorp. Het ijstaartje is gemaakt met de ingrediënten van het oorspronkelijke gebak,

waarop het ijstaartje geïnspireerd is.
In het bijzijn van de bedenkers van
het eerste uur en het kerkbestuur is op
woensdag 10 oktober deze Bernadette
gepresenteerd. Een gedeelte van de
opbrengst komt ten goede aan het
behoud van de kerk van Klein Lourdes.
(Foto: Sten Jetten)

BTW is een belasting die grotendeels voortvloeit uit Europese wetgeving. Nederland heeft daarop maar
beperkte invloed. Wat we wel deels
zelf kunnen beslissen, is de hoogte
van de tarieven en of er al dan niet
verschil wordt gemaakt in een hoog
en laag tarief.
De BTW is een (relatief) eenvoudige belasting, met een robuuste
opbrengst, consumeren doen we
immers allemaal. Je zou zelfs nog
kunnen zeggen dat het een min of
meer eerlijke belasting is, hoe meer
je te besteden hebt, hoe meer je
waarschijnlijk consumeert en dus
aan BTW betaalt.
Het gebeurt nog wel eens dat

werk wordt uitgevoerd zonder BTW,
maar omdat de ondernemer ook graag
de BTW terug wil op zijn inkopen, is
de mogelijkheid om de belasting te
ontwijken beperkt. Grenseffecten zijn
er natuurlijk wel, zeker waar Duitsland
maar een paar kilometer rijden is.
Op het de totale opbrengst heeft dat
relatief weinig effect.
Logisch dus dat de BTW zo
stilletjes aan flink wordt verhoogd
om de belasting op arbeid te kunnen
verlagen. Wellicht weet u nog dat het
hoge BTW-tarief in 2012 van 19 procent naar 21 procent ging (eerder was
het tarief nog 17,5 procent geweest).
Nu is dus het lage BTW-tarief aan de
beurt.
Het liefst had men het lage tarief helemaal afgeschaft, zoals bijvoorbeeld in Denemarken (tarief 25 procent!). De afbakening tussen hoog
en laag tarief is niet altijd logisch.
Konijnenvoer (laag)/caviavoer (hoog),
bloemen (laag)/planten (hoog),

fysieke boeken (laag)/e-boeken
(hoog) en bijvoorbeeld kookcursussen (hoog) en onder professionele
begeleiding koken en opeten (laag).
Het helemaal afschaffen van
het lage tarief was voor dit moment
echter nog een brug te ver. Daarom
wordt het lage tarief als eerste stap
verhoogd naar 9 procent en betaalt
u na 1 januari voor een winkelwagen boodschappen van 100,00 euro
circa 3,00 euro meer.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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opinie 09

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

Gedenkmonument… tastbaar teken om dierbaren te herdenken
Op 28 oktober wordt tijdens Allerzielen het gedenkmonument op de
begraafplaats van Broekhuizenvorst voor het tiende jaar op rij gezegend.
Enkele dorpsbewoners, daarbij gesteund door het kerkbestuur, namen
destijds het initiatief tot de realisatie van dit monument. Na twee jaar van
intensieve voorbereidingen werd het gedenkmonument in 2009
ingezegend.
Op meerdere begraafplaatsen
staan tegenwoordig gedenkmonumenten die een speciale betekenis

hebben. Het marmeren monument in
Broekhuizenvorst draagt een symbolische betekenis. De tulp staat voor

geborgenheid, de open steel symboliseert een band die verbroken is en het
blad is er om te omarmen, om warmte
en beschutting te bieden. In het
monument is de tekst ‘Voor allen die
wij liefhadden… en zo missen’ gegraveerd.
Naasten bezoeken op een begraafplaats het graf waar hun dierbaren
begraven liggen. Maar dit is niet altijd

voor iedereen mogelijk. Denken we
bijvoorbeeld aan naasten die elders
begraven zijn, of waarvan de as is uitgestrooid. Doodgeboren kinderen die
vroeger niet in gewijde aarde begraven mochten worden. Ouders waarvan hun kindje, tijdens of kort na de
geboorte, is overleden. Verder zijn
graven van dierbaren vaak na verloop
van tijd geruimd of er is sprake van

vermiste personen.
Op de begraafplaats in
Broekhuizenvorst staat een gedenkmonument. Letterlijk een tastbaar
teken… om naar toe te lopen, om bij
stil te staan en om, op welke manier
dan ook, persoonlijk te gedenken.
Petra Verheijen-Timmermans,
Broekhuizenvorst

Ingezonden brief

Geslaagde informatieavond Comité Nationaal ZorgFonds
Horst aan de Maas
Woensdag 3 oktober organiseerde het comité Nationaal ZorgFonds
Horst aan de Maas een interessante informatieavond over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg én of preventie kostenverlagend kan
werken. Fysiotherapeut Marco Kraaijenzank en SP-Kamerlid Henk van
Gerven hielden een inleiding en beantwoordden vragen vanuit de zaal.
Marco Kraaijenzank wees op
specifieke oefenprogramma’s en
adviezen over leefstijl. Dat gebeurt
nu nog hoofdzakelijk buiten de
verzekeraar om en dient dus betaald
te worden door de cliënt/patiënt
zelf. Om werkelijk voor preventie te
zorgen binnen de fysiotherapie

dient de prijs laag te zijn, de toegankelijkheid groot en moet dit los
komen te staan van de ‘behandelingsindex’ (het aantal behandelingen
dat een fysiotherapeut gemiddeld per
jaar mag bieden per zorgverzekeraar).
Henk van Gerven liet zien, mede aan
de hand van wetenschappelijk onder-

zoek, dat er grote gezondheidsverschillen, c.q. verschillen in (gezonde)
levensverwachting bestaan tussen
laagopgeleiden (met een laag inkomen) en hoogopgeleiden (met een
hoog inkomen). In het nadeel van de
laagopgeleiden. Laagopgeleiden
leven gemiddeld vijf jaar korter dan
hoogopgeleiden en hebben veertien
jaar eerder al (chronische) gezondheidsklachten. De beste preventie,
aldus Van Gerven, is dan ook het
kleiner maken van de inkomensverschillen. Met name armoedebestrij-

ding bij kinderen is, qua
gezondheidszorg, effectief. Daarnaast
is het voorkomen van school- en
werkuitval van chronisch zieken door
werkaanpassingen en re-integratie
van groot belang. Het combineren
van verhoogde tabaksaccijns met
gratis stopondersteuning bij rokers
(met name bij de jeugd) is ook
effectief. Het versterken van de
eerstelijnsgezondheidszorg biedt
eveneens soelaas. De gemeenten
kunnen daarin het voortouw nemen.
Gemeenten zouden moeten investe-

ren in consultatiebureaus (samen
met bijvoorbeeld de GGD), schooltandarts (waarbij de gemeente met
name de regisseursstoel zou kunnen
vervullen en de zorgverzekering
financiert) en analyse van het
woningbestand (zijn er ziekmakende factoren, zoals bijvoorbeeld
vochtige woningen, die schimmel
veroorzaken).
Paul Geurts,
Voorzitter Comité Nationaal
ZorgFonds Horst aan de Maas

Ingezonden brief

Verkoop Kasteelboerderij…Voorkeur of angst?
De verkoop van de Kasteelboerderij tegen een ongefundeerde weggeefprijs met onduidelijke afspraken, had de schijn van voorkeur van de
wethouder en zijn raadgevers voor de koper.
Het ontwijken of halfslachtig
beantwoorden van vragen door de
wethouder en zijn uitspraken wezen
daarop. Over onwetendheid, die
schijn van voorkeur en de besluiten
van de wethouder is destijds veelvuldig gesproken en geschreven.
Was het voorkeur of angst? Lees.
Bij de verkoop was een zakelijke
afspraak gemaakt. Een boetebeding

van 50.000 euro als de
Kasteelboerderij niet binnen 3 jaar
(augustus) volledig gerenoveerd zou
zijn. Logisch, want volgens de wethouder stond het gebouw ongeveer op
instorten, de reden waarom de vorige
uitbater volgens de wethouder eruit
moest. Er zijn geen verdedigbare
redenen waarom de boete niet geïnd
zou moeten worden. Renovatie nog

niet eens begonnen en 341.000 euro
subsidie snel verleend en al anderhalf
jaar geleden uitgekeerd. De provincie
heeft uitstel gegeven, maar daar gold
ook geen boetebeding. De ondernemer had zelf het tijdschema in de
hand. Al drie en een half jaar feitelijk
eigenaar. Dat de vergunning zeer laat
is ingediend is de gemeente niet te
verwijten. De koper wist begin 2015
immers al wat hij wilde. Een pannenkoekenboerderij. December 2017 werd
(ingezonden) in de HALLO al voorspeld: de gemeente zal de boete niet

077-37 45 149
INFO@ROODKAPJEHORSTAANDEMAAS.NL
WWW.ROODKAPJEHORSTAANDEMAAS.NL

Onze gastouders in Horst aan de Maas hebben nog
vrije opvangplaatsen voor jouw kind(eren) !

innen. Ook werd voorspeld dat de
wethouder wel wat zou verzinnen.
Waarom niet innen? Wat speelt hier?
De wethouder geeft indirect zelf het
antwoord: angst. En zo krijgt dit
‘wethouder Vostermans-dossier’ een
onverwachte wending. Wat schrijft de
gemeente over het niet innen van de
boete? “dit zou de feitelijke uitvoering
van de restauratie in gevaar kunnen
brengen hetgeen wij niet wenselijk
achten.” Angst dat het niet doorgaat?
50.000 euro. Minder dan 3 procent van
de totale investering. Geen reden voor

een echte ondernemer om te stoppen. Maar waar zijn de wethouder
en zijn voorzeggers dan bang voor?
En, wie is baas in Horst aan de Maas?
De veel sprekende wethouder blijft
hierbij gesloten als een oester.
De vraag blijft: Wie is eigenlijk baas
in Horst aan de Maas? Niet de
wethouder. Zijn voorzeggers? Of?
Wie zal het zeggen, of zullen we het
nooit weten?
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

Gewoon
goede kinderopvang
door gewoon
goede gastouders

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Hou het in Nederland
bij onze eigen tradities’
Halloween, dat gevierd wordt op 31
oktober, is een feest dat ook in Nederland
steeds populairder wordt. In Horst aan de
Maas wint het evenement het echter niet van
het traditionele en vergelijkbare St. Maarten.
Maar 5 procent van de inwoners geeft aan de
afgelopen jaren Halloween te hebben
gevierd. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Neutraal
29%

Oneens
37%

Halloween, waarbij kinderen verkleed langs
de deuren gaan om snoep op te halen, is een
feest dat vooral in landen als de Verenigde
Staten en Engeland wordt gevierd. In Nederland
komt het langzaam ook in opmars, net als bijvoorbeeld Valentijnsdag. Toch zegt 95 procent
van de inwoners de afgelopen jaren niet aan
Halloween te hebben gedaan. “Ik vind het weer
zo’n typisch commercieel iets”, zegt iemand.
Inderdaad, zegt een ander. “Halloween is een,

Inwonerspanel

1.672 leden

Eens
34%

Halloween verdringt
St. Maarten

ook St. Maarten zoals het nu wordt gevierd,
uit Amerika overgewaaide, veel te commerciële
heel anders is dan hun eigen jeugd. “Toen ik
bedoening. De enige die hier mee gebaat is,
jong was maakten we nog echt St. Maartensis de middenstand. Hou het in Nederland toch
hopen. Daar was je als dorp al een week van te
bij onze eigen tradities.” Van de 5 procent die
voren mee bezig, door bij
het feest wel viert, doet het
mensen langs te gaan voor
merendeel dat door lek‘Jammer dat we
spullen die op de brandstapel
ker te griezelen tijdens de
veramerikaniseren’
konden. Maar met de poliHalloween-avonden bij attrac‘Kan naast
tieke correctheid van tegentiepark Toverland in Sevenum.
elkaar bestaan’
woordig is een hoop van
We hoeven ons dan
de voorpret en dorpsgevoel
ook geen zorgen te maken
‘Het is een
verdwenen. Je kijkt naar een
dat Halloween traditionele
mooie traditie’
stapeltje brandende kerstbofeesten als St. Maarten gaat
men dat bij droog weer binverdringen, denkt 37 procent
nen 10 minuten verdwenen is.”
van de inwoners. “De realiteit is dat we in een
mondiale samenleving wonen waar invloeden
TipHorstaandeMaas is een
vanuit andere landen binnenkomen. Die kunsamenwerkingsverband tussen HALLO Horst
nen iets toevoegen en hoeven niet per se iets
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
te verdringen. Het is aan onszelf waardevolle
resultaten of aanmelden voor de volgende
zaken te behouden!” Anderen zien echter dat
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

Sormac produceert geavanceerde machines voor de
groenteverwerkende industrie. Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die
aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.

Om aan de stijgende vraag naar onze machines te voldoen, zijn we op
zoek naar ambitieuze medewerkers. Ben je op zoek naar een interessante
uitdaging binnen een groeiende organisatie?

In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol
machines en processen, die het mogelijk maken hygiënisch en veilig
voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.

Sormac biedt een prettige werkomgeving en mogelijkheden om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee fit te houden voor de uitdagingen
van deze tijd.

■

■

LEAD ENGINEER
Heb jij jouw roots liggen op de afdeling Mechanical Engineering? Dan
zijn wij op zoek naar jou.

■

PROJECTLEIDER
Ben jij daadkrachtig, zelfstandig en wil jij graag de onmisbare schakel
zijn tussen de interne afdelingen en de klant?

■

HARDWARE ENGINEER
Heb jij ervaring met het beschrijven van lijnbesturingen en het maken
van elektrische schema’s?

■

SOFTWARE ENGINEER
Wil je samenwerken met een team dat trots is op Sormac en de
besturingsfilosofie hiervan ontwikkelt en bewaakt?

TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER
Ben jij service gericht en wil jij onze klanten wereldwijd
ondersteuning bieden?

Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

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

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

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

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of neem
voor vragen contact op met Hugo Kamps op 06 - 42 907 310.
We horen graag van je.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 40

Renée van Wegberg heeft geheel terecht de Cultuurprijs ontvangen
Voor het merendeel van de stemmers op deze poll, 73 procent,
was het toekennen van de Cultuurprijs aan Renée van Wegberg geheel
terecht. De Cultuurprij, die werd uitgereikt tijdens het OP Festival, 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.” 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. Dat is in elk geval de mening van de
overige 27 procent.

Samenwerking Reindonk en Omroep
Venlo is goede zet
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Omroep Reindonk maakte vorige week bekend dat zij met ingang van volgend jaar samen gaat werken met Omroep Venlo en dan verder gaat onder de
naam Omroep Horst aan de Maas.
De lokale omroep van Horst aan de Maas hoopt zo verder te kunnen professionaliseren. Uiteindelijk wordt er één omroeporganisatie gevormd met twee
omroepen met elk zijn eigen identiteit. Slim van Reindonk om een sterkte
samenwerkingspartner te zoeken. Zo kan ze profiteren van de ervaring en professionaliteit van de omroep in Venlo en een kwaliteitsslag maken. Door naast

vrijwilligers ook betaalde krachten in te zetten, kan de omroep nog meer een
serieus nieuwsmedium worden. Daarmee kan ze haar toekomst veiligstellen.
Aan de andere kun je je afvragen of de inwoners van Horst aan de Maas
hier wel behoefte aan hebben. Wordt Omroep Reindonk dan niet opgeslokt
door Venlo? Het bestuur zetelt in Venlo, wie zegt dat zij oog heeft voor het
lokale nieuws in Horst aan de Maas? Daarbij is Venlo een stad, met de bijbehorende cultuur. Past dit wel bij Horst aan de Maas?
Samenwerking Reindonk en Omroep Venlo is goede zet. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 41) > Toverland is toe aan een nieuwe naam > eens 13% oneens 87%

SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

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

Beleid arbeidsmigranten... een gebed zonder einde
Niet alleen de koning gemuilkorfd, ook het publiek.
Dinsdagavond 9 oktober 2018.
Op de drempel naar de raadzaal
bij de publieke tribune sta ik op
ooghoogte met de beeltenis van
onze koning. Hij draagt een muilkorf.
Vanuit die positie overzie je beneden
de arena, de plaats voor het politieke
gevecht. Het is 20.00 uur. Iedereen is
aangeschoven, het publiek zit op een
mat op de staantribune.
Ongemakkelijk. Zitcomfort nul
komma nul. De burgemeester heet
allen welkom. Daarna laat de
‘spreekstalmeester’ het publiek
weten: deze vergadering is uitsluitend voor de raad. Niet alleen de

koning, ook het publiek wordt gemuilkorfd. Wat betekent ‘met onze inwoners ... houden we verbinding om naar
elkaar te luisteren en van elkaar te
leren.’ ‘Luisteren naar’ en ‘leren van’
mag deze avond niet. Vervolgens
maken de wethouders Vostermans en
Op de Laak duidelijk: de avond gaat
alleen over huisvesting van short stay
arbeidsmigranten dat wil zeggen
arbeidsmigranten met een verblijfsduur van vier tot zes maanden. Mid
stay en long stay zijn geen gespreksstof. Zeven sprekers delen hun kennis
en ervaringen met de leden van de

raad . De urgentie en noodzaak van
arbeidsmigranten en hun huisvesting
worden nog eens duidelijk en dreigend onderstreept. Zonder deze
mensen raakt de regionale economie
in het slop. Mogelijk zelfs dat bedrijven vertrekken en werkelozen achterlaten. Raadsleden lijken te schrikken.
Talrijke vragen: grootschalig? Waarom
grootschalig? Waar: aan de rand van
dorp, in de kern, op bedrijventerrein
en erf van agrariërs? Maatwerk!
Draagkracht: 10 procent van aantal
inwoners? Arbeidsmigranten: hoeveel
zijn er? Werken en wonen die in de
gemeente Horst? Waarom hoeven
short stay arbeidsmigranten zich niet
te laten inschrijven? Antwoorden op

die vragen zijn er niet, niet van de
deskundigen noch van de raadsleden. Excuus? Vostermans: dit is een
eerste stap in het proces van ontwikkeling van nieuw beleid.
En toch. De gemeente, weliswaar
onder voorwaarden, wil meewerken
aan de realisering van de huisvesting
van 750 arbeidsmigranten op initiatieven van Van Dijk Groenteproducties
en Otto Work Force. Deze medewerking wordt verkocht onder de naam
pilot, zogenaamd om vast ervaring op
te doen. Lijkt op misleiding van raad
en inwoners.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Treinleven
Doordeweeks woon ik in
Tilburg en studeer ik in Breda.
Ik ben dus elke dag
afhankelijk van het reizen
met de trein en met de
dienstregeling van de NS is
dat in de meeste gevallen
geen enkel probleem. Alleen
al het vermaak dat ik haal uit
het observeren van het
gedrag van reizigers maakt
dat ik het heerlijk vind om
met de trein te reizen.
Het begint al met de aankomst op het station. Op de
meeste stations moet je weleens met een roltrap naar
boven en beneden. De regel is
heel simpel: ‘rechts staan, links
gaan’. Heerlijk om te zien hoe
mensen zich kunnen ergeren
aan andere mensen die blijkbaar nooit geleerd hebben wat
die tekst, die overal op de
roltrap geschreven staat, betekent. Dan komt de trein aan.
En natuurlijk probeer je altijd
precies op die plek te staan
waar een deur van de trein
stopt. Je ziet het al aankomen
als dat niet gaat lukken en loopt
als een gek mee met de trein
zodat je toch nog voor die deur
staat. Dan het instappen in de
trein. De ongeschreven regel
voor het in- en uitstappen is dat
men eerst iedereen laat uitstappen voordat men zelf instapt.
Maar oh wee als een reiziger die
uitstapt twee seconden later
dan de rest van de menigte
komt. Die persoon heeft het
gedaan en krijgt alle boze
blikken die zonder woorden
zeggen: “had je niet iets sneller
kunnen uitstappen zodat ik vijf
seconden eerder op mijn plek
zit?!” Uiteindelijk hebben deze
mensen dan, vijf seconden later
dan gepland, die zitplaats en
bezetten ze meestal ook nog de
stoel naast hen met die ene tas
die ze als bagage bij zich hebben. Net die ene plaats waar ik
wilde gaan zitten. Maar ik maak
me niet druk, ik ben inmiddels
al bijna bij mijn eindstation.
Fenna
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Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 23 oktober
2018 bij elkaar voor een hoorzitting.

Fiets Veilig

Gratis E-bike cursus
U kunt zich nog opgeven voor de gratis E-bike-cursus op zaterdag 27 oktober a.s.,

Hoorzitting om 18.30 uur

De commissie brengt advies uit over te nemen

Behandeling van 3 bezwaarschriften

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

tegen de verleende omgevingsvergunning

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl/veiligopweg. Opgave bij Sportconsulent

voor het afwijken van geldende

(ingang via hoofdingang). U dient zich voor

Jan Poels, tel 06 - 53 23 56 04 of per mail j.poels@horstaandemaas.nl

bestemmingsplan Buitengebied

deze hoorzitting aan te melden. Dit doet u door

t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten

uiterlijk 22 oktober 2018 een mail te sturen

Broekhuizerdijk 27 in Melderslo en

naar: gemeente@horstaandemaas.nl.

behandeling van 1 bezwaarschrift tegen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

de exploitatievergunning m.b.t. huisvesting

met de secretaris van de commissie, mevr. A.

arbeidsmigranten op bovenstaand adres.

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

Wilhelminaplein 6, Horst

Op dinsdag 23 oktober vergadert de gemeenteraad

Raadsavond
Meepraten

Nationale Duurzame Huizen Route 2018

Doet u ook mee?

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend
gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden kunnen
deelnemen) en een besluitvormend gedeelte.
Tijdens de voorbereidende vergadering kunnen
inwoners gebruik maken van het burgerpodium.

Op 3 en 10 november openen huiseigenaren van duurzame woningen tijdens de Nationale

Daarnaast kan men zich aanmelden

Meer informatie over de agendapunten leest u

Duurzame Huizen Route hun deuren en delen hun kennis en ervaringen. Dit biedt een mooie

voor spreekrecht m.b.t. het agendapunt

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

kans voor mensen die zelf ook aan de slag willen met het verduurzamen van hun woning.

ingekomen brieven/ raadsinformatiebrieven

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

Gemeente Horst aan de Maas ondersteunt dit initiatief en wil inwoners graag aanmoedigen om

en de voorbereidende behandeling van

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

hun woning open te stellen of huizen in de omgeving te bezoeken.

raadsvoorstellen voor de volgende vergadering.

bibliotheek.

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium of
De Nationale Duurzame Huizen Route

het spreekrecht? Neem dan vóór de vergadering

Meer informatie

is een onafhankelijk platform waar

contact op met de grifﬁer, de heer R. Poels,

De openbare vergadering is in de raadzaal van

huiseigenaren zich het hele jaar door

tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of email:

het gemeentehuis en begint om 19.00 uur.

kunnen oriënteren op duurzaam wonen.

grifﬁer@horstaandemaas.nl

De besluitvormende vergadering is gepland

Tijdens de Duurzame Huizen Route

vanaf 21.00 uur. Afhankelijk van het verloop

op zaterdag 3 en 10 november stellen

Agenda

van de voorbereidende vergadering kan dit tijd-

huiseigenaren hun woning open, om

Op de agenda van de besluitvormende

stip maximaal een half uur vervroegd worden.

bezoekers te inspireren en helpen om zelf

vergadering staat onder andere het

U kunt de vergadering ook live volgen via

ook aan de slag te gaan.

voorbereidingskrediet voor vier bouwprojecten.

www.horstaandemaas.nl/raad.

Heeft u ervaring met duurzame
maatregelen zoals aardgasvrij wonen,
zonnecollectoren of een warmtepomp?
Of wilt u juist bij anderen kijken hoe
duurzaam wonen eruit ziet? Schrijf u in
voor een bezoek of meld uw woning aan
op: www.duurzamehuizenroute.nl/
horst-aan-de-maas

Bekendmakingen

Taxusplant mooi alternatief voor dode buxus

Opbrengst jaarlijkse inzameling
Taxus Taxi valt tegen

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi heeft geleid tot de
productie van ruim 2.800 chemotherapieën. “We hadden op een hogere opbrengst gerekend,

America

De Afhang

Swolgen

maar door het hete zomerweer is er dit jaar minder gesnoeid en dus ook minder opgehaald”,

Hoebertweg 15

Gasthuisstraat 27

Molenstraat

aldus Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. In de gemeente Horst aan de Maas was de

Gasthuisstraat 30
Grubbenvorst

opbrengst goed voor 95 chemotherapieën.

Horst aan de Maas

Burg. van Leentstraat 29

Melderslo

Vertrokken naar onbekende

Meerlosebaan 14

Herenbosweg 7

bestemming Evertsoord,

Veel proﬁjt

vervanging voor hun (dode) buxus, is de taxus

Desalniettemin was de hele opbrengst dit jaar

een mooi alternatief, vertelt Werner. “De taxus

nog steeds goed voor 2.800 chemotherapieën.

is bij kwekers en tuincentra te koop. Het is een

Hegelsom

Sevenum

“En daar zijn we onze donateurs natuurlijk

sterke plant die ervoor zorgt dat de haag het

Stationsstraat 127

Boekweitstraat

Aanwijzingsbesluit

zeer dankbaar voor”, benadrukken Werner

hele jaar door mooi groen is. En door ‘m te

ongenummerd

toezichthoudende

en partner Den Ouden Groep. Zoals de naam

snoeien, kun je ook nog eens mensen helpen

Horst

Hazenhorstweg 1 + 3

ambtenaar kwaliteit Wmo

al aangeeft, wordt het verse snoeisel (gratis)

met een behandeling tegen kanker.”

Witveldweg 104 en 106

Patersstraat 4

Smidseplein 7

Mandaatbesluit aanwijzing

Meer informatie over het inzamelen van

Kerkeveld

toezichthoudende personen

Mooi alternatief

snoeisel en Stichting Taxus Taxi via

Melatenweg 3

kwaliteit Wmo

Voor mensen die op zoek gaan naar een

www.taxustaxi.nl of Facebook.

opgehaald door Taxus Taxi.
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Melior Bewind & Financiële coaching

Starter van het derde kwartaal 2018
Melior Bewind & Financiële coaching is uitgeroepen tot Starter van het derde kwartaal 2018. De partners van Melior bieden een brede
ondersteuning aan mensen die door diverse omstandigheden hulp kunnen gebruiken bij hun ﬁnanciële huishouding.
René Achten en Patricia van Tilburg hebben
als adviseur en coach veel ervaring opgedaan

Afspraak bij
de gemeente:
direct en snel
geholpen!

in de ﬁnanciële dienstverlening en hebben er

U wilt iets regelen aan de balie

nu voor gekozen om zelf de touwtjes in handen

van het gemeentehuis?

te nemen. Met hun startende onderneming

Vanaf 1 januari maakt u hiervoor een

richten zij zich op bewindvoering en ﬁnanciële

afspraak. U kunt een afspraak maken op

coaching in de breedste zin van het woord.

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

Ook meedoen?

Alleen voor een geboorte- of

Met de verkiezing van de Starter van het Kwartaal

overlijdensaangifte of het afhalen van uw

willen de initiatiefnemers, gemeente Venray en

rijbewijs, paspoort of legitimatiebewijs

Horst a/d Maas, Rabobank Horst Venray en

hoeft u geen afspraak te maken.

het Venrays Ondernemers Platform, startende
Online regelen

ondernemers een steuntje in de rug geven.

Overigens kunt u veel zaken ook online
Bovendien dingt de winnaar mee naar een prijs

regelen, zoals het doorgeven van een

van 1500 euro voor de Starter van het Jaar.

verhuizing. Kijk hiervoor op

Ook meedoen? Kijk dan op:

www.horstaandemaas.nl

www.venray.nl/ondernemers.

6 koopappartementen Kercke Veld State
Start verkoop

Wij hebben leuk nieuws voor u. De verkoop
van 6 koopappartementen in het centrum van
Horst, plan Kercke Veld State, gaat deze week
van start. Deze 6 koopappartementen maken
deel uit van een prachtig plan wat verder bestaat
uit 12 huurappartementen in het duurdere
huursegment. Martens Vastgoed Horst is de
initiatiefnemer van het plan.

www.kerckeveldstate.nl

Kerkeveld Horst

De koopappartementen variëren in grootte van
205 m2 BVO tot en met 232 m2 BVO en hebben
een inhoud die varieert van 573 m3 tot 683 m3.
De maten spreken voor zich. Ieder appartement
heeft een eigen berging en parkeerplaats, waar je
ook nog eens je elektrische auto kunt laden.
De appartementen zijn zeer duurzaam
(EPC = 0) en hebben ieder hun eigen
zonnepanelen. De appartementen hebben geen
gasaansluiting meer en zijn voorzien van koeling.
Aan de achterzijde van het gebouw komt een
gezamenlijk woonkamer met een gezamenlijke
binnentuin. In het ontwerp is maximaal rekening
gehouden om zorg te kunnen leveren in de
toekomst.
www.intermakelaars.com
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Arbeidsmigrant is geen productiemiddel maar een mens
Deze uitspraak gedaan op de raadsthema-avond over de huisvesting
van arbeidsmigranten is misschien wel het beste kader dat op deze
avond naar voren kwam. Een volle tribune, veel onduidelijkheden, veel
vragen, weinig oplossingen.
Op deze avond stond de short
stay, het korte verblijf, centraal.
Maar wat is short stay? Officieel
maximaal vier maanden. De praktijk
leert echter dat deze tijd steeds langer wordt. Tussen de vier en negen
maanden. Na vier maanden moet

men zich inschrijven in de gemeente
waar men woont. Dit blijkt lang niet
altijd te gebeuren. Gevolg, we hebben geen juiste getallen om beleid op
te maken. Wat kan een dorp of buurt
aan? Een vraag waarop geen duidelijk antwoord te geven is. 10 procent

extra inwoners zoals gesteld werd?
Dit zou voor onze gemeente 4.200
mensen betekenen. Voor de PvdA
is het belangrijk om de mensen op
een fatsoenlijke manier te huisvesten. Flexwoningen, de woning is niet
tijdelijk maar de bewoner is tijdelijk.
Op een afstand van de kern zodanig dat ze zelf boodschappen kunnen
doen. Zonder de juiste getallen is het
lastig goed beleid te maken. Zorg dat
mensen zich makkelijk kunnen in en

uitschrijven. Maatwerk, de menselijke
maat. Deze moeten we vastleggen in
gesprek met de inwoners maar ook
met de arbeidsmigranten.
Een transparante omgevingsdialoog kan zorgen voor een goed draagvlak. Denk ook aan ontspanning en
goed bereikbaar beheer. Praat niet
over hen maar met hen. Welkom zijn
is iets anders dan welkom zijn.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Permanente bewoning van recreatiewoning
U leest het goed. In de titel staat een tegenstrijdigheid. De VVD Horst
aan de Maas heeft vragen gesteld aan het college naar de oneigenlijke
inschrijving op recreatieparken. Op dit moment is het een bekend probleem dat personen zich inschrijven op een recreatiepark. Het college
laat echter na om te handhaven.
Wellicht is het overbodig, maar
permanente bewoning van een
recreatiewoning (of, naar blijkt,
soms zelfs een tent) is niet toegestaan conform het bestemmingsplan.
Ingevolge de wet basisregistratie
personen is men verplicht zich op

het adres in te schrijven waar men
tweederde van een half jaar woont.
Volgens de rechtspraak rechtvaardigt
die inschrijving het vermoeden dat
op het adres permanente bewoning
plaatsvindt. En juist de permanente
bewoning van een recreatiewoning

is verboden. En het college verzuimt te handhaven. In verschillende uitspraken van de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State heeft de rechter bepaald dat
er ingeval van overtreding van een
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan, gelet op het algemeen belang,
moet handhaven. Het college kan hier
gebruik maken van een last onder
bestuursdwang of een last onder
dwangsom. Slechts onder een bijzondere omstandigheid mag het college

Ben jij onze nieuwe
medewerker?!
Start dan nu extra voordelig met je rijbewijs

van handhaving afwijken. Denk hierbij
aan een concreet uitzicht op legalisatie of wanneer handhaving zodanig onevenredig is met de te dienen
belangen. Deze bijzondere omstandigheden zijn echter niet aan de orde. Het
college stelt dat er geen beschikbare
handhavingscapaciteit is. Concluderend
kan ik dus stellen dat het college hier
verzuimt in de handhaving en feitelijk
illegale bewoning tolereert.
Luc Cuijpers,
VVD Horst aan de Maas

Alaerds Allegro B.V. is een modern glastuinbouwbedrijf
gelegen in Hegelsom. Op een oppervlakte van 73.600 m2
telen we 3 teelten komkommers per jaar op traditionele wijze.
Wij zijn op zoek naar een

Check onz
e
vacatures
op
jumbowerk
t.nl!

MEDEWERKER
GLASTUINBOUW
Je houdt je bezig met het oogsten en sorteren van komkommers
en ook het gewaswerk behoort tot je dagelijkse taken.
WIJ VRAGEN
• Als Medewerker glastuinbouw dien je affiniteit met de tuinbouw
te hebben.
• Ervaring in de glasgroententeelt is geen vereiste, maar wel een
pre. Wij leren het je graag.
• Verder ben je fulltime beschikbaar en heb je geen problemen
met flexibele werktijden.

t.w.v.

GRATIS:

€ 180,-

• Online theorie cursus!
• Theorie examen!
• 2 rijlessen van 1 uur!

JUMBOWERKT.NL/SEVENUM

WIJ BIEDEN
• Een prettige werksfeer binnen een leuk team.
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Glastuinbouw.
• Uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
INFORMATIE
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met
Chantal Alaerds-Simons.
Bij interesse kun je ook meteen een sollicitatiebrief met CV sturen
per post of per e-mail aan:
ALAERDS ALLEGRO B.V.
t.a.v. Mevr. C. Alaerds-Simons,
Reysenbeckstraat 28, 5963 AZ Hegelsom.
E info@alaerdsallegro.nl T 06-54764838
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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.

Handhaving in Horst aan de Maas
De afgelopen jaren was handhaving een ondergeschoven kindje in
Horst aan de Maas. Verschillende bedrijven en instellingen in mestverwerking, Intensieve Veehouderij (IV), grondstoffenwinning en horeca
hebben hier misbruik van gemaakt. Met de nieuwe coalitie is afgesproken dat we meer willen controleren en effectief handhaven.
Geen impact= geen handhaving nodig. IV= nultolerantiebeleid.
Arbeidsmigranten= handhaven op
goede fatsoenlijke huisvesting.
D66+GroenLinks had dit ook
in haar verkiezingsprogramma
staan, extra handhavingscapaciteit.
Controle en handhaving op de eigen
gemeentelijke vergunningsverlening

dient een uitgangspunt te zijn (niet
alleen naar aanleiding van klachten).
Controle en handhaving moeten ook
plaatsvinden, zonder dat er eerst
inwoners zijn die dit melden. Slecht
gedrag mag niet worden beloond.
Hiervoor zijn dus extra capa
citeiten en financiële middelen nodig.
In de huidige begroting hebben we

ruimte, maar er moet nog een keuze
worden gemaakt om dit in te vullen.
Wij denken dat we met extra financiële middelen voor handhaving,
schade aan de natuur en omgeving,
beter af zijn. Dus voordat er problemen zijn met gezondheid van burgers. Een andere mogelijkheid om
dit te financieren is schuiven met
budgetten. Bijvoorbeeld gebruikmaken van het overschot op andere
begrotingen. Of de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen die
het afgelopen jaar met 10 procent is
gedaald weer toe te laten treden naar

het niveau van 2017. Het is een open
deur, maar voorkomen is nog altijd
beter dan genezen.
Wanneer wij als gemeente geen
schade hoeven te herstellen houden
wij meer capaciteit (tijd) en geld over,
voor zaken die wij ook belangrijk
vinden. Zoals: duurzaamheidsontwikkelingen ondersteunen, ruimte voor
ondernemen, onderwijs, sport en cultuur (in willekeurige volgorde).
Bert Vrieling,
raadslid D66+GroenLinks
Horst aan de Maas

Arbeidsmigranten, een noodzaak of een keuze?
Op dinsdag 9 oktober kwam de gemeenteraad bij elkaar om te
praten over het thema huisvesting arbeidsmigranten en dan vooral
voor de categorie short stay.
De week daaraan voorafgaande
had de SP in de raadsvergadering vragen gesteld over een brief
waarin werd gesteld dat werkgevers een enorm tekort hadden aan
werknemers. Zij kloppen vaak aan
bij de wethouder met de vraag om
huisvesting voor ‘hun’ arbeidsmigranten te regelen. Hierover zijn
afspraken gemaakt in 2014. In het

huidige coalitieakkoord staat onder
andere dat grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in nabijheid van de kernen van Horst aan
de Maas ongewenst is. De vragen
die we wilden stellen op 2 oktober
werden ruw afgekapt; we zouden dat
mogen doen op 9 oktober. Maar ook
die avond hebben we echter een
aantal keren aan moeten dringen om

dit alsnog te kunnen doen. En nog
steeds hebben we geen antwoorden.
Die komen een keer schriftelijk.
Voor de SP is het nog veel te
vroeg om te praten over nieuwe
(grootschalige) huisvesting van
arbeidsmigranten. Daar zijn drie
redenen voor. Landelijk staan
1,3 miljoen mensen aan de zijlijn van
de samenleving omdat zij niet aan
het werk kunnen. De SP wil dat het
college onderzoekt welke mensen
dit zijn in Horst aan de Maas en of zij
dan de vacatures kunnen opvullen.

De tweede reden is dat werknemers
te allen tijde de arbeidsvoorwaarden
uit de Nederlandse cao’s moeten krijgen. Ongetwijfeld klopt het uurloon
van de arbeidsmigrant. Maar hoe zit
het met rusttijden, lengte van werkdagen, opbouw van pensioen? En als
laatste: is er voldoende huisvesting beschikbaar voor alle mensen?
Dit vooral in een tijd dat er zoveel
woningzoekenden zijn.
Het lijkt soms wel de omgekeerde wereld: we spreken zaken af,
het college beslist. Maar dan moet je

als gemeenteraadslid ook antwoorden krijgen op vragen. Het gaat
ons daarbij om de toekomst van de
mensen in Horst aan de Maas die
keer op keer onaangenaam verrast
worden door een college dat consequent voor economische groei lijkt
te kiezen ten koste van haar eigen
burgers. En daar moet maar eens
een einde aan komen.

Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Huisvesting arbeidsmigranten
Vorige week hebben we als raad een eerste stap gezet in de herijking
van het beleid rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. In een
themabijeenkomst kwam een aantal sprekers aan het woord, waarbij
het die avond met name ging over shortstay. Ofwel huisvesting van
arbeidsmigranten die hier voor een korte duur wonen en werken, maar
niet de intentie hebben zich hier te vestigen.
Naast de shortstay kennen we
ook de longstay. Dit betreft de
groep arbeidsmigranten die hier
gekomen is om te wonen en te
werken en uiteindelijk ook hier wil
blijven. Zij willen integreren en

zullen ook moeten investeren om hier
een mooie toekomst op te kunnen
bouwen. Daarbij is wonen in een van
de kernen van Horst aan de Maas
onder andere dan ook een logisch te
nemen stap.

Om tegemoet te komen aan de
grote behoefte, of anders gezegd op
dit moment de noodzaak, zien we dat
een aantal initiatieven rondom huisvesting van arbeidsmigranten voor
shortstay zich aandient. Als CDA zien
we hier kansen liggen waarbij zeker
ook voorwaarden geformuleerd moeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan veiligheid en voorzieningen, maar
ook aan informatievoorziening, beheer
en huismeesterschap. De dialoog met
de omgeving, waarbij omwonen-

EEN voordelig dagje
UIT!
voor
• 2x entree kind
0
• 2x kinderpannenkoek 25,0
• 2x pannenkoek groot naar keuze
voorwaarden: actie is geldig van november 2018 t/m maart 2019.
Alleen geldig met een reservering en vermelding van de actie.
Niet geldig in combinatie met andere acties en arrangementen.

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

den de gelegenheid krijgen input te
leveren maar ook hun zorgen moeten
kunnen delen. Het gaat in deze om
maatwerk en als gemeente ben je aan
zet knopen door te hakken, waarbij
ieder zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Ik zie het dan ook
als een van de uitdagingen waar we
met z’n allen voor staan, waarbij we
natuurlijk ook graag uw mening horen.
Loes Wijnhoven,
raadslid CDA Horst aan de Maas

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
info@asbestverwijdering.com
Facebook.com/perfectfinishbv
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Loopvoetbaltoernooi
in Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Op het sportpark in Melderslo werd vrijdag 12 oktober het eerste loopvoetbaltoernooi gehouden. Zo’n tweehonderd spelers verdeeld over achttien ploegen namen deel aan het toernooi.

Na een gedegen gezamenlijke
warming up gingen de wedstrijden om 10.30 uur van start. Er werd
fanatiek maar fair gestreden om
de overwinning. Uiteindelijk werd
VOS uit Venlo de grote overwinnaar.
Rond 15.30 uur vond de prijsuitreiking

plaats en werd er onder het genot
van een drankje nog even gezellig
nagekeuveld over de wedstrijden.
Daarnaast werd er nog de zogenoemde rode draad gespeeld, een
behendigheidsspel, waarbij wordt
geprobeerd de bal door enkele gaten

in een doek, dat in het doel hangt,
te schieten. Deze activiteit bracht
190 euro op, dat wordt geschonken
aan het Wilhelminafonds. Een mooie
reclame voor het nog jonge loopvoetbal en er zal zeker een vervolg
komen.

SetUp/MVC’64 verliest
van HLB van Daal
Door: volleybalclub SetUp/MVC’64
De dames van SetUp/MVC’64 uit Meerlo stonden zaterdag 13 oktober tegenover het team van HLB van Daal
D3 uit Den Dungen. De wedstrijd eindigde in 3-1 voor HLB van Daal.
De eerste set ging in het begin
gelijk op tot 13-13. Daarna werd een
aantal persoonlijke fouten gemaakt
(met name in de passing) waardoor
via 21-16 verloren werd met 25-17.
Door een sterke servicebeurt werd
de tweede set sterk gestart met een
voorsprong van 0-6. Die werd vastgehouden tot 9-14. Maar na een
time-out van HLB van Daal kwamen
zij terug tot 20-18. SetUp/MVC’64
knokte zich terug naar 23-22 maar

helaas werd ook deze set afgegeven doordat belangrijke punten niet
doorgedrukt konden worden (25-23).
De derde set ging net als de eerste
set gelijk op (5-5). SetUp/MVC’64
pakte een voorsprong van 11-17.
Die werd echter verspeeld waardoor
het aan het einde van de set bloedstollend spannend werd. Na setpoints
voor beide teams sleepte SetUp/
MVC’64 de derde set binnen (26-28).
De vierde set werd zwak gestart

waardoor meteen tegen een achterstand van 9-4 werd aangekeken.
Na een time-out van trainer/coach
Geert Robben kwam SetUp/MVC’64
terug naar 14-14. Na enkele persoonlijke foutjes werd de voorsprong
weer uitgebouwd door HLB van Daal
(21-19) waarna zij doorstoomden
naar de setwinst: 25-19. Zaterdag
20 oktober staat om 18.00 uur de
eerste thuiswedstrijd op de planning
in Maashees.

Oxalis C1 veldkampioen
De Aspiranten C1 van SV Oxalis werden zaterdag 13 oktober veldkampioen (1e helft veld).
Ze wonnen met 2-3 van Lottum C1.
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Oxalis 1 wint punten
Door: volleybalvereniging Oxalis
Voor het eerste team van Oxalis stond zondag 14 oktober Rietvogels 1 uit Riethoven op het programma.
De afgelopen drie wedstrijden had Oxalis de punten helaas laten liggen. Op deze warme dag waren de dames
meteen vanaf de eerste minuut fel en hadden ze de drive om deze keer de punten thuis te houden. En dat lukte,
het werd 13-7.
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Inschrijving
Kasteelloop gestart
Kasteelpark Ter Horst in Horst aan de Maas vormt op woensdag
26 december het decor voor de 26e editie van de Kasteelloop.
De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend.
Organisatie van dit hardloop
evenement is in handen van Scheids
rechtersvereniging Horst-Venray en
de inschrijving hiervoor is inmiddels
geopend. Geïnteresseerden kunnen
zich opgeven voor diverse afstanden. Voor de jeugd tot en met 9 jaar
is de afstand 1 kilometer, tot en met

15 jaar 2 kilometer. Jeugd tot en
met de 15 jaar hoeft dit jaar geen
inschrijfgeld te betalen. Iedereen die
ouder is kan zich opgeven voor de
5 of 10 kilometer.
Inschrijven kan via inschrijven.nl
en meer informatie is te vinden via
www.kasteelloop.nl

Heeswijk te sterk
voor Sparta
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van Sparta’18 uit Sevenum heeft aan de tweede
thuiswedstrijd van het seizoen geen punten overgehouden. Heeswijk
was op zondag 14 oktober met 0-1 te sterk.

De dames gingen goed van
start en dit resulteerde in de eerste minuut dan ook in een 1-0 voorsprong. De dames pakten goed door.
De aanvallen liepen gevarieerd en er
kwamen goede kansen. Ook verdedigend werd het goed dichtgehouden, waardoor er in de rust een 7-3

voorsprong op het scorebord stond.
In de rust gaf trainer en coach Jan
Wielink duidelijk aan dat het belangrijk was om dit spel voort te zetten, want de wedstrijd was nog niet
gespeeld. De dames van Rietvogels
gingen tijdens de wedstrijd namelijk fel de duels aan, maar Oxalis

bleef goed haar eigen spel spelen.
De voorsprong werd de hele wedstrijd gehouden en dit zorgde voor
een eindstand van 13-7. Dit geeft
het damesteam vertrouwen voor de
wedstrijd van zondag 21 oktober.
Dan spelen de dames van Oxalis om
11.00 uur tegen MKV 1 in Milheeze.

Teleurstelling voor
Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Nadat Sporting ST een week geleden Kronenberg vernederde door met tien man met 0-6 te winnen, kwam
zondag 14 oktober Svoc ’01 uit Oirlo en Castenray op bezoek. De wedstrijd werd beslist in het voordelen van Svoc, 0-2.
Sporting trad niet met dezelfde
elf namen aan als een week eerder.
Robin Thielen was geschorst na een
zeer discutabele rode kaart tijdens de
vorige wedstrijd. Ook Rene Kusters
was afwezig. Dit betekende dat Michel
Kleven werd teruggehaald, nadat hij
nog niet zolang geleden gestopt was.
Ook maakte Tom Aerts zijn debuut bij
de wedstrijdselectie van Sporting.

Eerste kans voor
de bezoekers
Na ruim een kwartier spelen was
de eerste kans voor de bezoekers.
Na een goed lopende aanval ontstond er een schietkans op de rand
van het zestienmetergebied. Na ruim

20 minuten was de eerste kans voor
de thuisploeg een feit. Na een goede
actie van Sven Beurskens kwam de
bal terecht bij Kevin Goldschmidt op
11 meter. De bal werd vervolgens
goed geblokt door de centrumverdediger. Na 35 minuten spelen kwam een
corner van de rechterkant terecht bij
Rik Miltenburg. Zijn schot werd geblokkeerd en de stand bleef dus gelijk.
Na 5 minuten spelen in de
tweede helft kwam er een voorzet
vanaf de rechterkant van de uitspelende ploeg. Deze kwam achterin
terecht en werd teruggelegd met
het hoofd. Vervolgens werd deze
binnengeschoten door Luc Peeters.
Stan Theeuwen werd even later in
de ploeg gebracht in plaats van Sven

Kerstjens. Vervolgens ontstond er
rond de 60e minuut een grote kopkans voor de bezoekers. Deze werd
ruim gemist. Meteen werd Sven
Beurskens vervangen door Ramon
Rutten. Hierna kwam de thuisploeg
wederom goed weg nadat er vanuit
een corner net over werd gewerkt.
Als laatste wissel kwam Sil Janssen er
in voor Johan van Mierlo. Sil Janssen
kreeg na ruim 70 minuten op 11 meter
een kans na een goede voorzet van
Kevin Goldschmidt. Na 75 minuten
werd het na slecht wegwerken aan de
kant van de thuisploeg 0-2. Al met al
een teleurstellend resultaat voor de
thuisploeg. Vol goede moed op naar
volgende wedstrijd. Sporting ST gaat
op bezoek bij vv VOS.

Onder een mooi najaarszonnetje,
met veel wind, speelde de ploeg van
Ralf de Haas geen goede wedstrijd.
Echte kansen werden er gedurende de
gehele wedstrijd niet gecreëerd. Vlak
voor rust scoorde Heeswijk uit een
van de spaarzame momenten voor
het doel. Stef Adank scoorde met een
boogballetje in het zestienmeterge-

bied. De bal werd gevangen door de
wind en vloog over Yannick Vullings
in het doel. In de tweede helft probeerde de Sevenummers het wel
maar was het aanvallend onmachtig.
Heeswijk kreeg wel enkele kansen
om de voorsprong te vergroten maar
liet dit na. Zondag 21 oktober nieuwe
kansen op bezoek bij koploper Erp.

Wittenhorst is
zichzelf niet meer
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst was bij voorbaat
gewaarschuwd om deze belangrijke wedstrijd op zondag 14 oktober
voortvarend te werk te gaan. Dit wil dus ook zeggen om de strijd op te
zoeken. Helaas was dit geenszins het geval. EHC uit Hoensbroek won
met 3-1.
De wedstrijd begon aan beide
zijden alsof het zomeravondvoetbal betrof. Over en weer kabbelde
de wedstrijd voort. Bij Wittenhorst
was de eerste poging om het doel
op te zoeken pas rond het half uur.
De wedstrijd was er niet naar om
een doelpunt te scoren. Dit gold ook
voor de thuisclub.
Wat er in het laatste kwartier
gebeurde is niet te beschrijven.
Het spel bij de oranjemannen zakte
nog verder naar een bedenkelijk
niveau. EHC mocht ineens alles doen.
Geen enkele tegenspeler kon drie
keer op rij een aanval in de kiem
smoren. Fout op fout was kaasje voor
de voorwaartsen van EHC. Elk schot
dat volgde leverde een doelpunt op.
Las Gulpen, Tim Maassen en Thijs

Nieuwland waren de gelukkigen.
De ruststand kwam hierdoor op 3-0.
Misschien hoop voor een betere
tweede helft. Met twee wissels
verscheen Wittenhorst in het veld.
Het begon iets hoopvoller met meer
vechtlust, beweging en wilskracht
bood Wittenhorst meer tegenstand. Een kwartier voor tijd kreeg
Wittenhorst toch een doelpunt.
De attente Giel Beurskens was bij
een scrimmage de snelste en tikte
de bal binnen, 3-1. Even rook men
meer, maar dit zou ook teveel van
het goede zijn geweest. Het juiste
fluitsignaal gaf een einde aan deze
voor Wittenhorst zeer teleurstellende
wedstrijd. Er is maar één manier om
dit zo snel mogelijk te vergeten en
dat is zondag 21 oktober winnen.
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Spelers op de vuist
bij America 2 tegen
Venray 5
De voetbalwedstrijd America 2-Venray 5 is zondag 14 oktober
gestaakt bij een 3-1 stand vanwege een vechtpartij op het veld. Van
beide elftallen is een speler met verwondingen naar de Eerste Hulp
gebracht.
De beslissingen van de scheidsrechter vormden de aanleiding.
“De agressie richtte zich eerst op de
arbiter en vervolgens zijn spelers
van beide teams met elkaar op de
vuist gegaan. Er zijn over en weer
klappen gevallen”, zegt een politiewoordvoerder. “Van iemand uit het
publiek kregen we een melding.
Het is moeilijk te achterhalen wat
er precies is gebeurd. Er zijn
diverse lezingen en er waren veel

mensen bij betrokken, mogelijk
ook toeschouwers.” Toen de politie
arriveerde was de rust teruggekeerd op sportpark Erica in
America. Er zijn geen aanhoudingen verricht en er waren maandagmiddag 15 oktober nog geen
aangiftes binnengekomen bij de
politie. “Als er aangifte wordt
gedaan dan gaan we ermee aan de
slag en verder onderzoek doen”,
aldus de politiewoordvoerder.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
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

BEZORGERS
GEZOCHT!

Onnodig verlies Hovocheren in Woudenberg
Door: volleybalclub Hovoc
De Heren 1 van volleybalclub Hovoc uit Horst heeft het zaterdag 13 oktober opgenomen tegen het eerste
mannenteam van Volleybalvereniging Woudenberg.
Na nog geen wedstrijd gewonnen
te hebben, maar wel goed gespeeld
te hebben, moet het moment goed
spelen en winnen toch wel naderbij
komen. Woudenberg was op papier
een sterke tegenstander die bovenaan stond. De eerste set werd als
belangrijkste aangemerkt en twee
aan elkaar gewaagde teams gingen elkaar te lijf. Hovoc pakte vol
vertrouwen een voorsprong en het
Woudenbergse blok was geen partij voor Rick Oomen. Waar het eerder mis ging, de big points, ging het
nu goed. Met 22-25 was de eerste
winst een feit. De tweede set hadden de heren van Hovoc vleugels
gekregen. Alles, maar dan ook alles
lukte. Woudenberg was compleet de

weg kwijt en kreeg een ongekende
nederlaag van 10-25 om de oren
geslagen. Nu moet de veerkrachtigheid van Woudenberg geroemd
worden, want de derde set was het
alles of niets voor ze. Dat alles van ze
bracht Hovoc van zijn stuk. Hovoc wist
ongeveer 10 punten langszij te blijven, maar helaas met een 9-2 achterstand. Onoverbrugbaar werd er een
25-14 verlies geïncasseerd. Coach Jan
Aquarius vond het korfbalscores en
was allerminst te spreken dat de
mannen zich zo hebben laten kisten.
Dit moest en zal anders gebeuren.
Na een en ander in de oren geknoopt
te hebben ging de vierde set van
start. Een voorsprong werd genomen,
afgegeven, genomen, uitgebouwd tot

de 14-18. Een sterke servicereeks van
Wessel Terpstra bracht Woudenberg
terug naar 20-18. Hovoc gaf zich niet
verloren en bij 23-23 waren de kansen weer gelijk. Woudenberg speelde
koelbloedig het spel uit en pakte
verdiend de vierde set met 25-23.
Een vijfde set moest gespeeld worden
en alles lag weer open. Een sterke
service van Woudenberg bleef onbeantwoord en Hovoc begon met een
lastige 6-1 achterstand. Dit bleek te
zwaar om nog in te halen en ook hier
pakte Woudenberg de winst. Het was
wederom een mooie wedstrijd, maar
3-2 verlies was beslist niet nodig
geweest. Zaterdag 20 oktober mag
Hovoc het opnemen tegen Orion
heren 2 in Doetinchem.

Zwaarbevochten zege
Wittenhorst-vrouwen
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Door een 3-4 overwinning op RKMSV zondag 14 oktober blijft het vrouwenteam van RKsv Wittenhorst uit
Horst koploper in de 3e klasse F. Wittenhorst leek af te stevenen op een riante overwinning, maar maakte het
nog onnodig spannend in het laatste half uur.
Wittenhorst begon met een gehavende selectie aan de wedstrijd.
Gelukkig kon het vaandelteam terugvallen op het meiden-onder-19-elftal.
Maar liefst vier meiden hielpen vandaag mee, waarvan Yvette Billekens
met haar debuut in de basis mocht
starten. In het eerste kwartier werden er kleine kansjes gecreëerd door
Wittenhorst. Na 20 minuten spelen
werden de dames uit Horst effectief en
zetten binnen 5 minuten de wedstrijd
naar de hand.
Maud Vermazeren gaf een geweldige pass op Carin Vissers, die de bal

over de keeper schoot: 0-1. Nog geen
2 minuten later was het Michelle de
Wit die de bal binnen tikte op aangeven van Vissers. Fleur van Veggel
tekende voor de 0-3. Wittenhorst zat
op rozen na 25 minuten voetballen.
Wittenhorst verzuimde verder uit
te lopen en ging de rust in met een
0-3 voorsprong. Na rust kregen de
oranje-zwarten het duidelijk moeilijker.
Ondanks het moeizame spel, wisten
ze toch te scoren: Vermazeren scoorde
op aangeven van De Wit. Wittenhorst
werd vervolgens onzorgvuldig en gaf
twee doelpunten weg in 2 minuten

tijd: 2-4. Er kwam meer druk op de
wedstrijd te staan en het mooie voetbal maakte plaats voor hard werken.
Er werden nog een paar grote kansen
gecreëerd, maar er werd verzuimd de
wedstrijd op slot te gooien. Vlak voor
het eind werd het nog onnodig spannend toen Meijel de aansluitingstreffer maakte: 3-4. Wittenhorst nam de
drie punten mee naar Horst, na een
zwaarbevochten, maar leerzame middag. Zondag 21 oktober mag team het
opnemen tegen ZSV in de KNVB beker.
De wedstrijd begint om 10.30 uur en
wordt gespeeld in Zeilberg.

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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

America gelijk tegen Hegelsom
Door: voetbalvereniging AVV America
De derby zondag 14 oktober tussen de eerste teams van AVV America en VV Hegelsom in de 4e
klasse G, eindigde onbeslist. America opende sterk en viel daarna terug. Vlak voor de rust maakte
Hegelsom de verdiende gelijkmaker en kwam America onnodig met 10 man te staan. Hegelsom
werd sterker en kwam vrij gemakkelijk op 1-3. In de slotfase waande Hegelsom zich winnaar, maar
America kwam miraculeus en tegen de verhouding in op gelijke hoogte door twee doelpunten van
de snelle Jens Kleuskens in de laatste 5 minuten.

sport 19

18
10

Moeizame zege voor
SV Melderslo-korfbalsters

Meterik in slotfase
naar overwinning

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 14 oktober tegen MKV 1 uit Milheeze. De wedstrijd
werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo. De eindstand werd 8-6.

Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De heren van RKSV Meterik behaalde op zondag 14 oktober in
Blitterswijck een benauwde 1-3 overwinning op promovendus BVV.

SV Melderslo kende een vrij
goede start in deze wedstrijd.
Het kwam via twee vrije worpen al
snel op een 2-0 voorsprong en deze
werd daarna uitgebouwd naar 4-1
halverwege de eerste helft. Toen viel
de wedstrijd echter stil. Zowel aan de
kant van SV Melderslo als aan de kant
van MKV was het creëren van kansen
moeilijk en bestonden de aanvallen

vaak uit niet meer dan één schot.
De ploegen gingen dan ook met de
stand van 4-1 de rust in en na rust
vielen er nog dik tien minuten geen
doelpunten. Daarna wist SV
Melderslo de 5-1 en de 6-1 te
scoren, maar de wedstrijd was nog
niet gespeeld. Het ontbrak bij
SV Melderslo aan felheid, iets wat
bij MKV wel heel duidelijk te zien

was. In een vrij korte periode lukte
het MKV terug te komen tot 6-5 en
daarna 7-6. Door een terechte
strafworp voor SV Melderslo werd
het gat van twee doelpunten weer
geslagen, waardoor SV Melderslo de
wedstrijd toch enigszins rustig uit
kon ballen. De eindstand was 8-6 en
daarmee blijft SV Melderslo aan kop
staan in de Overgangsklasse.

Twee ‘vliegen’ met één
hockeystick
Door: Hockeyclub Horst
Het eerste herenteam van Hockeyclub Horst speelde afgelopen week twee wedstrijden. Beide werden met
winst afgesloten.
Op vrijdag 12 oktober stond de
bekerwedstrijd tegen derdeklasser
Nuth H1 op het programma. Het was
een op papier lastige wedstrijd, omdat
Nuth een klasse hoger speelt dan
Horst. Maar niets was minder waar.
Al gauw genoeg ging de doelpuntenmachine bij Horst aan. Binnen
10 minuten wist Horst op karakteristieke wijze de openingstreffer te
forceren en al snel genoeg volgden de
andere doelpunten. Mooie aanvallen
en foutjes achterin bij de tegenstander
leverden Horst voor de rust al vijf doel-

punten op. Ruststand: 5-0. Er kwam
in de tweede helft echter wat roest in
de ‘lopende band’ en de score bleef
ongewijzigd. Toch kon Horst onder
het genot van een biertje (hadden we
maar Hertog Jan) tevreden terugkijken
op de wedstrijd. Zondag 14 oktober
moesten de mannen van Horst richting
Heesch, de ploeg die onderaan staat
op de lijst. Dit was dus een wedstrijd
die ze absoluut niet mochten laten
liggen. Vroeg in de wedstrijd werd al
duidelijk dat Heesch niet veel zin had
om te hockeyen. Het was vooral Horst

dat de aanval inzette, maar door het
anti-hockey-spel van Heesch was het
af en toe lastig om het doel te vinden.
Toch werd er voor rust al een aantal
ballen in het net gelegd, waardoor
Horst met een degelijke voorsprong
van 0-4 de rust in kon. In de tweede
helft bleef het spel ongeveer hetzelfde
en dat resulteerde in nog een paar
doelpuntjes voor Horst. De eindstand
werd 0-7 met 7 verschillende doelpuntenmakers. Horst had gedaan wat het
moest doen en Heesch stapte gefnuikt
van het veld met deze nederlaag.

De wind die in de lengte over het
veld blies maakte het voetballen niet
gemakkelijker en het werd mede
daardoor een rommelige wedstrijd
met veel balverlies.
In de 20e minuut kreeg Meterik
de eerste kans. Een lage voorzet van
Piet Steeghs werd bij de eerste paal
te zacht door Teun Jakobs ingeschoten waardoor de keeper redding
kon brengen. Na kleine kansen van
Tom Verbong en Dré Peeters, kregen de groen-witten na ongeveer
een half uur een vrije trap. Dirk van
Rengs kaatste de bal op Tom Verbong,
die handig door de defensie van BVV
soleerde en met een zuivere trap
doeltreffend de 0-1 binnenschoot.
Net voor rust kwam Rick Hesen vrij
voor de keeper maar kwam niet tot
scoren. Als jezelf de kansen laat liggen scoort de tegenstander, in dit
geval BVV. Egzon Grguri scoorde uit de
tegenaanval de 1-1.

Bij BVV viel het rustige spel en
prachtige passing op van zijn centrale verdediger. Door een onbedoeld ‘paardekusje’ op betreffende
speler, zakte zijn spelniveau.
Kort na rust had Dirk van Rengs
een 100 procent kans kunnen
krijgen, maar de pass van Jordy
van Rens ging te hard voorlangs.
De jeugdige energie van de wisselspelers Rens Arts en Ruud van
de Homberg bleek het juiste middel om BVV te bestrijden en de drie
punten te pakken. In de 83e minuut
een ingooi die diep werd gegeven
op Ruud en deze omspeelde de
keeper en schoot knap de 1-2 binnen. In de laatste minuut veroverde
Rens in een duel de bal, waarna
hij van net over de middenlijn
kon doorsprinten richting keeper.
Hij besloot tot een hard en zuiver
schot langs de uitgelopen keeper.
Eindstand 1-3.

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Kijk op de site voor de
nieuwe kerstmenu’s
St. Jansstraat 5
www.cateringservicejolandapouwels.nl
5964 AA Meterik
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453
Tel: 077-3526885

St. Jansstraat 5
Edelstenen
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885
Etherische
oliën

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Een stralende
Kerst!

Korfbalsters SV Lottum E1
herfstkampioen
Door: korfbalvereniging SV Lottum
Met een prachtige 14-01 overwinning tegen Merselo E1 is het de meiden van de E1 van SV Lottum
en hun leidsters Roos, Emma en Petra op zaterdag 13 oktober gelukt ongeslagen kampioen te worden van de eerste helft van de veldcompetitie. Ze wisten in totaal maar liefst 54 keer te scoren.
Doordat ze het korfbalspel aansluitend aan de wedstrijd ook wonnen werden ze ook nog spellenkampioen.

Kerstaanbieding
Open:
dinsdag
salon: t/m vrijdag 10.00 - 18.00
in onze
g met
zaterdag
- 16.00
behandelin
Anti-aging 10.00
Alginaat master, 100 minuten.
Maak tijdig een afspraak
077-2300015.

€ 65,-

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
voor
77,50- 16.00
van € 10.00
zaterdag
16.0
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aan
Jop van Enckevort

Zomaar
Soms als ik me boos voel,
of juist verdrietig ga ik schrijven. Verhalen of gedichten,
het maakt niet zo veel uit. Ik
wil het dan het liefste van me
afschrijven.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

heel leuk om les te geven en kinderen
dingen te leren over een vak. Ook het
omgaan met kinderen lijkt me heel
leuk. Ik weet alleen nog niet welk vak
ik dan zou willen geven.
Wie kent jou het beste?
Als je in een ander land en in een
Ik denk dat dat mijn beste vriend Sem
andere cultuur geboren zou zijn,
is. Sem en ik kennen elkaar al vanaf
welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik dan in Engeland geboren de kleuterschool en we zijn dus al heel
lang bevriend en hij kent me door en
zou willen zijn. Het land spreekt me
heel erg aan want ik vind het een heel door. Verder kennen al mijn vrienden
die ik heb leren kennen op het vmbomooi land, en de mensen zijn heel
t me ook al heel goed, want ik zie
beleefd en ze gaan gemakkelijk een
ze elke dag en we doen veel dingen
gesprek met je aan. Het lijkt me een
samen.
hele gezellige cultuur om in te leven.
Welk verhaal vertelt je familie altijd Hond of kat?
Dan kies ik toch voor een kat. We hebover jou?
ben thuis een rood-witte poes die
Mijn familie vertelt altijd dat toen ik
geboren werd, met 33 weken te vroeg Saartje heet en een zwart-witte poes
die Link heet. Ik vind katten hele fijne
was. Toen moest ik naar het ziekendieren.
huis en heb ik een tijdje in de couWat vind je belangrijk in een
veuse gelegen.
vriendschap?
Heb je een bijbaantje?
Het belangrijkste in een vriendschap
Ja, ik werk bij Pouwels Fresh Food.
vind ik dat je elkaar altijd kunt verDaar hebben ze prei en bloemkool.
Ik vind het heel leuk werk en het is er trouwen, dus dat je alles samen kunt
bespreken en weet dat het bij diegene
altijd erg gezellig.
veilig is.
Wat is je droombaan?
Wat ligt er onder jouw bed?
Mijn droombaan is leraar worden op
het voortgezet onderwijs. Het lijkt me Onder mijn bed heb ik twee grote
Jop van Enckevort
14 jaar
Evertsoord
Dendron College

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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lades en daarin zit allerlei speelgoed
dat ik niet meer zo vaak gebruik.
Het is heel handig dat dat onder mijn
bed kan liggen, want zo is het mooi
opgeborgen en ligt het niet in de
weg.
Dag of nacht?
Dan kies ik voor dag, want ik ben
totaal niet iemand die uitslaapt tot in
de middag. Ik sta het liefste vroeg op,
zodat ik nog veel aan mijn dag heb en
nog veel dingen kan doen overdag.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Mijn laatste cijfer dat ik heb gekregen
was een 8,7. Dit was voor wiskunde.
Ik vind wiskunde meestal niet zo heel
moeilijk en ook deze toets ging me
gelukkig goed af. Ik was heel blij met
zo’n hoog cijfer.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Een andere taal dan Nederlands.
Dat lijkt me heel erg handig en
leuk om te kunnen. Dat kun je dan
gebruiken als je bijvoorbeeld ergens
in het buitenland op vakantie bent.
Het lijkt me wel moeilijk om een
andere taal vloeiend te kunnen
spreken.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben bijna altijd te vroeg op school.
Omdat ik in Evertsoord woon, moet ik
ongeveer drie kwartier fietsen. Ik fiets
dus altijd wel op tijd aan en daardoor
ben ik bijna altijd te vroeg. Dat vind ik
niet zo erg, zo kun je lekker rustig aan
doen en hoef je je niet te haasten.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Anderen zouden zich denk ik verbazen
als ze wisten dat ik mijn vingers heel
scheef kan zetten. Die zijn zo flexibel
dat ik ze heel schuin kan zetten en dat
ziet er wel grappig uit.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Laatst heb ik een boek gelezen wat
ik heel leuk vond. Het was van Percy
Jackson en het ging over Griekse
mythologie. Het was een interessant
onderwerp en een spannend boek om
te lezen. Ik had het dan ook heel snel
uitgelezen.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is denk ik gamen
en dat het liefste met vrienden. Dat doe
ik heel vaak en dat is altijd erg gezellig.

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

Ik heb dan genoeg mogelijkheden waarover ik zou kunnen
schrijven, want het gaat over
mijzelf en ik denk dat ik de
enige ben die die gevoelens het
beste kent. Hoewel een column
schrijven ook meestal een
beetje altijd met mij te maken
heeft, vind ik het toch moeilijker. Het is anders en je moet
altijd met iets nieuws komen. Ik
ben altijd veel langer bezig met
een column, of dan heb ik wat
geschreven en kom ik er later
achter dat mijn zusje dit nog
veel beter had kunnen doen.
Maar meestal is het ‘probleem’
dat ik me later pas realiseer dat
in principe heel Horst aan de
Maas kan lezen wat ik schrijf.
Dat is iets heel anders dan in
een boekje schrijven wat uiteindelijk ergens in mijn bureaulades verdwijnt. Met het idee dat
meer mensen dit lezen dan
alleen ik, houd ik mezelf dan
ook soms bewust of onbewust
in met het schrijven van zo’n
column. Je wilt het niet te
persoonlijk maken en ook niet
te onpersoonlijk, het moet
interessant zijn, niet alleen voor
mij. Je wilt het gewoon goed
doen, maar dat kan niet altijd.
Al vraagt de maatschappij soms
veel van ons, of dat voelt zo
aan, je moet ook weten dat je
het niet altijd goed kan doen.
Hoge punten zijn minder
belangrijk dan je best te hebben gedaan met een zes. Een
leuke baan is voor velen
belangrijker dan een ongelukkige baan met een hoog salaris.
Je kunt niet alles altijd even
goed doen, maar wel je best
doen.
Liefs, Iris
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Agenda t/m 25 oktober
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Expositie Gertie Janssen en
Eric Toebosch (t/m 29 oktober)

Judoweekend
gemeentelijk toernooi

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: Kerkstraat 5 Horst

Tijd: 16.30-21.00 uur
Organisatie: Budoclub Horst
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Drumband Jong Nederland Horst –
Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: Froxx Feesterij en Danserij Horst

Open bezoek

Sporting ST 4x4 Swolgen

Car meeting

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

Tijd: JO-7 09.00 uur, JO-13 12.30 uur, JO-15 en
JO-17 16.00 uur
Organisatie: Sporting ST Tienray en Swolgen
Locatie: sportpark Kerkebos Swolgen

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Car Meeting omgeving Venray
Locatie: Parkeerplaats Inter Chalet Horst

Patrick Laureij – Nederlands Hoop
(uitverkocht)

Liedjesavond D’n Dreumel

Tijd: 20.15-23.30 uur
Locatie: Zaal De Wingerd Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Dreumel Horst
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Quiltcafé

Niks Goes Hard part 3

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

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Open Whisky proeverij
Tijd: 18.30 uur
Locatie: Slijterij Weijs Horst
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Herfstconcert

zo
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Judoweekend clubkampioenschappen
Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Budoclub Horst
Locatie: Mèrthal Horst

Lidl Boerderijdag

Paddestoelendag

Tijd: 11.00-15.00 uur
Locatie: Van Dijck Groenteproducties America

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

Judoweekend interne competitie

Sporting ST 4x4 Swolgen

Tijd: 12.00-17.00 uur
Organisatie: Budoclub Horst
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: JO-11 10.00 uur, JO-8/9 14.00 uur
Organisatie: Sporting ST Tienray en Swolgen
Locatie: sportpark Kerkebos Swolgen

Paddenstoel in de hoofdrol
bij Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 21 oktober de jaarlijkse Paddenstoelendag gehouden.
In het museum, dat die dag van 10.00 tot 17.00 uur open is, worden verschillende activiteiten georganiseerd
Er wordt informatie gegeven over
de medicinale werking van paddenstoelen en over het kweken van
truffels. Daarnaast is er een speciale
veiling en kunnen kinderen champignons plukken of deelnemen aan een
paddenstoelenspeurtocht. Aan hapjes
en drankjes is ook gedacht, er worden
namelijk champignonhapjes geserveerd en zijn er bieren om te proeven.
In de kapel op het terrein van De Locht
wordt door Arianna Kwintet die middag een concert gegeven van liederen
uit de renaissance.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Informatieavond
duurzame energie
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Raadsavond

do
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Open bezoek

Tijd: 19:30 – 21:30
Organisatie: Reindonk Energie & Co
Locatie: Zaal ‘t Brugeind in Meerlo

Tijd: 19.00 uur
Locatie: gemeentehuis Horst

Optreden James Kirby
Tijd: 20.30-03.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

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

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

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES IN AMERICA:

Route:

America
centrum

€ 12,00

Dorpsquiz WIEWET’T in Swolgen
Ook Swolgen heeft, in navolging van een aantal andere dorpen, een eigen dorpsquiz. Op zaterdag 27 oktober
vindt de eerste editie plaats van WIEWET’T.
Een groot aantal teams gaat
dan gaan strijden om de WIEWET’Ttrofee. Deze trofee wordt gewonnen
door het team dat de meeste punten
verdient bij de 80 vragen, geheime

ma
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opdracht en slotopdracht. De vragen
en opdrachten zijn ingedeeld in een
aantal categorieën zoals bijvoorbeeld
Zwolge ien bedrief, Zuuk mar uut,
Wat enne bok nie kent dat vrét ie

nie en Uut de alde doeës. Na de
quiz op 27 oktober is op 3 november
de slotopdracht, gevolgd door de
prijsuitreiking en een optreden van
The Lost Project in Zaal Wilhelmina.

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
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Hegelsomse Haan gezelschap
De haan op de rotonde op de Stationsstraat in Hegelsom heeft gezelschap gekregen. Sinds zondag 14 oktober
staat er een hen naast het kunstwerk van Dolf Wong Lun Hing. Een initiatief van carnavalsvereniging
D’n Tuutekop.
Met het tijdelijke beeld worden de
jubileumactiviteiten van d’n Tuutekop
onder de aandacht gebracht. Op zondag 11 november wordt afgetrapt door
de jongste inwoners met Run&Fun.
Een spellencircuit dat in zaal Debije
plaatsvindt. Vrijdag 16 november
wordt het receptiefeest gehouden
met optredens van Richtig Spiët en
de Gebroeders Rossig. Een dag later is
het tijd voor de quiz ‘5x11 vroage vur
ut Tuuteriek’. Op zondag 18 november
mag weer uit volle borst gezongen
worden op het jaarlijks liedjesmatinee. Vrijdag 23 november wordt bij
OJC Phoenix een Neonparty georganiseerd voor de jeugd van 10 tot 16 jaar.
De festiviteiten worden ’s zaterdags
afgesloten met het jubileumfeest,
waar carnavalsband.nl voor de muziek
zorgt. Deze avond wordt ook de winnaar van de quiz bekendgemaakt.
Met uitzondering van de
Neonparty worden de feesten gehouden in zaal Debije. In plaats van geld
te investeren in een tijdelijke feesttent
is besloten de zaal een restyling te
geven, mogelijk gemaakt door de vele
sponsoren en vrijwilligers. De carnavalsvereniging wil met deze opknapbeurt het dorp bedanken voor het
mogelijk maken van carnaval door de
jaren heen.

Activiteiten voor mantelzorgers
Rond de dag van de Mantelzorg, zaterdag 10 november, worden er in Horst aan de Maas diverse activiteiten
georganiseerd door Synthese. Tijdens deze activiteiten, die plaatsvinden op verschillende locaties en data, staat
de ontmoeting en de ontspanning van de mantelzorgers centraal.
Synthese wil met deze activiteiten
de waardering voor de mantelzorger in
Horst aan de Maas uitspreken. De mantelzorgers mogen ieder een persoon
meenemen, dit kan de persoon zijn
voor wie men zorgt of iemand die ook
mantelzorger is. In MFC de Meulewiek

in Meterik is op maandag 5 november een brunch met muziek. Het duo
Frans van de Pas en Tonny Wijnands
verzorgt op woensdag 7 november
een programma in gemeenschapshuis
Aan de Brug in America. Op donderdag 8 november is er op het Citaverde

College in Hegelsom een proeverij van
hapjes. His Hope organiseert in Horst
op vrijdag 9 november een multiculturele lunch met muziek. Op maandag
10 december verzorgen de leerlingen
van het Dendron College in Horst een
high tea voor mantelzorgers.

Patrick Laureij in De Wingerd
Patrick Laureij staat donderdag 18 oktober met zijn nieuwe show ‘Nederlands Hoop’ op het podium van De
Wingerd in Sevenum. Deze voorstelling is de tweede stop van theater Kukeleku.
Kukeleku toert dit seizoen door
de gemeente Horst aan de Maas
vanwege de verbouwing van de
vaste locatie ’t Gasthoes. Hierdoor
is de voorstelling van Patrick Laureij
te zien in de Wingerd en worden

de voorstellingen van Peter Derks
op 16 november in De Torrekoel
in Kronenberg en die van Guido
Weijers op 19 april in De Mèrthal in
Horst locatie gehouden. Alle drie de
voorstellingen zijn al uitverkocht.

Voor de geïnteresseerden is er
nog een mogelijkheid om op de
reservelijst te komen door een e-mail
te sturen naar info@kukeleku.com,
alle voorstellingen beginnen om
20.15 uur.

Activiteiten herfstvakantie
Ooijen-Wanssum
Projectbureau Ooijen-Wanssum organiseert tijdens de herfstvakantie twee activiteiten: een excursie voor
kinderen op vrijdag 19 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur en een wandeling in het kader van de Week van Ons
Water op zaterdag 20 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur.

Medische
zorg
Huisarts en apotheek

Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
19 t/m 21 oktober 2018
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73
22 t/m 25 oktober 2018
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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
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18.00
19.00

zondag
		

10.00
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Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Op vrijdag 19 oktober kunnen
kinderen samen met een ervaren
gids het gebied in. Daar krijgen ze
uitleg over het bijzondere landschap en de werkzaamheden die in
het gebied plaatsvinden. Kinderen
van 4 tot 8 jaar kunnen de excursie
volgen tussen 10.00 en 11.00 uur,
waarbij per kind één ouder mee

mag. Kinderen van 8 tot 13 jaar
kunnen de excursie volgen tussen
14.00 en 16.00 uur.
Op zaterdag 20 oktober vindt er
een wandeling plaats in het kader
van de Week van Ons Water. Onder
leiding van excursieleider John
Lucassen worden geïnteresseerden van 10.00 tot 12.00 uur geleidt

langs moerassen, broekbossen en
beken in de Oude Maasarm. Daarbij
zoomt hij in op de wijze waarop
rekening wordt gehouden met aanhoudende perioden van hitte en
droogte, zoals afgelopen zomer het
geval was.
Aanmelden voor beide activiteiten
kan via info@ooijen-wanssum.nl

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
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terug in het verleden en laat de historie
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herleven
onze ‘Parel in de Peel’ zal in 2019 ogen doen openen.
Een prachtig authentiek dorp, jong en vol ambities!

WWW
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Marij Knapen
Werkgroep Griendtsveen

TV 800
van start!

ANDEM

Sponsoren positief

TV die je deelt met vrienden
Met veel elan is gewerkt aan de eerste uitzending van TV800. Nieuwe vlotte tv met nieuwe
gezichten op het scherm.

Deel-TV
TV800 is deeltv. TV die je niet voor jezelf houdt, maar
waar je je vrienden op wijst. Omdat een glimlach erbij niet te onderdrukken is of het je misschien zelfs
trots maakt. ‘Kijk ons eens’.

0.NL

Rond 1900 telde het ge
bied
van Horst aan de Maa
s
15 brouwerijen. De laa
tste
ervan sloot in 1956.
Meer daarover in volge
nde
edities en op onze uitze
ndingen van TV800!

Eerste enthousiaste reacties binnen

TV 800 is verrassende tv, samengesteld uit een serie
items die samen een uitzending voorbij moet laten
vliegen. Snel, to the point, informatief en amusant,
maar soms ook de tijd nemend waar dat nodig is. En
al deze onderwerpen zijn ook als op zich zelf staande
clips via FB te delen. Letterlijk te delen!

AAS80

Wist u dat?
Lottumerstrasse in Berlijn
De eerste sponsoren hebben zich al
aangemeld. Het bedrijf Aarts Conserven was het állereerst. Bijna ‘per
kerende post’ reageerde de directeur,
Lode Kessels, positief op het aanbod
van de sponsorcommissie van Horst
aan de Maas 800.

Directeur Lode Kessels legt uit waarom hij
HadM800 graag ondersteunt: ‘We zitten
sinds 1934 hier in Lottum. Veel mensen die
hier werken komen uit deze regio. Daarom
doen we zeker aan mee aan Horst aan de
Maas 800. Een mooi initiatief!’

We weten
van een
Grubbenvorsterweg in
Eerste uitzending
Sevenum
Zaterdag 20 oktober vanaf 17.00 uur, na Focus.
of een
Meer info
Daarna nog enkele dagen herhaald en vervolgens
AmeriOnlangs heeft een groot aantal bedrijven Over sponsormogelijkheden of vragen
te zien via ‘Uitzending gemist’ op www.reindonk.nl.
caanseweg in
uit Horst aan de Maas een sponsoraanbod in hierover kunt u contact opnemen met
Horst. Maar een
de bus gekregen. Binnenkort gaat de spon- commissielid ‘Sponsoring’: Hay Emonts (06Lottumerstrasse in Berlijn is
sor- en PR-commissie actief de boer op.
51170323; info@emontsjobcoaching.nl).
even andere koek.

Begrip
voor de boer
‘800 jaar Oogsttijd’ in Meterik

Wereldvoetbal door licht uit
Horst!
Firma JSB laat Messi voetballen

de zon nooit komt - het voetbalgras
toch recht omhoog te laten groeien,
zodat Messi, Neymar en Ronaldo tot
topprestaties kunnen komen.

zijn enkele leden
prominent in de
diplomatieke
wereld van
de Duitse
politiek
aanwezig.
Carl Friedrich
Heinrich Graf von
Wylich und Lottum was
zowel Generaal van de Pruisische
Infanterie als minister op verschillende posten. Naar hem is de
Van de adellijke familie Van Wylick Lottumerstrasse genoemd...
en Lottum, die onder andere
woonde in de Borggraaf in Lottum,

Horst, Wilhelminaplein

(ca. 1930)

Boeren hebben het nogal eens te verduren.
Vooral na WO-II is sprake van ontwikkelingen
waarover in de 750 jaar ervoor geen flauwe
Wereldwijd
notie bestond. Hoe men ook denkt over zaken
JSB rekent de allergrootste voetbalstadials schaalvergroting, de boer heeft keuzes
ons in de wereld tot haar klanten, van de
moeten maken om het hoofd boven water te
Amsterdam Arena en de Kuip in Rotterhouden. Dat wij daarbij als consument steeds
een grote rol spelen wordt door het grote pu- De firma JSB in Horst produceert enor- dam, van Bayern München, Barcelona, Real
bliek amper beseft.
me lichtunits die worden gebruikt om Madrid, Wembley, Manchester United én
in voetbalstadions - vol hoeken waar City tot in Australië en Rusland toe.
Tijdens een groot project op het Meterikse Veld in
EEN GREEP UIT WAT KOMEN GAAT...
2019 - van maart tot oktober - wordt op opzienbarende wijze zichtbaar gemaakt hoe landbouwme- KLOK UIT LOTTUM - KANTFABRIEK HAALT UIT - FOTODOCUMENTAIRE HADM - POPRONDE - HISTORIE GLASTUINBOUW - PASSION - OOGST MET ZIGT EN PIK FILM HEMEL OP AARDE - 800 JAAR MODE - TALENTENJACHT ‘LEF!’ - 75 JAAR BEVRIJDING - KERKEN IN ANDER LICHT - ZURINGSPEEL, DE VERHALENBERG thoden zich ontwikkelden om er voor te zorgen dat
WERELDRECORD GANZENBORDEN - LOTTUM ROZENDORP - E-SPORT - BROKEZE BRUIST! - DAF, AMERICA & GRIENDTSVEEN - NIEUW BIER! - HUB EN HAY de consument toch steeds weer brood op zijn bord
TURFROUTE GRIENDTSVEEN - ROCKOPERA TOMMY - SPORT COLLEGETOUR - OOGSTFEESTEN 2.0 - EN VEEL MEER
krijgt.

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

MODELLEN

• OP=OP •
VEEL SHOW
ROOM

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

HEERLEN

tot

WWW.SUPERKEUKENS.NL

50%
korting

showroomkeukens

LEN • OP=
OP • VEEL
SHOWROOM

Witveldweg 100
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