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Nieuwe
dorpsquiz in Horst
De Hôrster Kwis is een nieuw evenement dat in december gehouden wordt. In navolging van dorpsquizen in Brabant krijgen inwoners van Horst op maandag 28 december
de kans hun kennis over hun dorp te testen. Aanmelden kan vanaf donderdag 3 september.
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De vrienden Rien van Engelenburg,
Saskia de Leeuw, Ruud Willems, Ruud
Beeren, Roy Keijsers en Joep Versleijen
zijn de initiatiefnemers van de Hôrster
Kwis. Deze vriendengroep heeft met
veel plezier meegedaan aan soortgelijke dorpsquizen in Brabant en vroeg
zich af waarom zoiets niet in Horst
bestond. Saskia de Leeuw vertelt:
“Ik kom oorspronkelijk uit Brabant en
daar zijn dorpsquizen een echte rage.
Soms doet wel 40 procent van een dorp
mee. Zoiets hoop ik ook ooit in Horst
te zien.”

Netwerk inzetten
Ruud Willems vertelt hoe de quiz
in zijn werk gaat: “De Hôrster Kwis is
een dorpsquiz waarmee we de inwoners van Horst op een leuke manier
in contact willen brengen met de
veelzijdige gebeurtenissen, evenementen, verenigingen, ondernemers
en geschiedenis van Horst. Op de dag

zelf kunnen teams om 18.30 uur een
spelboekje op komen halen bij de organisatie. Dan hebben ze tot 23.30 uur
om de honderd vragen in het boekje te
beantwoorden en het boekje weer in
te leveren. De teams kunnen zo groot
of klein zijn als de mensen zelf willen
en de vragen kunnen gemaakt worden
waar ze willen. Hulpmiddelen mogen
allemaal gebruikt worden.

Het is zelfs de bedoeling dat mensen
hun netwerk in het dorp in gaan zetten.
De vragen gaan onder andere over
verenigingen, evenementen, ondernemingen en de historie van Horst.
Met deze vragen proberen we de mensen net op een andere manier naar
hun dorp te laten kijken.
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Geen vrijliggend Getuigen mishandeling gezocht
fietspad Spoorweg

In de omgeving van Horst aan de Maas heeft dinsdagavond 25 augustus rond 21.00 uur een mishandeling
plaatsgevonden. Een 29-jarige man uit Venray raakte hierbij ernstig gewond. De politie is op zoek naar getuigen.

Er komt geen vrijliggend fietspad langs de Hoebertweg en Spoorweg in
America. Volgens het College van B&W voldoet de huidige situatie aan de
eisen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP).
Een werkgroep verzamelde in
december vorig jaar bijna duizend
handtekeningen voor een vrijliggend

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Witgoed & van Bontewas
gehele gemeente
Schouwburg Venray
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Rick van Gasteren,
Anne Gubbels, Judith van Meijel,
Gyonne Schatorjé, Joris Seuren,
Berend Titulaer, Victor Verstraelen
en Rosanne Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

fietspad langs de Hoebertweg en
Spoorweg in America. Deze werden
aangeboden aan wethouder Paul
Driessen. Volgens de initiatiefnemers
voelen fietsers zich onveilig en zijn er
meerdere ernstige ongevallen gebeurd.
Zij zien een alternatieve route via de
Wachtpostweg, een voorstel van de
gemeente, ook niet zitten, omdat ook
deze route als niet veilig wordt gezien.
In maart van dit jaar besloot het
college dat er fietstellingen plaats
zouden vinden op het traject langs het
spoor. Deze zijn in april uitgevoerd.
Uit deze tellingen blijk dat het stuk tussen de Heijnenstraat en Stationsstraat
de drukstbezochte weg is. Gemiddeld
fietsen hier per dag 839 mensen.
Dit komt onder meer doordat deze
route ook wordt gebruik door fietsers
naar Meterik, Hegelsom en de Afhang
in Horst.

Afname verkeer
In het GVVP is een aantal kwaliteitseisen opgenomen. Volgens het
college voldoen de Hoebertweg en
Spoorweg aan deze gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast zegt de gemeente dat
er in de periode 2009-2013 maar één
geregistreerd ongeval heeft plaatsgevonden, wel met dodelijke afloop.
De gemeente erkent dat de
geplande uitbreiding van een varkensbedrijf aan de Hoebertweg voor
meer verkeer kan zorgen. Er worden
momenteel alternatieve routes voor
de afwikkeling van het vrachtverkeer
onderzocht. Ook wordt er gekeken
naar een verbetering van de verkeerssituatie bij het station Horst-Sevenum.
De gemeente verwacht dat dit bij gaat
dragen aan een afname van verkeer
langs het spoor.

De man uit Venray had een
afspraak in de omgeving van Horst
aan de Maas over de aankoop van
een auto. Hij werd vervolgens rond
23.15 uur met ernstige verwondingen door twee nog onbekende
mannen binnengebracht bij de
huisartsenpost van het ziekenhuis in
Venlo. De politie is op zoek naar deze
twee mannen.

Het is nog onduidelijk of zij
betrokken waren bij de mishandeling
of dat ze het slachtoffer alleen naar
het ziekenhuis hebben gebracht.
Het is volgens de politie
nog steeds onduidelijk waar de
man exact had afgesproken, wat de
aanleiding is van de mishandeling en
wie er bij betrokken is. De politie roept
de inwoners van Horst aan de Maas op

om uit te kijken naar de auto van het
slachtoffer, een zwarte Volkswagen
van het type Caddy, met het kenteken 51-VPB-3.
Getuigen of personen die informatie hebben over deze zaak kunnen
zich melden via het algemene
telefoonnummer 0900-88 44 of via
Meld Misdaad Anoniem te bereiken
via 0800-7000.

Vervolg voorpagina

Nieuwe dorpsquiz in Horst
Vragen waar je aan zou kunnen
denken zijn: welke kleur sokken heeft
het volleybalteam? Waar staat dit kunstwerk? Of hoe heet het paadje tussen
Witveld Bloembinders en de Kaaswinkel
de Waag? Daarnaast hebben we ook
vragen die niets met Horst te maken
hebben.”
Wat de vriendengroep zelf het
leukst vindt, is de competitiedrift en de
betrokkenheid die een dergelijke quiz
bij mensen op kan roepen. Willems:
“Het is leuk als een team bijvoorbeeld
dit jaar naar de voetbalcoach moet
bellen voor een antwoord op een vraag,
maar dat volgend jaar de coach zelf
meedoet en hij op een soortgelijke

vraag het foute antwoord geeft. Zo kan
bijna het hele dorp meedoen aan hetzelfde spelletje en met hun team voor
de winst gaan.” Over de precieze prijs is
de vriendengroep nog niet zeker.
Roy Keijsers: “De prijs krijgt de vorm
van een soort wisseltrofee, waar ieder
jaar om gestreden wordt.” Ruud Beeren
valt hem bij: “De eer is natuurlijk het
belangrijkst, want je bent de beste van
het dorp.” Voor de Hôrster Kwis is een
stichting opgericht en de organisatoren hebben al een website gemaakt.
Joep Versleijen vertelt: “We wilden het
meteen goed doen, dus doen we alles
officieel en zorgvuldig. Dat is nog meer
werk dan we verwacht hadden, maar

we hebben het er voor over. We zijn
ook bezig om sponsors te zoeken onder
kleine ondernemingen in Horst.” Ruud
Beeren: “Het moeilijkst is echter om
goede vragen te verzinnen. Een vraag
moet niet te makkelijk of te moeilijk
zijn en maar één goed antwoord hebben. De quiz staat of valt met goede
vragen, dus dat is erg belangrijk.”
Ruud Willems vult aan: “Als een van
ons een vraag verzint, dan test de rest
hem. Zo komen we er achter of de vragen te doen zijn. De Hôrster Kwis vindt
plaats op maandag 28 december en
de inschrijving op de website
www.dehorsterkwis.nl is vanaf donderdag 3 september geopend.

Auto tegen boom
Aan de Ooijenseweg tussen Ooijen en Broekhuizenvorst heeft op donderdagmiddag 27 augustus rond 15.15 uur
een eenzijdig auto-ongeluk plaatsgevonden. De inzittende van de auto raakte hierbij bekneld.
Het gaat om een eenzijdig ongeval,
waarbij één persoon van 18 jaar oud
ernstig gewond raakte. In een bocht
van de Ooijenseweg raakte de
bestuurder van de weg en reed tegen
een boom aan. Een woordvoerster van

de politie meldt dat de oorzaak van het
ongeval nog onderzocht wordt en dat
het slachtoffer met een traumahelikop-

ter naar het ziekenhuis is overgebracht.
Hoe de toestand van het slachtoffer
nu is, is onbekend.

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

4-gangen keuzediner
voor 2

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Gevraagd: (leerling)
brood- en banketbakker
(± 30 uur per week)
Graag schriftelijk reageren naar
derix@echtebakker.nl, t.a.v. Marc Derix.
Voor meer informatie bel naar 06-18 62 98 84.

Het Tussendoortje
voor twee personen

€37,00
30,00

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

Schitterend dameshorloge

Stijlvol herenhorloge

Derix

€ 74,00

180,00

€60,00
180,00

€60,00

De Echte Bakker
Kerkstraat 14, tel. (077) 39 81 085, Horst
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

www.halloaanbieding.nl
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Nieuw culinair evenement

‘Van hetzelfde bord eten’

Ervaar de
nieuw oogst!

Het centrummanagement van Horst wil met het nieuwe culinaire en culturele evenement Van Horster Land,
Horst als agrarische gemeente op de kaart zetten. En bij de agrarische sector hoort niet alleen de Horster cultuur,
maar zeker ook de Poolse cultuur, vindt de organisatie.

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

Ina van Helden, haar kleindochter Marieke die als stagiaire meehielp en Zaneta Janik
zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het organiseren van Van Horster Land.
“We hebben heel veel reacties
gekregen”, vertelt Jan Nabben van het
centrummanagement en voorzitter van
de Van Horster Land organisatie. “Toen
we naar buiten brachten dat we met dit
evenement ook de verbinding tussen
de Horster en de Poolse cultuur centraal
wilden stellen, kregen we ontzettend
veel positieve reacties.” Samen met
gemeente Horst aan de Maas en
verschillende Poolse en Horster
verenigingen organiseert het centrummanagement dit evenement op
zaterdag 12 en zondag 13 september
om Horst als agrarische en groene
gemeente op de kaart te zetten.
De combinatie met een ander onderwerp in die sector, de integratie van
Poolse inwoners, was volgens de
organisatie snel gemaakt.
Nabben: “Poolse immigranten
maken een groot deel uit van de agrarische sector in de hele gemeente. De
laatste tijd zie je steeds meer dat zij
zich ook definitief hier vestigen.
Ze dragen bij aan de economie hier
en zijn een belangrijke groep in onze
maatschappij geworden. Dat was voor

ons een aanleiding om tijdens Van
Horster Land de Poolse en Horster
inwoners kennis te laten maken met
elkaars cultuur.”
De Poolse Zaneta Janik woont
vijf jaar in Nederland en heeft een
eigen bedrijf waarmee ze Polen die
in Horst aan de Maas komen wonen,
ondersteunt. In de organisatie van Van
Horster Land helpt zij mee met het
Poolse gedeelte van het evenement.
“Polen hebben niet altijd een positief
imago hier in de buurt”, stelt zij.
“Het is goed dat de mensen uit Horst
meer leren over de Poolse cultuur.
En andersom natuurlijk ook. Een Pools
gezegde is: wil je iemand beter leren
kennen, dan moet je van hetzelfde
bord eten.”
Tijdens Van Horster Land staat het
centrum van Horst helemaal in het
teken van de Horster en Poolse cultuur
en keuken. Ina van Helden van het
centrummanagement: “Er zijn muzieken danspodia, tentjes met streekgerechten en het Citaverde College heeft
demonstratietuintjes aangelegd. En dit
alles in het teken van zowel de Poolse

als de Horster cultuur.” Op zondag
13 september vindt een speciale
Oogstdankviering, een Poolse traditie,
plaats in de Lambertuskerk. Ook is er
voor de Poolse inwoners van Horst
informatie te vinden over het verenigingsleven in Horst of andere instanties
die hen met hun integratie kunnen
helpen. Nabben: “Ook voor de Polen
is het belangrijk dat ze zich openstellen voor onze cultuur. Wij willen hen
daarbij helpen. Dat is ook meteen de
sterkte van Horst. Wij doen het samen,
dat onderscheidt ons.”
Van Helden: “Het evenement is
veel groter geworden dan we van
tevoren gepland hebben. We hebben
zelfs deelnemers moeten teleurstellen uiteindelijk, omdat er zoveel mee
wilden doen. Het is een van de grootste
dingen die we als centrummanagement hebben georganiseerd.” Het liefst
wil het centrummanagement ieder jaar
een culinair evenement organiseren
in Horst, maar in welke vorm weet
zij nog niet. Voor dit jaar hopen ze op
duizenden bezoekers die van de twee
culturen komen proeven.

Slachtoffer van
babbeltruc in Horst
In de Torenstraat in Horst is op vrijdagmiddag 28 augustus een 87-jarige vrouw beroofd. Een vrouw die zich
voordeed als een medewerkster van de Thuiszorg liet de voordeur van het slachtoffer openstaan, waardoor een
andere man haar spullen kon stelen.
Bij de vrouw uit Horst werd rond
16.00 uur aangebeld. Aan de deur
stond een vrouw van ongeveer 30 jaar
met een bosje bloemen die zich
voorstelde als een nieuwe medewerkster van de Thuiszorg, aldus Politie
Horst. Het slachtoffer liet haar binnen
voor een kopje koffie, maar de vrouw
liet de deur op een kiertje staan.
Terwijl het slachtoffer en de vrouw
binnen koffie dronken, drong een

andere man door de nog openstaande
voordeur naar binnen en ging op
zoek naar waardevolle spullen en
geld.
Pas toen de vrouw die zich
voordeed als medewerkster van de
Thuiszorg vertrokken was, ontdekte
het slachtoffer dat ze spullen miste.
Politie Horst is op zoek naar
getuigen van deze diefstal. ”We
waarschuwen hier vaak voor”,

meldt zij. ”Als er iemand bij u aan de
deur komt die zich voorstelt als een
nieuwe medewerker van de Thuiszorg,
vraag dan altijd naar legitimatiebewijs. Normaal gesproken wordt het
altijd aangekondigd als er iemand
anders dan gebruikelijk bij u aan
de deur komt. Wanneer u het niet
vertrouwt, of de persoon kan zich niet
legitimeren, laat deze dan niet binnen
en bel de politie.”

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www. vanrengsbestratingen.nl

Onze openingstijden zijn:
Dinsdag
09.30 - 17.00 uur
Woensdag
09.30 - 17.00 uur
Donderdag
09.30 - 17.00 uur
Vrijdag
09.30 - 19.30 uur
Zaterdag
08.30 - 15.00 uur

www. vanveggeltegels.nl

Wat een smaken!

kimberly, darselect,
fenella en elsanta

€
1,70
en mmmmm.........

500 gram

*

OP = OP

drie bakjes € 4,50*
*geldig van 3 t/m 6 september 2015

in september en oktober geopend

van dinsdag t/m vrijdag van 12.00-17.00 u
en zaterdag en zondag van 11.00-17.00 u

Kreuzelweg 3 5961 NM Horst 077-3970216
www.aardbeienland.nl

Ongelukje?

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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HALLO op vakantie . . .
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

… in Schotland

… in Péra
Toon en José Jansen uit Meterik zijn in de zomervakantie naar Lagos in Portugal geweest. Een van de
uitstapjes die ze daar deden, ging naar het zandsculpturenfestival Fiesa 2015. Het thema van zandsculpturenfestival was dit jaar muziek. Overal werden musicals, filmmuziek, zangers, zangeressen, bands en componisten afgebeeld. Tijdens hun bezoek aan dit festival gingen zij met de HALLO op de foto.

... op de Mont Ventoux
De familie Josten uit Hegelsom vierde onlangs vakantie in de Franse
Provence in de buurt van de Mont Ventoux. Op de dag dat zoon Tim de
berg ging beklimmen, zou het 38 graden worden. Daarom was iedereen
al vroeg uit de veren om hem onderweg van proviand te voorzien en
was er om 09.30 uur nog genoeg tijd om de HALLO even te lezen.

Ed en Christa Duijkers uit Horst bezochten afgelopen juli Schotland
met hun kinderen Fabienne en Kevin. Het gezin bezocht tijdens hun
vakantie onder andere Edinburgh Castle. Fabienne en Kevin gingen bij
het kasteel op de foto met een beeld van een traditionele Schotse
doedelzakspeler. De HALLO mocht niet ontbreken.

… in Oostenrijk
Toos en Graad Tillemans uit Hegelsom zijn op vakantie geweest in Oostenrijk. Bij een bezoek aan een
almhut op 1600 meter hoogte ging Toos naar het toilet waar ze rustig de HALLO wilde lezen. Uiteindelijk
heeft ze maar besloten dit buiten het toilet te doen. Haar commentaar luidde: “De luxe is niet overal vanzelf
sprekend.”
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Inzameling speelgoed

Van kindermarkt naar
asielzoekerscentrum
Ankie Gooren (34) uit Meterik komt jaarlijks op de Kindermarkt in Horst. Ze verbaast zich er telkens over
hoe veel speelgoed, dat niet is verkocht, na afloop van de markt weggegooid wordt. Ze besloot daarom een
inzamelactie te organiseren voor kinderen in asielzoekerscentra.

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

Administratie Partners

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

Wij regelen het voor u!

“Ik zie al jaren dat er veel speelgoed weggegooid wordt, terwijl dit nog
erg bruikbaar is. Enkele jaren geleden
zamelde Diaconie Nu ook al speelgoed
in voor kinderen in asielzoekerscentra.
Dit voorbeeld ben ik gevolgd. Eerst heb
ik een oproep geplaatst in een
Facebookgroep. Hierin heb ik ook
aangekondigd dat ik op de Kindermarkt
in Horst zou gaan flyeren”, vertelt
Ankie.
Dat haar oproep tijdens de
kindermarkt zo’n groot succes zou
worden, had ze niet verwacht. “Na de
kindermarkt hebben erg veel mensen
speelgoed gebracht. Onze hele schuur

ligt nu vol met speelgoed en er zijn
nog steeds mensen die spullen komen
brengen. Gelukkig zijn er ook mensen
die hun hulp hebben aangeboden bij
het sorteren, want dat is de volgende
stap. We moeten nu gaan kijken wat
wel en niet bruikbaar is. Nederlandse
kinderboeken zijn bijvoorbeeld niet
erg bruikbaar in asielzoekerscentra,
aangezien deze kinderen meestal geen
Nederlands spreken. Maar ik heb ook
al erg veel bruikbaar speelgoed en
kinderkleding gezien.”
Alles gebeurt in overleg met het
asielzoekerscentrum in Overloon.
“Zij vertellen mij wat en hoeveel

speelgoed ze kunnen gebruiken. Het
is in principe de bedoeling dat het ingezamelde speelgoed in december naar
het asielzoekerscentrum gaat, zodat
deze kinderen met Sinterklaas en kerst
ook een cadeautje krijgen. Vanuit daar
wordt het eventueel ook verspreid naar
andere asielzoekerscentra.”
“Er zijn tegenwoordig erg veel
negatieve geluiden over de vluchtelingen”, vervolgt Ankie. “Ik ben blij en
trots dat ik in een dorp woon waar die
gedachten dus blijkbaar heel anders
zijn. Deze actie is nu al een succes
dankzij de ouders en kinderen die spullen hebben gedoneerd.”

Weg veiliger maken

Lantaarnpalen aan
Hagelkruisweg in Hegelsom
Aan de Hagelkruisweg in Hegelsom worden binnenkort vier lantaarnpalen geplaatst. De dorpsraad voert alle
lange tijd strijd om de weg veiliger te maken. Eerder plaatste gemeente Horst aan de Maas een waarschuwingsbord, maar dat is volgens de dorpsraad niet genoeg.
De Hagelkruisweg verandert ter
hoogte van de kruisingen met een
verhard pad en de uitritten van
sportpark Wienus van een 60- naar een
30-kilometerzone. Volgens de dorpsraad wordt hier echter regelmatig te
hard gereden. Voorzitter van de
dorpsraad Hay Arts: “Veel jeugd die
naar het sportpark gaat, fietst over dat
stuk weg. In het voorjaar werden er al
waarschuwingsborden geplaatst, maar
dat schiet natuurlijk niet op. Die borden
zie je in het donker niet eens.” De
dorpsraad ging al verschillende keren
naar de gemeente met voorstellen om
de weg veiliger te maken. “Het liefst
willen we verkeersremmende

maatregelen, zoals drempels, bij de
weg. De gemeente vindt dat te duur,
maar heeft wel aangegeven dat dit
soort voorzieningen geplaatst kunnen
worden als er regulier onderhoud aan
de weg gepland is. Maar wanneer dat
dan is, weet niemand.”

Compromis
Gemeente Horst aan de Maas
stelt nu voor om, als compromis, vier
lantaarnpalen te plaatsen. De kosten
komen dan grotendeels voor rekening van de dorpsraad: drie van de
vier lantaarnpalen worden uit hun
prioriteitsgelden betaald. De vierde lantaarnpaal wordt in een bocht geplaatst.

Lantaarnpalen op gevaarlijke plaatsen,
zoals een bocht, moeten verplicht
door de gemeente bekostigd worden.
In totaal gaan de vier lantaarnpalen
7.000 euro kosten. Deze worden binnen
twee maanden geplaatst.
Arts: “Wij vinden het heel belangrijk dat de jeugd veilig naar het
sportpark kan fietsen en ook weer
terug naar. Uit principe vinden wij dat
onze prioriteitsgelden niet bestemd zijn
voor dit soort voorzieningen, dat zou
gemeente Horst aan de Maas eigenlijk
allemaal moeten betalen. Maar de
veiligheid van onze jeugd staat voorop,
dus die lantaarnpalen gaan er sowieso
komen.”

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

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als
werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We
proberen je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan
in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden
je gerichte coaching en opleidingen.
Onze klant Euroveen is producent en
toeleverancier
van
hoogwaardige
substraten voor de tuinbouwsector en
consumentenmarkt. Voor de locatie in
Grubbenvorst zijn we op zoek naar een

Operator - Vac.nr. P003987
Je bent verantwoordelijk voor de productie van diverse soorten
potgrond. Vanuit de controlekamer stuur jij het volledig
geautomatiseerde productieproces aan. Daarnaast onderhoud je
contacten met diverse externe partijen.
Je hebt ervaring als operator en met een shovel, aangevuld met
kennis van de tuinbouw en sterk technisch inzicht. Je levert kwaliteit
en gaat proactief en betrokken te werk.
Het betreft uitdagende functie in twee ploegen. Je start via AB
Werkt, maar bij gebleken geschiktheid zijn er mogelijkheden voor
een vast contract bij de opdrachtgever. Zie www.bvb-substrates.nl
voor meer informatie.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl
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Dankbetuiging

Een mooier en warmer afscheid had het niet kunnen zijn
na het overlijden van mijn lieve man, Pap, Opa en “Opa Matje”

Mart Mooren
De overweldigende belangstelling, troostende woorden,
de vele kaarten, brieven, bloemen, zang en muziek
hebben ons erg goed gedaan. We hebben gezien dat hij
bij velen een geliefd persoon was. Hartelijk dank daarvoor.
Leen Mooren, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De zeswekendienst is op zondag 20 september om 9.00 uur
in de Joannes de Doperkerk te Meerlo.

Bedroefd hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons lid

Lei Litjens
Wij wensen echtgenote en familie veel sterkte toe.
Postduivenvereniging De Luchtbode Horst

In de tuin zal hee nit mier zitte, mar de herinnering blieft...

Hay Sturme
Tiny, Janneke, Peter, Lieke, Noortje, Jeroen en Meggie
en alle familie, wee wensen jullie veul krach toe
um dit verlees te verwerken.
Marieke en Roy
Hanneke en Richard
Sonja en Tristan
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Te koop BBQ pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor 4
personen € 18,-. Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwe Peeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.

Te koop aangeboden in Swolgen
halfvrijstaande woning met garage,
Kanakker 4. Perceel ± 285 m2,
3 slaapkamers en vaste trap naar zolder.
Te koop appels, ook zelf plukken. €
Tuinhuisje en aluminium overkapping en
0,50 per kg. Van Lankveld Tienraijseweg vrije achterom. Prijs € 195.000 k.k. Tel.
2 Meerlo,
06 53 24 21 52.
tel. 06 53 13 01 32.
Te Koop koffieboeketjes € 2,- per
Fiets- en bromfietsreparatie
bos. Veldboeketten op bestelling. Fam.
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America, tel.
tel. 077 398 61 38. Wegens vakantie
077 464 13 80/06 17 21 89 33.
gesloten van 7 t/m 18 september
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
Alards tel. 06 53 37 16 25.
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Finse sauna, afmeting 310 cm x 150
cm. Met toebehoren. Teab. 06 51 11
84 94.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!
HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Yoga centrum L’Espoir voor Ha-Tha
yoga zwangerschapsyoga meditatieve
avond. Voor info of opgave kunt u
terecht bij Wil 077 398 51 36 of bij
Monique 06 83 03 25 76. Almeweg 11
Horst www.yogacentrumlespoir.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Nieuwe oogst appels.
Te koop: appels, aardappels, groente,
fruit. Boerderijwinkel Kersten-Janssen
De Hees 69 Kronenberg. Openingstijden:
ma-di-do-vr 10.00-12.00 en 13.00-18.00
za 9.00-16.00 uur.
Spaans 2e jaar. Heeft u ongeveer
1 tot 2 jaar Spaanse les gehad en wilt
u graag verder? Enthousiaste docente
Spaans geeft cursus Spaans 2e jaar op
maandagmiddag en woensdagavond in
Melderslo. Info: info@mathein.com
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Nieuw! Thetahealing®.
Verander de wereld begin bij jezelf!
In sept. starten nieuwe cursussen,
zie agenda www.FranciSense.nl of kom
naar een informatieavond in Horst
of bel tel. 06 30 14 51 04.
T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
hooimachine/hark/maaier/ploeg/
mesttank/frees/weisleep/maiszaaimachine/kipper/tractor enz. en
vee-paardentrailer 06 19 07 69 59.
Zorgboerderij d’n Bongerd in
Sevenum. Dagbesteding voor ouderen
met een lichte zorgbehoefte. Zowel
via PGB als Zorg In Natura. Bel Irma voor
meer informatie 077 850 18 31
www.zorgboerderijdnbongerd.nl
Te koop vleespakketten van onze
scharrelvarkens. Pakket van 10 kg
€ 50,-. Vacuum verpakt en ingevroren.
Fam. Klomp Nieuwe Peeldijk 35
America tel. 077 464 13 80/
06 17 21 89 33.
Enthousiaste docente geeft cursussen
Engelse conversatie in gezellige sfeer
op dinsdag- en donderdagochtend of
donderdagavond in Melderslo, niveau
(half)gevorderd. Bel M. Goedhart
06 48 75 53 47 voor info.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Geboren
25 augustus 2015

Lyna
Dochter van
Maickel en Mieke
zusje van Rayen Tromp
Van Renessestraat 9
5975 SN Sevenum

Geboren

Sophie

28 augustus 2015
Dochter van
Patrick Kley en Joyce Vermeeren
De Pelslap 18
5961 LN Horst

Caravanstalling Droesen Venray.
Tel. 0478 58 30 48.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, nectarine, perziken,
druiven enz. Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Biodanza, vanaf 2 september elke
woensdag in ‘t Gasthoes in Horst.
Geef je op voor gratis kennismakingsles:
www.biodanzainmotion.nl
06 40 13 08 04.
50% Korting op alles. Kringloop
super actie 50% korting op alles tot
20 sept. Twedde Kans Speulhofsbaan 7a
Meterik.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Ruim 25 jaar maatwerk specialist! Gratis
offerte aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).
Cassandra Creatief Castenray. Verkoop
van mooie stoffen, naaien quiltartikelen. Naailessen (ook
voor kinderen) en Quiltlessen.
Meer info www.cassandra-creatief.nl
of 0478 57 10 45.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
hulp in de huishouding? Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Voorlopig iedere zaterdag om 10 uur
demo sappen maken, met aansluitend
gratis sappen, wijn en likeur proeven.
Weingut den Hiezel, Helenaveenseweg
13, 5975 MS Sevenum. Tel. 06 20 35 21
22 of 077 851 35 63.

Geboren

Feiya
20 augustus 2015
Dochter van
Frank Tielen
& Rianne Lommen
Lisdodde 8A
5966 TG America

Geboren

Nijs

28 augustus 2015
Zoon van
Robbert en Nicole
Speksnijder-Jacobs
Mulderstraat 30
5975 VZ Sevenum



Dolgelukkig zijn wij
met de geboorte
van onze dochter en zusje

Lot

Geboren op 29 augustus 2015
Trotse ouders:
Bianca Faessen en
Bram Hendrix
Zusje van Tijn & Fem
Lavendelheide 2
5975 TL Sevenum

Te huur opslag/bedrijfsruimte in
Grubbenvorst 180 m2, stof/vorstvrij,
alles verhard, electr rolpoort, eigen
ingang. Tel. 06 53 76 96 98.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Leer en/of gedragsproblemen?
Professionele begeleiding o.a.
voor Engels, rekenen, Nederlands,
(begrijpend) lezen, faalangst, autisme,
AD(H)D. Vergoeding vanuit PGB of zorg
in natura mogelijk. Tel. 06 50 27 19 73
info@reachup.nl www.reachup.nl
Stal en/of weide voor pony. Gevraagd
weide en/of stal in de buurt van de
Amerikaanseweg. Tel. 077 398 70 76.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Vermist sinds 2 weken onze 2-jarige
wit/grijs/rode poes. Omgeving
Americaanseweg. Tel. 06 53 81 07 19.
Mooi vakantiehuis Ardennen.
Herfstvakantie, Kerstmis of Nieuwjaar
vieren in de Belgische Ardennen?
Wij bieden ons mooie 12p vakantiehuis
aan voor een scherpe prijs.
Ook kleinere groepen zijn welkom:
www.trois-ponts.nl 06 55 79 56 80.

Gevraagd poetshulp voor een morgen
in de week. Tel. 077 463 16 73.

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

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

www.theoarts.com

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl
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Op 2 september 2015
zijn onze papa en mama

Ruud Zanders
& Mieke Joosten
getrouwd!
Daarom houden zij receptie
op 4 september van 19.00 u
tot 20.00 u bij Blok 10,
Wilhelminaplein 10 te Horst
(ingang aan de achterzijde via
parkeerplaats Librije).

U bent van harte welkom!
Jan en Nina

Berry Hoeijmakers
Geniet van je pensioen
en bedankt voor je inzet!

Op vrijdag
11 september 2015
gaan wij

Ervaren huishoudelijke hulp
biedt zich aan, uren en dagen kunnen
in overleg ingepland worden.
Mail rbrl1982@gmail.com
Te koop soep-pompoenen (in de vorm
van een fles), lang houdbaar.
J. Billekens Peelstraat 30 Kronenberg.
Tel. 077 467 15 63.
Te Koop Stoktstraat 54 2-1 kap.
Mooie locatie met berging/garage en
extra speelkamer/werkkamer. Inhoud
495m3. Perceel 275m2. Prijs € 249.000.
Tel. 06 40 20 38 38.

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

en

Menno Meulebeek
trouwen!

Wij wonen
Zandvoortselaan 99A
2106 CL Heemstede

Vanaf dinsdag 1 sept. 2015 gaan we
weer fruit persen, dus hebt u een
partijtje “val” en/of fruit maak een
afspraak op tel. 06 20 35 21 22.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Tuin leeghalen, haag inkorten.
Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Kas te huur gevraagd voor potplantenteelt, minimaal 5000 m2. Voorkeur
anti-worteldoek met regenleiding.
Verwarming niet nodig. Periode
minimaal sept-okt tot juli.
Info tel. 06 54 78 37 00.
Spaans voor beginners. Leer Spaans
spreken en verstaan in gezellige sfeer.
Enthousiaste docente geeft cursus
Spaans voor beginners in Melderslo,
op de dinsdagavond. Zie www.mathein.
com of bel 06 48 75 53 57.
Te koop een vierwielige scootmobiel.
Merk Shoprider Deluxe, kleur warmrood.
Info na 18.00 tel. 06 51 35 60 80.
Valise Atelier & Natuur. In september
starten de cursussen schilderen en in
oktober starten de 4-seizoenscursussen
vegetatief vormgeven. Ook losse workshops zijn mogelijk. Interesse? Aniet
06 10 09 87 94 Monique 06 12 69 79 35.
Pompoenen en sierfruit te koop.
Ook voor soep-/eetpompoenen en
Halloween. Dorssers, Maasbreeseweg
108, Sevenum, tel. 077 467 19 67.
Grijze spijkerjas met embleem en
speldje verloren op 28-8 tussen
Snackpoint Horst en politiebureau.
Tel. 06 45 39 00 90.
Update Windows 10. Computerhulp of
les nodig, bel 06 10 71 00 70.

Vriendelijke 85-jarige man uit Horst
zoekt vrijwilliger/paardenliefhebber
om zijn paardjes mee te gaan bezoeken.
Meneer kan nog goed fietsen. Info vrijwilligerszorg HadM 06 52 66 95 70.

Oud speelgoed, kleding, knuffels en veel meer was te vinden zondag 30 augustus op de inmiddels
traditionele Kindermarkt in Horst. De Kindermarkt is de afsluiter van de Harmoniefeesten. Kinderen
van de basisschoolleeftijd mogen tijdens de markt hun waar aan de man brengen. De Kindermarkt
trekt elk jaar veel bezoekers. Na de markt waren er diverse optredens in het centrum en vond de
wedstrijd Attent voor jong talent plaats. Deze werd gewonnen door Koen Schobbers. Hij begeleidde
zichzelf op gitaar en mondharmonica en speelde twee nummers.

Weinig moord en doodslag
in Horst aan de Maas
Provincie Limburg staat op de tweede plaats als het gaat om provincies waar de afgelopen vijf jaar de meeste
moorden hebben plaatsgevonden, bleek op donderdag 27 augustus uit cijfers van het CBS. In Horst aan de Maas
vond echter in de afgelopen vijf jaar geen enkele moord plaats.
De afgelopen vijf jaar, van 2010 tot
en met 2014, zijn in de gehele
provincie Limburg zestig mensen door
geweld om het leven gekomen.
Hiermee staat Limburg volgens cijfers
van het CBS landelijk op de tweede
plek en 15 procent boven het
gemiddelde. Alleen in Noord-Holland
kwamen meer mensen door geweld
om het leven.
Horst aan de Maas komt in deze

periode niet voor in moord- en doodslagcijfers. Uit een lijst die misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink bijhoudt
over alle moord- en doodslagzaken in
Nederland blijkt dat in de afgelopen 20
jaar, van 1994 tot 2014, in totaal vijf
moord- of doodslagzaken hebben plaatsgevonden in Horst aan de Maas.
Een geruchtmakende moordzaak in
Horst aan de Maas was de moord op de
19-jarige Poolse Josefa, ook wel bekend

als het ‘rozenmeisje’. Haar lichaam
werd in 1996 gevonden in rozendorp
Lottum en haar identiteit werd pas
ruim 14 jaar later in 2010 bekend. Voor
de moord op Josefa werd nooit iemand
veroordeeld.
In buurgemeente Venray staan
in de afgelopen 20 jaar 9 gevallen
van moord en doodslag op die lijst.
In gemeente Venlo zijn in diezelfde
periode 26 gevallen geregistreerd.

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

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

aannemingsbedrijf wellerlooi

www.mulderswellerlooi.nl

Drukbezochte Kindermarkt

Kapster. Permanent-kleur-bijknippen?
Bel 06 83 71 34 34 omg. 077.

MULDERS BV
Beekstraat 9, 5856 AJ Wellerlooi
T (0478) 5 018 97
F (0478) 50 27 04
info@mulderswellerlooi.com

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

Laura van Horck

Verloren omgeving Grubbenvorst-Horst
op maat gemaakte earplugs (oordopjes). Zitten in zwart stoffen zakje met
opschrift Cargo. Tel. 06 25 51 62 58.

Glas- & Schilderwerken
Hermkens

nieuws 07

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Kermis aan de Maas in
Broekhuizen
Aan de Maas in Broekhuizen vond van vrijdag 28 augustus tot en met dinsdag 1 september de
kermis plaats. Tijdens de kermisdagen waren er diverse optredens en activiteiten. De kermis wordt
al 19 jaar georganiseerd door de kermiscommissie. Op zondag 30 augustus waren er demonstraties
met een flyboard op de Maas. Daarnaast traden 30 Past 7 en Stunning Suzy op.
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Monumentaal Horst aan de Maas
1/14

Boerderijtje van Seroo America

De gemeente Horst aan de Maas kent veel oude, soms zelfs monumentale bouwwerken. Gebouwen die
met recht de status rijksmonument hebben gekregen. In deze historische reeks duikt HALLO Horst aan de
Maas in de geschiedenis van een aantal rijksmonumenten. In deze aflevering het boerderijtje van Seroo in
America.

tijd was de voeding eenzijdig en
het drinkwater onbetrouwbaar.
In de bevolkingsboekhouding wordt
vermeld dat er in de periode tussen
1850 en 1894 elf personen vanuit
dit huis ten grave zijn gedragen.
Verheijen zelf, zijn echtgenote, drie
van hun vier kinderen én zes van
de tien kleinkinderen. De kinderen
allemaal in hun eerste levensjaren”,
aldus Mulders. “In die tijd woonde er
in America maar vijf of zes gezinnen.
Het dorp is zo oud nog niet. De parochie America dateert van 1891, maar
rond 1850 zijn daar een paar huisjes
gebouwd, zo rond de Hofweg. Daar
hebben de eerste mensen zich gevestigd, dat waren zo’n vijf gezinnen.
Er lag een hele oude boerderij ’t Hof,
dat was het oudste huis van America.
Maar het oudste, authentieke, overgebleven huis, is Het Boerderijtje van
Seroo”.

Overgebleven
ontginningsboerderij

Aan de Nieuwe Peeldijk in
America vind je een klein boerderijtje genaamd ‘Het boerderijtje
van Seroo’. Het is een zeldzaam bouwwerk, dat stamt uit
omstreeks het jaar 1850.

Hay Mulders (62), voorzitter van
Stichting Werkgroep Oud-America,
weet veel over de geschiedenis
van America, en zo ook over Het
Boerderijtje van Seroo. “Het is wel
een typisch huisje, dit boerderijtje.

Het pand is heel lang bewoond
geweest door de familie Seroo.
Vandaar de naam. Maar de eerste
bewoner was een zekere Verheijen.
Samen met zijn gezin leefde hij in
een kleine, vochtige ruimte. In die

America was vroeger erg arm.
Aan het begin van de negentiende
eeuw liepen er enkele karrensporen
vanuit Horst in de richting van de
Peel. Een van die sporen is de latere
Nieuwe Peeldijk, de straat waar het
boerderijtje nu staat. Mulders:
“Voor die tijd was zo’n boerderijtje
al heel wat. Ook bouwtechnisch is
het interessant voor die tijd. Het is
gemaakt van bakstenen, heeft een

schilddak met wolfseinde en daarop
holle handvormpannen.”
Het boerderijtje van Seroo is
het enige overgebleven ontginningsboerderijtje van America.
“Je moet het zo zien: America was
vroeger onderdeel van de Peel,
daar woonde niemand. Maar de
eerste bewoners hebben America
‘veroverd’ op de natuur”, vertelt
Mulders.

Leuk en uniek
overblijfsel
“Het gebied werd ontgonnen,
oftewel: de turf werd afgegraven
en daarna werd de grond voor
iets anders gebruikt. Dat maakt de
boerderij ook zo bijzonder. Het is
een leuk en uniek overblijfsel van
hoe het hier vroeger in zijn werk
ging. De mensen moesten heel
hard werken om hun hoofd boven
water te houden. Armoe troef. Dat
zie je bijvoorbeeld ook aan de kerk
van America. Een heel klein kerkje.
Er was gewoon weinig geld hier in
het dorp. Als je dat vergelijkt met
een dorp als Meterik bijvoorbeeld,
daar zaten veel rijke boeren, die
stopten nog geld in zo’n kerk.
Vandaar dat de kerk daar zo groot
is. Daar zit wel wat verschil in.
America heeft moeten knokken om
het hoofd boven water te houden,
dan kenmerkt de geest van de
inwoners nog steeds.”

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
KOM NA AR HET OPEN HUIS OP VRIJDAG 8 MEI aanstaande

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
Sfeervol wonen in Horst aan de Maa s

VAN 15.30 TOT 16.30 OP DE BOUWPLA ATS A AN DE JANSSENWEG EN NEEM VRIJBLIJVEND EEN KIJK JE IN ÉÉN VAN DE WONINGEN!

NAAR HET OPEN HUIS OP VRIJDAG 3 APRIL A.S.
Open Huis
4 enSeptember
a.s.
16:00
tot
17:00. U bent van harte welkom!
6.30 uur op de bouwplaats
aan devrijdag
Janssenweg
neem vrijblijvend
eenvan
kijkje in
één van
de woningen!
Opleverin

g zomer 2

015!

Karakteristieke hoevewoningen
• Vrijstaand (geschakelde) woningen met
blijvend vrij uitzicht op beekzone
• Gezinswoning (landelijk) of levensloopbestendige woning (klassiek of royaal)
• Veel privacy
• € 8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maas van toepassing*
• Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.

levensloopbestendige woning
-

Vrijstaand (geschakelde) woning
met blijvend vrij uitzicht op beek zone
Badkamer en toilet afgewerkt
slaapkamer en badkamer op de
begane grond
Karakteristieke Hoevewoningen
- veel privacy
- €8.500,
- - koopsubsidie
Vrijstaandgemeente
(geschakelde) woningen
- Horst aanmet
de Maa
s van toepa
ssing* op beek zone
blijvend
vrij uitzicht

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

-

levensloopbestendige woning
(kla ssiek of royaal)
veel privacy
€8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maa s van toepa ssing*
Verkoopprijzen vanaf €243.000,- v.o.n.

*

Informeer naar de voorwaarden

Informeer naar de voorwaarden

* informeer naar de voorwaarden

hangfase2.nl
T: (0478) 51 37 00

Fer van Lin

Gezinswoningen
(landelijk)
Verkoopprijs
€285.000,
- v.o.n. of

*

WWW.DEAFHANGFA SE2.NL
T: (077) 398 90 90

Autobedrijf

T: (077) 260 00 00

WWW.DEAFHANGFA SE2.NL

per direct zomer 2015!
Oplevering
aanvaardbaar!

Binnenkort
starten de
volgende
opleidingen:
Eerste hulp
BHV
Code 95
Eerste hulp bij
ongelukken
aan kinderen

www.weijshooft.nl

03
09

winkel&bedrijf 09
Een lege plek
een groot gemis
een mooie
herinnering is al
wat er nog is

Starter in de regio Rouwhulp Mariska
Rouwhulp Mariska
Mariska Alards
Eikenlenbosserdijk 2
Melderslo
06 22 62 33 26
info@
rouwhulpmariska.nl
Website: rouwhulpmariska.nl
Sector:
dienstverlening in de
huishouding in de
eerste rouwdagen
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:

Start:

1 september 2015

Activiteiten
Rouwhulp Mariska ontzorgt tijdens
de eerste dagen van rouw.
Rouwhulp Mariska is een dienstverlening in de eerste dagen van
het verlies tot aan de begrafenis
of crematie. Daarbij valt te denken
aan het doen van de boodschappen, het schoonhouden van de

woning, het verzorgen van de
maaltijd(en), het verzorgen van
de was of het gastvrouw zijn.
Vooraf worden eerst de wensen
besproken en kan men eventuele bijzonderheden aangeven.
Doelgroep
Rouwhulp Mariska is bedoeld
voor iedereen die ondersteuning
kan gebruiken tijdens de eerste
dagen van rouw.

Kwaliteitslogo voor Van Rengs
bestratingen & Van Veggel
Van Rengs bestratingen & Van Veggel tegelwerken uit America mogen sinds kort het kwaliteitslogo
5-Sterrenspecialist voeren.
Het logo wordt alleen toegekend
aan bedrijven die garant staan voor
goed advies, vakmanschap, kwaliteit,
service en garantie.

Het kwaliteitslogo
5-Sterrenspecialist wordt toegekend
door WonenWonen.nl, dat in de
afgelopen 15 jaar is uitgegroeid tot een

Eikelenbosserdijk 2, 5962 NV Melderslo
Tel. 06 - 22 62 33 26
E-mail info@rouwhulpmariska.nl

www.rouwhulpmariska.nl
Iedereen kan een licht worden in de duisternis van een ander

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

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD 4,95
Vraag naar de voorwaarden

E1

St. Lambertusplein 2a 5961 EW HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

van de grootste woonportalen van
Nederland. Het bedrijf van Mark van
Rengs en Willy van Veggel mag vanaf
nu dit kwaliteitslogo voeren.

Open dag Gasterij Bergerbaan
Tijdens de open dag kunnen
bezoekers een beeld krijgen van de
veelzijdigheid van het bedrijf, zowel op

het gebied van zorg, recreatie, als
‘agriatief’. De open dag wordt
georganiseerd in samenwerking met

Geldig van 30 t/m
5 september 2015

Gasterij Bergerbaan in Sevenum opende twee jaar geleden haar deuren als ontmoetingscentrum voor ouderen,
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Op zondag 6 september is er van 11.00 uur tot 17.00 uur een open dag.
Beugelclub Bergerbaan. Bezoekers
kunnen dan ook kennismaken met de
beugelsport.

Oh, zit dat zo!

Crist Coppens

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Nieuwe ontslagrecht:
twee maanden na de start
Door: Paul van Hoef, advocaat
Zoals u weet, is het nieuwe ontslagrecht (WWZ) op 1 juli in werking
getreden. Aanvragen en verzoeken van vóór deze datum worden nog
volgens het oude recht afgehandeld. Menige uitspraak bevat daarom nog
geen nieuws, maar de WWZ-uitspraken druppelen al binnen. En dan met
name die van kantonrechters, want die worden gepubliceerd.
Het is nog wennen
Het blijkt dat partijen er nog aan
moeten wennen dat zij de ontbindingsdatum niet meer zelf kunnen
bepalen. De kantonrechter is namelijk
aan de wettelijke opzegtermijn
gebonden. Hij kan die niet verlengen, maar moet het dienstverband
met inachtneming van die wettelijke
opzegtermijn beëindigen. Tegen
een eerder tijdstip beëindigen mag
alleen, als de ontbinding het gevolg
is van ernstig verwijtbaar handelen of
nalaten van de werknemer. En daar is
natuurlijk vaak geen sprake van.
Geen vergoeding
Hetzelfde geldt voor (de hoogte
van) de vergoeding. Vaak kan de
kantonrechter geen vergoeding toekennen, ook al heeft de werkgever er
geen bewaar tegen en is de hoogte
ervan met de werknemer overeengekomen. Dat zit zo. De kantonrechter

kan alleen een ‘transitievergoeding’
en een ‘billijke vergoeding’ toekennen. Bij de transitievergoeding heeft
de kantonrechter geen enkele vrijheid:
die kan alleen toegekend worden als
de arbeidsovereenkomst ten minste
twee jaar geduurd heeft en de hoogte
ervan is in de wet bepaald. Biedt de
billijke vergoeding dan uitkomst om een
door partijen afgesproken vergoeding
in de uitspraak vast te laten leggen?
Ook niet. De kantonrechter kan de
billijke vergoeding namelijk alleen bij
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten
van de werkgever aan de werknemer
toekennen. En ook dit is meestal niet
het geval.
Een halve oplossing
Enkele kantonrechters zijn aan de
wens van partijen tegemoetgekomen
door hun afspraak niet in de beslissing
over te nemen, maar die wél in de
uitspraak te vermelden. Betaling van de

geldig t/m
zaterdag
5 september
2015

Bij 150 gram achterham
1 gratis roompaté
500 gram runderpoulet €5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Voor het versterken van ons team
zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Enthousiaste allround
oogstmedewerker (M/V)
vergoeding is dan evenwel niet door
executie van de uitspraak afdwingbaar.
De beste keuze
Biedt de beëindigingsovereenkomst of de opzegging met instemming van de werknemer soms
uitkomst? Wij adviseren u graag over
wat in uw concrete geval de beste
keuze is.

Functieomschrijving:
• Wij bieden een afwisselende baan met veel variatie aan
werkzaamheden binnen onze champignonkwekerij.
• Werkzaam binnen een team van ongeveer 8 mensen.
• Technische/electronica kennis is een pré.
Functie-eisen:
• Goede, enthousiaste en flexibele inzet.
• Kennis van machines en onderhoud wordt als positief ervaren.
• Salaris volgens CAO paddenstoelen.
Heb je interesse of wil je meer informatie bel gerust :

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
vanhoef@putt.nl

Smits Champignons BV
Puttenweg 80, 5813 BD Ysselsteyn (l)
Tel. 0478 - 54 15 74 of 06 - 54 21 59 61
Mail je sollicitatiebrief,
dan laten wij wat van ons horen.
e-mail j.smits@smitschampignons.nl
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Je vindt ALLES
voor de zomer
bij Trefcenter

sogood

TM

Like Trefcenter Venlo op Facebook en blijf op de hoogte van nieuws,
aanbiedingen en leuke acties! www.facebook.com/trefcentervenlo
HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL

Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!

JUBILEUMWEEKEND
4, 5 en 6 september

Programma:
Vrijdag 4 september :
Vanaf 19.00u Westerndemo met Nederlands kampioene
Rieky Young en demo met dressuuramazone Inge Coenen.

Zaterdag 5 september :

Kinderactiviteiten (9.00 - 12.30u).
Vanaf 14.00u verschillende demo’s met de
internationaal bekende springruiter Piet Raijmakers Jr.

Zondag 6 september :

GRATIS fotoshoot, mede mogelijk gemaakt door
BR Riding Equipment en Equigeniek.
Aanmelden is mogelijk t/m 5-9-2015. VOL = VOL

Ruiterspor
t
Equidrôme

10 ja ar !

Voor het gehele programma zie www.equidrome.nl

Elke dag andere super-acties!
Mede mogelijk gemaakt door o.a.:
Alles voor ruiter- en outdoorsport
Elke
zondag
geopend

Ruitersport Equidrôme • Straelseweg 374 • Venlo • 077 321 6006

WWW.EQUIDROME.NL

www.venloverwelkomt.nl

Powered by

en zo 11
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GEPLUKT Piet Geurts

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

twee kinderen, in 1986 zoon Niek en
in 1988 dochter Winnie. Intussen zijn
ze ook al de trotse opa en oma van
Hanna, dochter van Niek en zijn partner
Ineke. “Zij wonen ook in Hegelsom.
Winnie woont met haar vriend William
samen in Horst.”

Ik organiseer graag

Zonder te overdrijven kun je hem een verenigingsman in hart en nieren noemen. De plaatselijke jeugdcarnaval, de
voetbalvereniging, de carnavalsvereniging, de dorpsraad en de buurtvereniging; ze deden nooit tevergeefs een beroep
op hem. “Ze konden me overal voor vragen”, geeft hij zelf toe. Deze week wordt Piet Geurts uit Hegelsom geplukt.
Piet Geurts werd 61 jaar geleden
geboren aan de Kruisstraat in Hegelsom
en groeide op in een gezin met zes
kinderen. “Ik was de op één na jongste
van het gezin, zeven jaar na mij werd
mijn jongste zusje geboren.” Met de
andere kinderen van de buurt trok hij
er graag op uit. Kattenkwaad uithalen.
“Maar we maakten het nooit te bont”,
bezweert hij. “Al hebben we wel een
keer een veld met bessen aangestoken,
dat toen deels is afgebrand. En als het
fruit bij boeren in de buurt bijna rijp
was, gingen we ’schuume’. Probeerden
we de boer voor te zijn. Voordat hij het
dan in de gaten had, hadden wij onze
buit al binnen.”

In 1976 trouwde Piet met Ria
van Helden, in Hegelsom ook wel
bekend als Ria van Friedje. Zij groeide
niet ver van hem vandaan op aan de
Kogelstraat. “Ja, ik heb het dicht bij
huis gezocht”, grapt Piet. Ria was het
zusje van een van Piets vrienden.
Ze kenden elkaar al langer, maar het
werd pas echt iets tijdens carnaval van
1972. “Samen met Ria’s broer Peter en
enkele anderen deed ik mee aan de
Hegelsomse liedjesavond. We zongen
een alternatief carnavalsliedje en hadden nog wat extra vrouwenstemmen
nodig om ’t helemaal perfect te laten
klinken. Peter zei toen: ’dat doet ons
Ria wel.’ En zo is het gekomen.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Piet en Ria trouwden vier jaar later.
“We waren het nog niet van plan.
Ik kwam net uit militaire dienst.
Maar mijn broer wist te vertellen dat
dit huis aan de Hombergstraat vrij
kwam. Het huis en de flinke tuin stond
ons beiden erg aan. Dus besloten we
toen te gaan trouwen.” Het stel kreeg

In die jaren voor zijn huwelijk
was Piet al druk betrokken bij het
verenigingsleven in het dorp. Zo was
hij een van de eerste leden van de
Hegelsomse dorpsraad. “Ik werd
gevraagd om als vertegenwoordiger
van de jeugd plaats te nemen. Samen
met Joop Mittelmeijer heb ik toen de
werkgroep jeugd opgericht.” Piet was
betrokken bij de soos, de jeugdcarnaval en de voetbalclub. “Ik organiseer
graag en vind het leuk om activiteiten
samen te stellen. Bij de voetbalclub
kwam ik door een advertentie in het
verenigingsnieuws, ’t Bondsbledje.
Daarin stond dat de club op zoek was
naar een jeugdleider. Ik was toen
zestien jaar, had nog nooit bij een club
gevoetbald, maar het leek mij wel
leuk. Nog geen half jaar later werd ik
gevraagd voor het jeugdsecretariaat.
Maar dat was voornamelijk omdat wij
thuis telefoon hadden.” Het secretariaat
heeft hij ongeveer tien jaar gedaan.
“Daarna hebben we de werkzaamheden gesplitst. Ik deed namelijk ook de
organisatie van de clubactiviteiten.
Nu organiseer ik onder andere toernooien, onze clubdag en het scharrelbal
met de andere jeugdverenigingen.”

Met ingang van het komend seizoen
krijgt Piet daarbij hulp van dochter
Winnie. “Daar heb ik veel zin in, het
lijkt me erg leuk om dit samen te
doen.”
Piet stond ook aan de wieg van
buurtvereniging Hombergia. “In 1983
werd Mart Verheijen, die bij ons in
de straat woonde, prins carnaval.
Als buurt versierden we toen zijn huis
en ruimden dit na carnaval weer op.
Mart en zijn vrouw gaven toen een
feestje en dat was zo gezellig dat er
gesproken werd over een weekendje
weg met de buurt. Daags erna dacht
ik: je moet het ijzer smeden als het
heet is. Dus heb ik een brief opgesteld
met daarin een enquête om na te
gaan wie allemaal mee wilde.
In datzelfde jaar nog zijn we met
alle volwassenen een weekendje weg
geweest en er zijn nog verschillende
weekendtrips gevolgd. Voor de kinderen organiseerden we dagtrips naar
bijvoorbeeld De Efteling. Vaste prik
is elk jaar de buurtbarbecue. We zijn
geen officiële buurtvereniging, heffen
ook geen contributie, maar hebben
wel een goede band met elkaar.”
Naast zijn baan als controleur bij
de Belastingdienst en zijn werkzaamheden bij diverse verenigingen, heeft
Piet ook nog tijd voor andere hobby’s.
Hij wandelt graag met Ria en hun twee
hondjes, werkt menig uurtje in zijn
tuin en gaat graag op vakantie. “Ik zit
zelden op de bank voor de televisie.
Ik ben met van alles bezig en doe dat
natuurlijk ook graag.”

SCOOT SERVICE NEDERLAND
• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

www. beukenbouw.nl
woningen

hallen

stallen & renovatie

verbouwing

utiliteit

maneges

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Ontwerpen
Voltaweg 9, Maasbree




Bouwen
T. 077 465 37 01




Ontzorgen

E. info@beukenbouw.nl
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Wat
zeg je?

kris
kras!
Quiz
Wist je dat er in Spanje meer
gehuild wordt dan in
Scandinavië? En dat dolfijnen
grotere hersenen hebben dan
mensen? Dit soort kennis doe je
allemaal op als je, net zoals ik,
houdt van nutteloze feitjes,
puzzels en quizzen.
Wie ook van feiten en
weetjes houdt, maar dan de
nuttigere soort, is de organisatie van de nieuwe dorpsquiz de
Hôrster Kwis. Zij organiseert in
december een quiz met onder
andere veel vragen over Horst.
Teams hebben vijf uur de tijd
om thuis alle vragen in te vullen
en mogelijk zoveel hulp
inschakelen als ze willen.
Nu draaf ik misschien een
beetje door, maar zou dit geen
leuk live-evenement in de stijl
van tv-quizzen als De slimste
mens, Twee voor twaalf of Per
seconde wijzer kunnen worden?
Op zoek naar de persoon die het
allermeeste over Horst aan de
Maas weet. Een charismatische
presentator, een paar bekende
of niet zo bekende ’Horst aan de
Mazenaren’ als kandidaat en je
kunt zo tien avondvullende
programma’s op het podium
van ’t Gasthoês organiseren.
Ik zie het al helemaal voor
me. “Wat weet jij van Museum
de Kantfabriek?” Of: “Dan gaan
we nu kijken naar een animatie,
gemaakt door een student van
het Dendron College.” En wat
dacht je van: “Waar ik Jack Poels
zei, bedoelde ik Kees van Rooij
en waar ik eerst Kees van Rooij
zei, moet Paul Verhaegh zijn.
Stop de tijd.” En dan heb
je natuurlijk nog jokers,
hulplijnen en geluidsfragmenten. Alle quizattributen kunnen
uit de kast getrokken worden.
Mijn favoriete quizonderdeel
mag natuurlijk niet ontbreken:
de derriedouche bij een fout
antwoord uit de Droomshow.
Goed, ik loop erg hard van
stapel. Misschien als eerste stap
maar eens meedoen aan de
Hôrster Kwis. Kijken of ik daarna
nog zo van quizzen houd.

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ben een voorstander
van hergebruik’

Kringloopwinkels worden steeds populairder.
Ook Horst aan de Maas telt diverse winkels waar je
voor tweedehands spullen terecht kunt. Bijna
driekwart van het aantal inwoners van Horst aan
de Maas, 72 procent, zegt wel eens tweedehands
spullen te kopen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Je huis inrichten met meubilair uit de kringloopwinkel of juist je overtollige huisraad verkopen op een
carbootsale. De een doet dit met het oog op duurzaamheid, de ander omdat tweedehands goedkoper is.
“Ik ben altijd al voorstandster geweest van hergebruik,
dit is overigens een veel beter woord dan het Engelse
recycling. Ik breng zelf ook overbodige kleding,
meubels, boeken en apparaten naar de kringloopwinkel”, reageert deze inwoonster. Iemand anders kocht
haar babyuitzet ooit nieuw, maar heeft daar achteraf
spijt van. “Dat zou ik nu nooit meer doen. Als je ziet
hoe goed dat spul nog is als mensen dat verkopen.
Ze hebben het vaak maar een relatief korte periode
gebruikt.” Het merendeel van de inwoners, 87 procent,
koopt tweedehands omdat de aanschaf dan vaak
vele malen goedkoper is. “Ik vind het leuk om op

Inwonerspanel

1.672 leden

1%
Weet niet

27%
Nee

72%
Ja

Koop je wel eens
tweedehands spullen?
‘Het is bijna een hobby’
‘Heb ik geen behoefte aan’
‘Ik koop regelmatig
kinderspeelgoed’

die manier van alles bij elkaar te zoeken voor weinig
geld”, zegt iemand. Een ander voegt daar aan toe:
“Bij de Winkel van Sinkel is de opbrengst voor een
goed doel.”
Voornamelijk auto’s, fietsen, boeken, meubilair
en speelgoed worden tweedehands gekocht.
Maar bijvoorbeeld ook kleding, bouwmaterialen
en onderdelen voor de auto of fiets. Hiervoor wordt
vooral op websites als marktplaats en ebay gekeken.
Sommigen kopen juist liever niet tweedehands.
Zo zegt 72 procent van de inwoners de voorkeur aan
nieuwe spullen te geven. “Wanneer je tweedehands
koopt krijg je vaak geen service en heb je ook geen
garantie op dat wat je koopt”, meent deze persoon.
Het is dus niet altijd betrouwbaar, zegt 16 procent.
Anderen vinden het idee iets te dragen of gebruiken
van iemand anders, gewoon niet zo hygiënisch.
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren? www.hallohorstaandemaas.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

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

Bespreking Poll week 34

Een fikse regenbui in de zomer is lekker
Een fikse regenbui in de zomer is lekker. Tenminste, dat vindt 86 procent
van de stemmers op de poll van week 34. In het weekend van 15 en 16
augustus is er namelijk een historische hoeveelheid regen gevallen in NoordLimburg. Veel mensen waren dus blij dat de warmte en de benauwdheid even
doorbroken werd. Zij waren die aanhoudende hitte moe en waren wel toe aan
een frissere temperatuur. Ook voor de landbouw is een flinke regenbui af en
toe meer dan welkom, vooral wanneer het een lange tijd droog is geweest.
Des te meer wordt het zonnetje na een flinke regenbui gewaardeerd.

In mindere mate waren er mensen niet zo blij met de regenbuien.
Veel plannen en activiteiten vielen hierdoor letterlijk en figuurlijk in het
water. Veel evenementen vinden namelijk in de zomer plaats, zodat de kans
op goed weer groter is. Des te vervelender is het dan, als evenementen worden afgelast of naar binnen verplaatst worden vanwege aanhoudende regen.
Voor 14 procent van de stemmers hebben regenbuien de sfeer van evenementen of hun vakanties dan ook verpest. Zij zien liever alle dagen zon in de
zomermaanden.

Het is goed dat Van Horster Land zich alleen
op de Poolse cultuur richt
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het centrum van Horst staat in het weekend van zaterdag 12 en zondag
13 september in het teken van een nieuw culinair en cultureel evenement:
Van Horster Land. Dit evenement draait om streekproducten en –gerechten, zang,
dans, muziek, bloemen en meer. van Nederlanders en Polen uit de regio. Het doel
van dit evenement is om de verschillende culturen met elkaar te verbinden.
Opmerkelijk, dat alleen de combinatie met de Poolse cultuur gemaakt wordt.
Er zijn bijvoorbeeld ook Bulgaarse en Roemeense immigranten in Horst aan de Maas.

Waarom worden deze culturen niet bij het evenement betrokken?
Aan de andere kant is het logisch dat de keuze is gevallen op de Poolse cultuur.
De grootste groep immigranten komt namelijk uit Polen en zij hebben hun draai
inmiddels gevonden in Horst aan de Maas. Er is tegenwoordig een Poolse supermarkt, parochie en discotheek. Het wordt tijd om de Poolse en Nederlandse/Horster
cultuur met elkaar te verbinden en om elkaar nog beter te leren kennen. Het is goed
dat Van Horster Land zich alleen op de Poolse cultuur richt. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 35) > Uitwisselingsprojecten naar het buitenland organiseren is taak van school > eens 52% oneens 48%
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Commissie
Samenleving

PadXpress blok 1 zit
boordevol toffe activiteiten

Openbare bijeenkomst op dinsdag 8 september 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden via
de website.

Hopelijk heeft iedereen een geweldige zomervakantie achter de rug, zodat men vol goede
zin aan het nieuwe schooljaar is begonnen.
Team PadXpress heeft in ieder geval niet stilgezeten in de vakantie, want de keuze is reuze
in het eerste blok!

Op de agenda staan onder andere de onderwerpen: Onderhoud en revitaliseren van het
gemeentehuis en Wet Generiek Toezicht..
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 22 september 2015 besproken.
Voor deze commissie komt daarvoor in aanmerking:
• Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders 2015.

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens
de vergadering van de commissie Samenleving. In dat geval kunt u contact opnemen
met de grifﬁer, Ruud Poels. Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per mail via
grifﬁer@horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 9 september 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden via
de website.
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen: Station Grubbenvorst en Handhaving.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 22 september 2015 besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in
aanmerking:
• Voorstel tot het vaststellen van de evaluatie
van de Integrale Structuurvisie Horst aan de
Maas en de hieraan gerelateerde besluiten
• Voorstel tot het vaststellen van de Nota
bodembeheer Ooijen-Wanssum inclusief de
bijbehorende (water)-Bodemkwaliteitskaart.
• Voorstel tot het vaststellen van het Beheerplan Openbaar Groen 2016-2019.
• Voorstel tot het kennisnemen van de evaluatie afvalinzameling in de openbare ruimte.
• Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie

voor het Masterplan Wonen.
• Voorstel tot het vaststellen van de Verordening toeristenbelasting 2016.
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens
de vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met
de grifﬁer, Ruud Poels. Dit kan telefonisch
via 06-51 85 28 91 of per mail via grifﬁer@
horstaandemaas.nl
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Een greep uit de activiteiten:
Bootcamp, Mad science, Taekwon-do, Schilderen, Outdoor spellen, Kanoën, Feest met
Pollewop, “Ik sta sterk!” en Typecursus. Zoals
je kunt lezen is er voor ieder wat wils. Ga dus
deze week nog naar www.padxpress.nl en
schrijf je in voor een van de activiteiten.

Pompoen en zonnebloemwedstrijd
We zijn weer gestart met het meten van de
pompoenen en de zonnebloemen. Wie ook
mee wil doen kan de meetgegevens van de
hoogte van de zonnebloem en/of de omtrek
van de pompoen op school doorgeven. De
school geeft deze gegevens door aan Natuur
en Jeugd. Vervolgens plaatsen wij de standenlijst in de Hallo en op www.natuurenjeugd.com
en geven ze door aan de school.

Vanaf 28 september komt Natuur en Jeugd bij
de 15 hoogste in de eindstand van zonnebloem
en pompoen meten. De prijsuitreiking is op
11 november om 15.00 uur in het gemeentehuis in Horst. Maar daarover vertellen we jullie
begin oktober meer.
Wij wensen jullie veel succes bij het meten.

Iets verloren of gevonden:
www.verlorenofgevonden.nl

Kalendergids 2016
Acquisitie kalendergids
In de komende weken zal de heer L. Christiaens van FMR Producties bedrijven en instellingen bezoeken om adverteerders te werven
voor de kalendergids 2016. Het staat u vrij om
hier wel of niet op in te gaan.

Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2016 tot
1 oktober doorgeven aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per e-mail:
gemeente@horstaandemaas.nl

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.

Foto van de maand augustus
Vorige maand zijn we begonnen met onze fotowedstrijd Kiek Horst aan de Maas.
We ontvingen heerlijke zomerse foto’s! De schilderachtige zwart-witfoto van de nieuwe fontein
in Horst is de foto van de maand geworden. Gefeliciteerd Chris Coenders! Benieuwd naar
het thema voor september? De vakantie is voorbij, dat betekent weer aan het werk, een nieuw
schooljaar en de start van de voetbalcompetitie. We mogen weer! Leg het alledaagse leven in
Horst aan de Maas vast. Stuur snel je leukste foto in via onze Facebookpagina!

Horst
Schoolstraat kavel 314 en 315
Meterikseweg 80a
Americaanseweg 52
Witveldweg 72
Kreuzelweg 13
Kreuzelweg 19/19a
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Horst aan de Maas
Bekendmaking ter inzagelegging en informatie- / inspraakavond Rapport Milieubeoordeling, effecten van de
gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en
CVI Raaieinde in de kernen
Grubbenvorst, Horst, Lottum,
Melderslo en Sevenum

Meterik
Theresiastraat 18
Sevenum
Hazenhorstweg 1-3
Midden Peelweg 3
Tienray
Spoorstraat 61
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Zwembad in Horst
In het Gasthoês was afgelopen woensdag een bijeenkomst over de
toekomst van het zwemmen in Horst.
Er zijn drie varianten: een
zwembad op het Floriadeterrein, de
huidige Berkel, en een nieuw
zwembad. College, ergens in Horst, en
niet per se in de Horster Sportzone
waar de raad nog geen beslissing over
heeft genomen. De eerste variant is

voor de SP geen optie: het onderzoek
naar de Floriadevariant is niet voor niets
uitgevoerd en de conclusies waren
helder. Voor de SP staat als een paal
boven water dat er een goede
zwemvoorziening in Horst moet blijven,
dus er zijn slechts twee opties.

De SP vindt het belangrijk dat alle
gebruikers worden meegenomen in dit
keuzeproces, HZPC, maar ook de
recreatieve gebruikers, zoals ouders met
kinderen en ouderen. Voor al deze
groepen moet zwemmen mogelijk zijn
en blijven. En we moeten de kans
grijpen om het schoolzwemmen weer
in te voeren. We hopen dat het College
ondertussen ook eens alle financiële

informatie over de beide varianten op
tafel heeft gelegd. We hebben hier al
herhaaldelijk naar gevraagd, maar
hebben nog steeds niets ontvangen.
Ook deze informatie is voor ons
belangrijk bij de afweging.
Voor de SP zijn en blijven de
volgende zaken voor het huidige of
nieuwe zwembad belangrijk: bereikbaarheid, betaalbaarheid voor de

Voldoende onderwerpen waar we
samen met u als burger en inwoner van Horst aan de Maas over van
gedachten kunnen wisselen. En dat
is de kunst van een lokaal politicus.
Luisteren naar elkanders mening.
Luister naar de ingebrachte argumenten. Op het einde van dat proces maak
je een afweging en bepaal je, vaak
samen met je fractiegenoten, het
standpunt van jezelf en jouw partij.
Dat zo’n besluit niet bij iedereen in

goede aarde valt, weet je van tevoren.
Als lokaal politicus maak je altijd een
afweging van algemeen belang versus
individueel belang. Belangrijk is dat
je goed uit kunt leggen waarom je
die keuze hebt gemaakt. Respecteer
elkanders mening en respecteer een
genomen besluit. Ik heb er weer zin.
Op naar een nieuw politiek ‘seizoen’.

Dossiers krijgen een gezicht. Passie
wordt een emotie.
Zo ook Glaucio en Marcia.
De 13-jarige Gláucio werd in Nederland
geboren en zijn 18-jarige zus Marcia,
rechtenstudent, was 3 toen ze naar
Nederland kwam. Glaucio heeft
Angola nog nooit gezien en Marcia
kan zich niets van het land herinneren.
Hun ouders zijn geïntegreerd en actief
in het verenigingsleven. Een gezin met
een toekomst in Nederland.
Maar vrijdag 28 augustus werden ze van hun bed gelicht en over

gebracht naar een detentiecentrum.
Detentie. Gevangenschap. Een gezin
dat onze samenleving nooit iets
heeft misdaan in gevangenschap.
Omdat hun vader in het Angolese leger
heeft gediend. Een leger waarin hij
mogelijk misdaden heeft gepleegd.
Niet bewezen, maar mogelijk.
De wetgever zit hier fout.
Straf geen kind van 13, door het uit
te zetten naar een land waar het
nog nooit is geweest omdat je eigen
systeem dergelijke gezinnen 15 jaar
in onzekerheid laat. Respecteer de

gebruikers, behoud van de werkgelegenheid, betaalbaarheid voor de
samenleving. Verder mag het zwembad met de ervaringen van Venray in
het achterhoofd, zeker geen private
eigenaar krijgen, gelukkig vindt HZPC
dit ook. Het zwembad is en blijft een
gemeenschapsvoorziening.
Thijs Lenssen en Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Accu opladen
Wat doet een lokale politicus in het zomerreces? Het antwoord daarop
is niet moeilijk. Net als een ieder geniet ik van de vakantieperiode. Samen
met mijn vrouw ben ik dit jaar tien dagen naar Sud Tirol, Italië, geweest en
we hebben daar heerlijk gewandeld en gefietst. Even de accu opladen.
Natuurlijk blijf je op de hoogte
van lokale ontwikkelingen. Af en toe
denk je ook tijdens de vakantieperiode na over de onderwerpen die
komend jaar op de politieke agenda
staan: het zwembad, het Gasthoês,
regionale ontwikkelingen, de

woningmarkt, het subsidiebeleid, het
accommodatiebeleid en ontwikkelingen
rond het sociaal domein.
Ontwikkelingen die elke burger in
Horst aan de Maas aangaan.
Ontwikkelingen waar ook (bijna)
iedereen een mening over heeft.

Hay Emonts,
CDA Horst aan de Maas

Glaucio
Politiek is een passie van me. Bijna dagelijks in gesprek met mensen
over de samenleving die we delen. Onderwerpen die mensen raken of
dossiers die technischer zijn. Wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben,
is dat ze direct van invloed zijn op onze omgeving.
In het democratische systeem dat
we in Nederland kennen, hebben we
te maken met meerderheden
bestaande uit meerdere partijen.
Links, rechts, progressief, conservatief,
na de verkiezingen zul je samen
moeten werken. Verschillen blijven,
oplossingen moeten worden
gevonden. Met respect voor de

verkiezingsuitslag en daarmee de wens
van de kiezer en op basis van je
idealen.
Compromissen horen erbij.
Vaak prima te verantwoorden en
slechts zelden strijdig met je idealen.
Maar als het zo diep in de principes
gaat als bij vluchtelingen ontzettend
moeilijk in een compromis te vangen.

toekomst van Glaucio en Marcia in
Nederland. Kinderen die Nederlands
praten, denken en doen. Kinderen
die in onze gemeente kunnen wonen
en lid zijn van verenigingen bij u in
de buurt. Of op school zitten bij uw
kinderen.
Op sommige momenten sta je
machteloos in je passie. Wil je het
compromis niet uitleggen en hoop
je op inkeer. Liefst al als u dit stukje
leest.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Ontgroening, vergrijzing, krimp
In de afgelopen jaren hebben we enkele malen gepleit voor een
integraal kernen beleid, omdat er diverse besluiten werden genomen
zonder dat de invloed op andere gebieden werd meegenomen.
Op initiatief van D66 hebben enige raads- en commissieleden van alle
partijen, samen met drie dorpsraadvoorzitters, gebrainstormd over de
invloed van vergrijzing, ontgroening en krimp.
Vervolgens is nagegaan hoe we
het onderwerp goed op de raadsagenda kunnen zetten. Het voorstel,
waarin een expert een themaraads-

vergadering zou leiden, is uitgewerkt
en aan het presidium van de raad
gestuurd. Het presidium heeft besloten
dat dit onderwerp meegenomen zal

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

worden bij de komende gesprekken
over toekomstvisie voor Horst aan de
Maas. Het onderwerp is van wezenlijk
belang en het is logisch dit onderdeel
in deze bredere visie mee te nemen.
De langere termijnvisie moet degelijk
worden vastgesteld, want bij deze
problematiek is het van belang dat je
ver vooruit kijkt.
De bouw van woningen is een
aspect dat we regelmatig terug zien

dat door het college in het totaalplan
kan worden meegenomen. Wilt u
hierover of over andere onderwerpen
uw meningen kwijt, ook als die tegendraads zijn aan onze opvattingen,
dan kan dat elke eerste zaterdag van
de maand in de bibliotheek in Horst,
van 11.00 tot 12.00 uur.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

TONGEDIERTEBESTRIJDING
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Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

komen, ook in deze rubriek. Ombouw
van vastgoed, tijdelijke woningen et
cetera. Het zijn allemaal mogelijke
oplossingen, maar ook de manier van
toewijzing van woningen is van belang.
Zorg, sport, verkeer, toerisme et cetera.
Al deze zaken zullen dus straks meegenomen worden in deze visie met als
centrale punt de vergrijzing, ontgroening en krimp. De genoemde groep
heeft het voorwerk gedaan,

bestrijding van alle ongedierte
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Blitterswijck

Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Carien van de Sande
14 jaar
Meerlo
Blariacum College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik heb niet echt lievelingsmuziek.
Meestal klik ik op Spotify gewoon
een hitlijst aan. Hierin staan vaak ook
nummers die bij het uitgaan gedraaid
worden, dus dan kan je tijdens het
uitgaan lekker meezingen.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Ik zou het op de traditionele manier
doen: op mijn knieën gaan. Alleen zou
ik het zelf nooit doen, omdat ik vind
dat de man het zou moeten vragen.
Ik heb er wel veel respect voor als
vrouwen het vragen!
Wat is het beste/slechtste cadeau
dat je ooit gekregen hebt?
Ik heb veel goede cadeaus gekregen,
maar niet een bepaald cadeau dat
ik als beste kan bestempelen. Dat
geldt ook voor het slechtste cadeau.
Ik vind het echter wel jammer als ik
bijvoorbeeld oorbellen krijg en ik ze
vervolgens niet draag omdat ik ze niet

mooi vind. Vaak durf ik dat ook niet te
zeggen. Maar over het algemeen ben ik
met cadeaus snel tevreden.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou graag 20 willen zijn, want dan
zien mensen je als volwassen en zelfstandig, maar je bent nog best jong en
kunt nog veel doen. Misschien zou ik
toch liever 21 willen zijn, want stel dat
de alcoholgrens naar 21 zou gaan dan
zou ik evengoed nog kunnen drinken.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Nog meer lachen. Dat doe ik al veel,
want ik ben een vrolijk persoon. Ook
wil ik nog veel gezellige feestjes meemaken. Verder wil ik zo veel mogelijk
blijven oppassen. Op een paar plekken
pas ik vaker op en dat zijn echt schatten van mensen.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Mijn vriendinnen, want wij hebben
geen internet nodig om een goede tijd
te hebben. Als zij bij me zijn en we
kokosnoten en bananen hebben, ben ik
tevreden.

aan Carien
van de Sande

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Dat was op de basisschool.
Neonkleuren waren op een bepaald
moment een trend. Nu vind ik het echt
lelijk wanneer mensen bijvoorbeeld
een fel neonroze trui aanhebben.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Laatst sliep ik met twee vriendinnen
op een boerderij van de opa en oma
van een vriendin. We sliepen met z’n
drieën in een tweepersoonsbed. In
het plafond zaten twee gaatjes en
de kamer waarin wij sliepen bevond
zich onder de zolder. Als op zolder het
licht aan was, kwam er licht door die
gaatjes. Toen we niet konden slapen,
gingen we even naar beneden en
maakten de zolderlamp uit. Toen we
terugkwamen in onze kamer scheen
een licht door de gaatjes en was de
zolderlamp dus aan. De enige die in de
buurt was de oom van mijn vriendin,
alleen die was al een tijd in slaap
gevallen dus hij kon de lamp niet aangezet hebben. Dat moment bezorgde
mij kippenvel.

Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik ben een persoon die zich nooit
schaamt, en vaak grappen maakt. Maar
soms vind ik mijn grap zelf supergrappig, maar vinden de anderen dat niet.
Er lacht dan niemand om de grap en op
zo’n moment zou ik wel door de grond
willen zakken.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Ik was met vier vriendinnen op de
Zomerparkfeesten in Venlo. We raakten
toen een vriendin kwijt. Wij hadden
haar mobiel dus we konden haar
niet bereiken en zij ons ook niet. We
hebben heel lang gezocht en haar uiteindelijk toch gevonden. Wat ik hiervan
geleerd heb, is dat je altijd bereikbaar
moet zijn. Ook moet je altijd een plek
afspreken waar je allemaal heengaat
wanneer je elkaar kwijt bent.
Zon of sneeuw?
Zon, want ik vind sneeuw wel mooi,
maar het is zo koud en nat. De zon is
lekker warm en je wordt er bruin van.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe ik er zelf uitzie in de toekomst,
maar ook hoe bijvoorbeeld mijn huis
eruit ziet. Verder zou ik het fijn vinden
om te weten hoe mijn financiële situatie er dan uitziet.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn zilveren ringen die ik altijd om
heb. Ik hecht veel waarde aan deze
ringen. Ook kaartjes van oppaskindjes
zou ik nooit weggooien, daar vind ik ze
veel te leuk voor.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat kreeg ik van mijn beste vriendin
Ilse. Zij vertelde mij dat ik me niets
moest aan trekken van wat anderen van
mij vinden, dat ik nooit iets moet doen
tegen mijn wil en dat ik dus gewoon
moet doen wat ik zelf echt leuk vind.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Afwassen. We hebben wel een afwasmachine, maar op vakantie moet je het
met de hand doen. Ik vind die etensresten die dan overblijven echt heel vies.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

Ter versterking van ons horecateam zijn wij op zoek naar:

Medewerker bediening m/v (16 - 20 uur)
en

Oproepkracht bediening m/v
Jouw profiel:
- Ervaring in horeca vereist
- Zowel in weekenden als doordeweeks beschikbaar
- Flexibel en zelfstandig
- Teamspirit en collegiaal

Wat kan De Schatberg bieden?
- Een uitdagende baan
- Je zult deel uit gaan maken van een enthousiast team
Een schriftelijke sollicitatie voorzien van
een CV kan gericht worden aan:

De Schatberg t.a.v. Monique Peeters
Middenpeelweg 5
5975 MZ Sevenum
horeca@schatberg.nl

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg!
Middenpeelweg 5 | 5975 MZ Sevenum | 077 467 7777 | www.schatberg.nl

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

Hijgende
schildpad
Als je dit leest, zit ik weer te
zwoegen in de schoolbanken
van het Dendron College,
verdrink ik in een oceaan van
huiswerk en zinken mijn
voornemens om dit jaar toch
écht te gaan plannen net
als de Titanic de diepte in.
De scholen in het zuiden van
Nederland zijn op maandag
31 augustus ook weer begonnen. Gatsie.
De vakantie en ik konden het
zeer goed samen vinden.
Flierefluitend, zon aanbiddend en
ijsjes verorberend fladderde de
tijd voorbij. De gedachte aan
school had ik uit mijn brein
verbannen en laten meevoeren
met de warme luchtstromen.
Maar aan alles komt een einde,
afscheid was onherroepelijk.
Dus nu begeef ik me weer
door de gangen van het Dendron,
waar in de eerste paar weken
verdwaasd kijkende eerstejaars
een opstopping veroorzaken als
een menselijke versie van de
Deltawerken.
Ooit was ik een van hen.
Mijn eerste schooldag staat nog
in mijn geheugen gegrift. Regen
kwam in stortvloed uit de hemel
denderen en mijn fiets steigerde
bijna achterover van de loodzware boekentas. Eenmaal op het
Dendron liep ik als een hijgende
schildpad (door de rugzak) naar
mijn kluisje, om daar te ontdekken dat alle boeken nat waren
geworden. Tot overmaat van
ramp had ik daarna geen flauw
idee waar ik heen moest. Het
was toch wel een stuk minder
cool dan in die Amerikaanse high
school-films.
Alles ging in een moordend
tempo voorbij en nu zit ik al in
6 vwo. De tijd danst op
Mexicaanse sambaballenmuziek
en ik kan hem niet bijhouden.
Al ontelbaar keren heb ik
’s ochtends mijn fiets in de
rekken van de fietsenkelder
gewurmd, mijn huiswerk
gemaakt en ben ik door weer en
wind gefietst. Maar lieve brugklassers, geniet van deze tijd
want afgezien daarvan is school
best leuk soms. Héél soms dan…
Rosanne
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Kennismakingslessen
All For You
In de vorige editie van HALLO Horst aan de Maas over kennismakingslessen van dansvereniging All For You was per abuis het verkeerde
e-mailadres opgenomen.
Het goede e-mailadres is
info@allforyoudance.nl Ook geeft de
vereniging geen afsluitende show in
Dok6 in Panningen.

De dansvereniging geeft daar wel
een optreden, maar sluit ieder jaar af
met een eigen show in MFC De
Zwingel in Melderslo.

Kroegentocht

Jubileum
Bridgeclub Horst
Bridgeclub Horst is in 1985 opgericht en bestaat dit jaar 30 jaar.
Het lustrum wordt gevierd tijdens een kroegentocht op zaterdag
4 oktober.

KnopenLopen Kulinair
Onder tropische temperaturen namen honderden wandelaars zondag 30 augustus deel aan
KnopenLopen Kulinair. Deze culinaire wandeling voerde door de omgeving van Sevenum en
Kronenberg. Het evenement werd georganiseerd door Stichting KnopenLopen Sevenum in samenwerking met lokale telers en horecagelegenheden. De wandeling was 12 kilometer lang, onderweg
kon er op de stopplaatsen van diverse hapjes en drankjes worden geproefd.

De bridgeclub bestaat uit
160 leden en komt iedere week of
dinsdag- of donderdagavond bij
elkaar in café The Shuffle in Horst.
Binnen het district Noord- en
Midden-Limburg neemt de club deel
aan bridgetoernooien.
De bridgeclub doet ook veel
aan scholing. Iedere twee jaar start

een cursus voor beginners en een
vervolgcursus. In september start een
beginnerscursus van twaalf lessen.
De cursus vindt plaats op dinsdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur in
café The Shuffle.
Voor meer informatie, bel Guus
Brummans op 077 398 47 72 of
Mieke Verstraelen op 077 463 14 06.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

ONTDEK DE VRIJHEID
VAN GLASVEZEL.
OOK IN UW WONING.
Wijk voor wijk sluit Reggeﬁber Nederland aan op glasvezel.
Met glasvezel van Reggefiber heeft u een eigen aansluiting, vanuit de wijkcentrale tot in uw
woning. Uw eigen verbinding geeft u alle vrijheid om te genieten van alle mogelijkheden van
razendsnel en stabiel internet, nu en straks. Het glasvezelnetwerk van Reggefiber is een open
netwerk, waarop tientallen providers hun glasvezeldiensten aanbieden. U kiest daaruit zelf de
provider die het beste bij u past.

‘Reggefiber levert zelf geen diensten,
maar wij geven wel onafhankelijk
overzicht en zo nodig persoonlijk advies.
Via onze website of 088 006 37 10.’

Bert, glasvezeladviseur.

www.eindelijkglasvezel.nl/overstap

Ook
glasvezel?

Meld u nu
aan via
de website.

NU TOT WEL

25% VOORDEEL

BIJ AANSCHAF VAN
EEN NIEUWE FIETS!!
EN ZOALS :
ENDE A-MERK EN LOEKIE
K
E
B
E
D
.
.A
O
IH
AN
UW DEALER V ATE, SPARTA, CORTINA, R
IM
LT
U
,
GAZELLE

www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66
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Nationale Burendag in
Horst

Inloopdagen

Dichterbij en Bewonersvereniging ’t Librijershöfke organiseren op zaterdag 26 september de nationale burendag
in Horst. Tijdens de nationale burendag wordt een mozaïekbank onthuld die gemaakt is door bewoners van een
locatie van Dichterbij aan de Groenewoudstraat.
Tijdens NL Doet in maart 2015
zijn beide organisaties begonnen met
het project Librije Ontmoet. Het doel
hiervan was om de bewoners met
een beperking beter te laten integreren in onze buurt door gezamenlijk

creatief bezig te zijn. De bewoners van
Groenewoudstraat 4 maakten het ontwerp van de mozaïekbank en samen
met buurtbewoners werden steentjes
geplakt op deze bank.
De bank is gemaakt door en voor

bewoners en vrijwilligers van Dichterbij
in samenwerking met bewoners van
de Librije.
Wethouder Birgit op de Laak van
gemeente Horst aan de Maas onthult
de mozaïekbank om 14.00 uur.

Jong Nederland en
Drumband Horst
De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat ook de groepen bij
Jong Nederland Horst en de drumband weer van start gaan. Vanaf zaterdag
5 september houden Jong Nederland Horst en drumband Horst hun jaarlijkse
inloopdagen voor alle jongens en meisjes van ongeveer 5 tot 12 jaar uit
Horst en omgeving.

Informatiebijeenkomst en snoeicursus

Fruitbomen

Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert in samenwerking met IKL en Pomologisch Genootschap
Limburg op woensdag 23 september een informatieavond over fruitrassen.
Het PGL is een vereniging die zich
inzet voor het behouden, bevorderen
en uitdragen van de kennis over
fruitrassen en de Limburgse fruitcultuur.
Tijdens de informatieavond vertelt PGL
over welke soorten fruitbomen er zijn.
Bezoekers kunnen appels en peren van
hun eigen fruitbomen meenemen.
De avond vindt plaats vanaf 19.00 uur
in MFC de Torrekoel in Kronenberg.
Het is mogelijk om van het eigen

fruit sap te laten maken. Wie hierin
geïnteresseerd is, kan contact opnemen
met Piet Selen via 077 467 43 60 of
06 29 20 32 53. Hij heeft een mobiele
sappers waarmee sap gemaakt kan
worden.
Stichting Landschap Horst aan de
Maas organiseert in samenwerking
met IKL in november ook een cursus
hoogstamfruitbomen snoeien.
De cursus bestaat uit een theorieavond

op donderdag 5 november, aanvang
19.30 uur, en een praktijk- en inloopdag op zaterdag 7 november, aanvang
09.00 uur. Alle cursisten ontvangen een
cursusmap en een naslagboekje die
gebruikt kunnen worden bij de verzorging van de hoogstamboomgaard.
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen en aanmelden kan tot donderdag 1 november. Voor meer informatie
info@landschaphorstaandemaas.nl

De kinderen kunnen deelnemen
aan de activiteiten van een huidige Jong
Nederland groep of van de drumband in
hun leeftijdscategorie. Ook ouders
kunnen de groepsmiddag of –avonden
bijwonen. De groepsmiddag van Jong
Nederland voor kinderen van 5 tot 7
jaar vindt op zaterdag 5 september van
10.30 tot 12.00 uur plaats. Voor
kinderen van 7 tot 8 jaar is er op vrijdag
11 september van 18.30 tot 20.00 uur

een groepsavond. Kinderen uit groep 5
van 8 en 9 jaar kunnen op maandag 7
en dinsdag 8 september kennismaken
van 18.30 tot 20.00 uur. Ten slotte is de
groepsavondvoor kinderen van 8 tot 12
jaar die bij de drumband willen kijken
op maandag 7 september van 18.30 tot
20.00 uur. Alle inloopdagen vinden
plaats in de blokhut aan de Toon
Hendriksstraat in Horst. Voor meer
informatie, kijk op www.jnhorst.nl

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

Boerderijwinkel Lenders

My-LifeSlim

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Toffedag.nl

FotoID

Toffe Dagstrand

Het Aardbeienland

TVI Computers

Het LoopCentrum

Ut Snoephuuske

Het Maashotel

VARG Outdoor & Travel

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen

Hof van Kronenberg

Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
Hof te Berkel 1-9, Horst
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Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

%
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Kronenbergweg 19, Kronenberg

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas
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Van Olsredlem naar Eredivisie
Ze begon ooit op haar zesde met volleyen bij de lokale vereniging Olsredlem uit haar woonplaats Melderslo,
maar werkte zichzelf stap voor stap hogerop. Aankomend seizoen volleyt Ilvy Sanders (18) voor Dames 1 van
volleybalvereniging Peelpush uit Meijel, uitkomend op het hoogste landelijke niveau, de Eredivisie.

in het volleyen. Dat is aardig wat, maar
dat is ook wel nodig. We hebben twee
keer per week extra krachttraining met
de fysiotherapeut voor de reguliere
training en we trainen nog twee keer
normaal. Verder analyseren we iedere
tegenstander, zodat we per persoon
kunnen bekijken wie wat moet doen.
We krijgen ook een compleet overzicht
waarop per positie staat aangegeven
hoe het verdedigingssysteem werkt,
en we bekijken de tegenstander door
middel van videobeelden. Verder zijn
we op wedstrijddagen twee uur eerder
aanwezig voor een lichte training en de
voorbespreking”, aldus Ilvy.

Graag voor over

Op 13-jarige leeftijd bereikte Ilvy
het hoogste damesteam bij volleybalvereniging Olsredlem in Melderslo.
Dit was nog maar een kleine indicatie
voor de stormachtige ontwikkeling die
ze vervolgens zou doormaken.

Via de volleybalschool van Peelpush
maakte ze drie jaar geleden definitief
de overstap naar de vereniging uit
Meijel. Na een half seizoen in Dames
3 en twee seizoenen in Dames 2
gespeeld te hebben, mag ze nu naar

het hoogste damesteam, het team waar
ze “vroeger altijd al tegenop keek.”
Vijf keer in de week naar Meijel
voor trainingen en wedstrijden, het
hoort er allemaal bij voor Ilvy. “In totaal
steek ik ongeveer twintig uur per week

Het is dus een druk schema dat Ilvy
wekelijks afwerkt, maar de middenspeelster heeft het er graag voor over.
Ze haalt namelijk erg veel plezier uit het
volleyen. Ilvy: “Ik vind de sport zelf heel
leuk omdat het best wel afwisselend is.
Je bent bijvoorbeeld niet alleen bezig
met rennen, maar het is ook een technische en tactische sport. En Peelpush is
gewoon een leuke club.”
Ondanks dat Ilvy op het hoogste
niveau volleyt, is er bij Peelpush nog
genoeg ruimte voor gezelligheid. “In de
kantine gebeurt altijd wel iets. Het is er
gezellig met alle dames- en herenteams. Dit vind ik erg belangrijk.”
Vader Ton Sanders onderstreept dit.

“Ik vond het vroeger, toen de meiden
van ons nog klein waren, erg belangrijk
dat ze bij een teamsport gingen. Of ze
nou voor volleybal, hockey of korfbal
kozen, dat maakte voor mij niet veel
uit. Als je maar samen met vrienden en
vriendinnen kan groeien in een sport.”
Naast het volleyen is Ilvy nog
volop bezig met haar studie Sport- en
Bewegingseducatie aan de HAN in
Nijmegen. Om beide zaken goed te
kunnen combineren, heeft ze een topsportregeling getroffen met haar school.
“Ik krijg een begeleider die ervoor zorgt
dat ik bepaalde vakken kan verplaatsen
of met andere klassen kan volgen.
Op maandag en woensdag trainen we
al om half vijf en dan moet ik soms wat
lessen missen.”
Dat het aan talent niet ontbreekt bij
Ilvy is duidelijk, maar desondanks blijft
de volleybalster het liefst bescheiden
en met beide benen op de grond staan.
Met zaken als het Nederlands team is
ze dan ook nog niet echt bezig. Ilvy:
“Het zou natuurlijk heel mooi zijn, maar
ik weet niet of het Nederlands team
haalbaar is en ik denk dat dit voor mij
op deze leeftijd ook nog een beetje te
vroeg is. Ik vind mijn sociale leventje
nog erg belangrijk en ik wil graag eerst
mijn studie afmaken. De komende tijd
hoop ik bij Peelpush vooral zelf beter
te worden, zodat ik een goede bijdrage
kan leveren aan het team.”

[feestelijke]

heropening
~ Shoeby Horst is totaal vernieuwd!
De heropening van de winkel vieren
we graag samen met jou! Tot en met
zaterdag 5 september ontvang je namelijk:
20% korting* op de gehele collectie!

20%
korting
*

op de hele collectie

* De korting is geldig t/m 5 september 2015 op de originele prijs van de artikelen uit de hele collectie van Shoeby Horst

shoeby.nl

~ Steenstraat 10, Horst
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Nederlandse titel
PC Die Sevenrijders
Het ponyteam van Ponyclub Die Sevenrijders uit Sevenum heeft op zaterdag 29 augustus deelgenomen aan de
Hippiade in Ermelo. Dit zijn de kampioenschappen dressuur en springen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sport.

SEIZOENSOPENING
Het nieuwe najaarsseizoen staat weer voor de
deur. Een grote variatie aan materialen, kleuren en
warme pasteltinten voeren dit najaar de boventoon.
Uiteraard hebben we weer wat lekkers bij de kofﬁe
en een leuke attentie. Naast onze vertrouwde
merken zijn dit seizoen nieuw in ons assortiment:

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
Het team uit Sevenum veroverde
in de verenigingskampioenschappen
de Nederlandse titel.
Het team bestond uit de leden

Emma Nabben, Floor Janssen, Eef
Baeten, Lou van de Goor, Teun
Schripsema en Maud Hoeymakers met
respectievelijk hun pony’s Blakt’s Tiara,

Desperado, Figo, Vayda H, Hertogin
en Cayenne.
Zij hadden een voorsprong op de
nummer twee van elf punten.

Kringkampioenschappen
Pony- en Ruiterclub Lottum
Pony- en Ruiterclub Lottum organiseert op zaterdag 12 en zondag 13 september de jaarlijkse kringkampioenschappen. Deze kampioenschappen zijn voor pony’s en paarden uit de kring Noord-Limburg.
Dit jaar betreft het kampioenschap
een opengestelde wedstrijd. Dit wil
zeggen dat ook deelnemers uit andere
kringen welkom zijn. Deze deelnemers
mogen wel meedoen, maar dingen niet
mee voor het kampioenschap.

Op zaterdag zijn er wedstrijden
voor de pony’s, op zondag staan de
wedstrijden voor paarden op het
programma. Er wordt deze dagen
gestreden om het kampioenschap in de
individuele klassen dressuur, springen,

bixiedressuur en -springen en afdelingsdressuur. Alle wedstrijden worden
gehouden bij manege Hoogveld in
Lottum.
Voor meer informatie kijk op
www.ruiterclublottum.nl

Tweemaal winst voor
RKsv Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst speelde vorige week twee wedstrijden. Op dinsdag 25 augustus speelden
ze een uitwedstrijd tegen het eerste team van RKHVV uit Huissen. Op zaterdag 29 augustus speelde het team van
Wittenhorst thuis tegen het eerste team van DFS uit Opheusden.
Na het verlies tegen VVA’71
Achterberg van een week eerder,
moest Wittenhorst er een schepje
bovenop te doen. Tegen hoofdklasser
RKHVV Huissen werd een uitstekende
prestatie geleverd door een overwinning met 3-2 te behalen. In de eerste
helft was RKHVV wel iets beter.
Ondanks een veldoverwicht kregen zij
weinig kansen. Wittenhorst speelde erg
slordig en beet eigenlijk te weinig van
zich af. RKHVV kwam in de 24e minuut
op een voorsprong van 1-0.
Na de pauze kwam Wittenhorst
uitstekend terug en zette de wedstrijd
op zijn kop. In de 55e minuut eindigde
een solo van Rob Zanders in 1-1.

Uit een vrije trap kwam RKHVV weer
op voorsprong 2-1. De mannen van
Wittenhorst gaven het echter niet op.
In de slotfase sloeg Wittenhorst hard
toe. Invaller Denny Bongers maakte
de stand weer gelijk tot 2-2. De winst
lag toen voor het grijpen en Willem
Heijnen schoot de winnende treffer
binnen. De eindstand van de wedstrijd
was 2-3.
In de tweede wedstrijd van de
week opende de ploeg van DFS de aanval. De achterhoede van Wittenhorst
gaf echter weinig of niks weg. De eerste gevaarlijke uitbraak van Wittenhorst
was meteen raak. Rob Zanders
scoorde vanuit een moeilijke hoek 1-0.

Wittenhorst kreeg het even moeilijk
tegen DFS, maar het doelpunt van de
tegenpartij werd afgekeurd vanwege
buitenspel.
Na de pauze was Wittenhorst
wederom de gevaarlijkste ploeg.
In de 55e minuut scoorde Willem
Heijnen. De kopjes gingen omlaag
bij DFS en Wittenhorst behaalde de
eindstreep met nog twee doelpunten.
Rob Zanders scoorde in de 84e minuut
en Will Spreeuwenberg verzilverde een
penalty. De eindstand werd 4-0.
Met deze resultaten werd
Wittenhorst tweede in de poule. Het
team gaat straks spelen in het district
Zuid II.

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op
www.podotherapiehermanns.nl
Tel. 077 397 13 18

Margje Janssen vierde NK pony’s
Margje Janssen uit Swolgen en haar C-pony Hielke deden op zaterdag 29 augustus mee aan de Hippiade in
Ermelo. Dit is het Nederlands Kampioenschap voor paarden en pony’s. De 12-jarige Margje behaalde een vierde
plaats in de dressuurklasse L2.
Margje had een gelijke score met
de nummer drie. De uitslag van de
hoofdjury was echter doorslaggevend,
waardoor zij het brons misliep.

In eerste instantie leek het erop
dat Margje, ondanks een goed
gereden proef, niet in de prijzen was
gevallen.

Later bleek er en fout gemaakt te
zijn en gingen Margje en haar zelf
opgeleide pony Hielke toch naar huis
met de vierde prijs.

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

Pijn onder de hiel
of voetholte

Het hielbeen is een groot, stevig bot met twee belangrijke
functies; het dragen van het lichaamsgewicht tijdens het staan
en het afwikkelen van de voet tijdens het lopen. Daarnaast
is het een aanhechtingspunt voor een aantal enkelbanden en
pezen in de voet.
Aan de onderkant van de hiel zit
een pees die er voor zorgt dat
de voetholte mooi in stand blijft.
Wanneer een voet is doorgezakt
of juist heel hol is, komt er teveel
trekkracht op de pees te staan en
zal men pijnklachten ervaren onder
de hiel en/of onder de voetholte. Vooral na lang zitten en na het slapen,
ervaart men deze pijnklachten bij het staan en lopen. Indien er niets aan
deze klachten gedaan wordt, kan de pijn zelfs de hele dag aanhouden.
Podotherapie Hermanns heeft een protocol opgezet waardoor
nagenoeg iedereen van deze klachten af kan komen. Bel dus voor een
afspraak of kijk op onze website.
Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!
Bel voor een afspraak: 077 397 13 18
In de regio Horst-Venray zit podotherapie Hermanns
op de volgende locaties:

Ursulinenweide 3
5971 ED Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum
Keizersveld 9F
5803 AM Venray

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl
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Geschiedenis station
Horst-Sevenum opgeschreven
Een héél land vol zoete aardbeien

kimberly, darselect,
fenella en elsanta
*
500 gram € 1,70 OP = OP
en mmmmm.........

drie bakjes € 4,50*
*geldig van 3 t/m 6 september 2015

in september en oktober geopend

van dinsdag t/m vrijdag van 12.00-17.00 u
en zaterdag en zondag van 11.00-17.00 u

Kreuzelweg 3 5961 NM Horst 077-3970216
www.aardbeienland.nl

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

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

De Sevenumse Nel Verstegen-Maessen heeft de geschiedenis van de spoorlijn Venlo-Eindhoven en station
Horst-Sevenum beschreven in het boekje Van station Horst-Sevenum tot Staatsie 1866. Dit boekwerk verschijnt in
oktober.
In 2016 is het 150 jaar geleden dat
de spoorlijn Venlo-Eindhoven in gebruik
genomen werd. De geschiedenis van
station Horst-Sevenum is onlosmakelijk
verbonden met de geschiedenis van
deze spoorlijn. Volgens de auteur heeft
de spoorlijn de dorpen Horst en
Sevenum veel welvaart en werkgelegenheid gebracht. Veel inwoners traden
in dienst bij de spoorwegen. Het kwam
vaak voor dat verschillende generaties
van een bepaalde familie werkzaam
waren bij het spoor. Twee families
komen in het boekje aan bod.
Verschillende transportbedrijfjes
werden in die jaren actief. Daarnaast
verschenen in de nabijheid van het
station cafés en koffiehuizen. Het
goederenvervoer nam sterk toe. Op het
emplacement verschenen verschillende
goederenloodsen. Tot in de jaren 60
van de 20e eeuw werd de laad- en
losplaats van het station intensief
gebruikt, onder andere voor het
verladen van vee, stro, kolen, aardappelen en suikerbieten. Als centraal punt
voor bietenvervoer per spoor behoorde
Horst-Sevenum tot een van de grootste
van ons land. In 1967 werden zelfs
meer dan 1000 wagons met bieten
vanaf station Horst-Sevenum naar de
suikerfabriek vervoerd. In 1972 werd de

Het verladen van bieten
losplaats van station Horst-Sevenum
gesloten. Het baanvak Horst-Sevenum
– Deurne was vele malen een proefbaan voor hoge snelheidstreinen.
Verschillende soorten treinen hielden
hier testritten.
Al honderd jaar is het stationsgebouw nagenoeg niet veranderd.
Het interieur werd een aantal malen

aangepast aan de tijd en de doelstelling van het gebouw. De laatste keer in
2013. Het stationsgebouw kreeg toen
een nieuwe naam, Staatsie 1866, en
een nieuwe functie: kiosk, lunchroom
en bed & breakfast.
Neem voor meer informatie over
het boek contact op met Nel VerstegenMaessen via nelverstegen@kpnmail.nl

Oogstdag en bierbrouwen
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 6 september diverse oogstwerkzaamheden.
Daarnaast wordt er bier gebrouwen en muziek gespeeld.
Bij de oogstwerkzaamheden in het
museum wordt geoogst zoals dat
vroeger gebeurde. Er wordt gebruik
gemaakt van dorsvlegels en een
breeddorser. Verschillende andere
ouderwetse landbouwmachines geven

een authentieke sfeer aan het geheel.
Er zijn demonstraties van oude ambachten en er worden oogstpannenkoeken
gebakken.
Leden van het Dionysosgilde presenteren hun jaarlijkse bierbrouwdag

en de Fanfarekapel uit Baarlo zorgt
voor muziek. Kinderen kunnen zich
vermaken met een museumspeurtocht,
een miniatuurkermis en oude spelen.
Het museum is geopend van 10.00 tot
17.00 uur.

Harmonie Orkest Noord-Limburg
op Rabo Fietsdag
Op de jaarlijkse Rabo-fietsdag op zaterdag 5 september speelt het Harmonie-Orkest Noord-Limburg.
Naast fietsers en wandelaars zijn ook muziekliefhebbers hier op de juiste plaats. Aan de jaarlijkse
Rabo-fietsdag nemen tal van verenigingen deel. Diverse muziekgezelschappen zijn tijdens de tocht op
verschillende plaatsen actief om de muziek te verzorgen. Het Harmonie-Orkest speelt van 09.30 tot
11.30 uur bij sportpark Ter Horst aan de Wittebrugweg 3 in Horst.

cultuur 21

03
09

Dominique
Janssen

Douwe Egberts Aroma Rood

Snelfiltermaling, grove maling,
Decafé of bonen
2 pakken à 500 gram
9,98 - 11,38

8

2 VOOR

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: voetbalster Dominique Janssen,
geboren in Horst, maar tegenwoordig uit Londen.

Malse biefstuk

realiseren dat ik ook wel eens het grote Nederlands elftal
zou kunnen halen”, aldus Dominique.

Blij met prestaties
En dat doel haalde ze. Met het Nederlands elftal kwalificeerde ze zich voor het WK in Canada van afgelopen
juni. Dominique wist na gesprekken met haar coach dat
ze in principe op het toernooi niet in aanmerking zou
komen voor een basisplaats. Ze wist dus dat ze alleen zou
spelen als er iemand anders in het team geblesseerd zou
raken. Haar moment kwam in de laatste poulewedstrijd
tegen thuisland Canada. Verdediger Desiree van Lunteren
viel uit, Dominique Janssen kwam erin. “Dat was echt
gaaf. In een vol stadion spelen op een WK. Het is echt
een ervaring die ik voor de rest van mijn leven meeneem.”
Door het gelijkspel tegen Canada plaatste het
Nederlands elftal zich voor de achtste finales. Japan was
daarin de tegenstander. De regerend wereldkampioen
was met 2-1 te sterk voor het jonge Nederlands elftal.
“Je weet dat je kan verliezen als je tegen Japan speelt.
Zij waren op dat moment wereldkampioen. Ik denk dat
we blij mogen zijn met onze prestaties op het WK”, zegt
Dominique. Als reservespeler vond ze het soms moeilijk
om vanaf de bank toe te moeten kijken. “Je weet dat je
als reservespeler geen invloed kunt hebben op de wedstrijd. Ik was daarom wel extra blij dat ik mocht invallen
tegen Canada.”

’Horst is mijn echte thuis’
Voetbalster Dominique Janssen (20) uit Horst maakte
vlak na het WK een droomtransfer naar het vrouwenteam
van het Engelse Arsenal. Omdat de competitie in Engeland
zich in de zomer afspeelt, had ze weinig tijd om het WK te
laten bezinken. HALLO sprak met haar een paar weken na
haar transfer.

Meisjesdroom komt uit
Stiekem wist de beste voetbalster uit Horst al tijdens
het WK dat ze zou gaan spelen voor de Engelse topclub.
“Je wilt het graag aan mensen vertellen maar je weet
dat het niet kan. Vrienden zeiden: zeg het nou gewoon.
Gelukkig heb ik het goed voor me kunnen houden”, zegt
Dominique. Inmiddels woont ze samen met drie teamgenoten in een wijk aan de rand van Londen. Dat is vlakbij
het trainingscomplex van Arsenal. “Eigenlijk is het een
meisjesdroom die uitkomt.”
Dominique begon ooit met voetballen bij Wittenhorst.
Daar speelde ze tot en met de B1 mee in verschillende
jongenselftallen. Ze hoopte altijd al van voetballen haar
werk te kunnen maken. Ze kreeg in de D- of C-junioren
door dat dit wel eens echt zou kunnen gaan gebeuren.
“Ik werd door de KNVB opgeroepen om te spelen voor
het Nederlands elftal onder vijftien. Toen begon ik me te

Dominique draagt Wittenhorst nog altijd een warm
hart toe. “Ik merk dat ze me nu ik naar Arsenal ben
gegaan nog beter aan het volgen zijn. Het maakt me trots
als ze iets over me op Facebook plaatsen.” Ze is de club
ook dankbaar. “Ze hebben me altijd alle mogelijkheden
gegeven om me te ontwikkelen. Als ze me nu bijvoorbeeld
vragen om iets te doen om het vrouwenvoetbal bij de club
te stimuleren, doe ik het meteen”, zegt Dominique.
Ze heeft naar eigen zeggen nog geen tijd gehad om
Horst en haar familie en vrienden te missen. “Ik zit nog
in een rollercoaster. Ik geniet zo van mijn tijd hier dat ik
nog niet veel heb kunnen nadenken”. Dominique weet
wel waar ze met kerst is. “Thuis in Horst bij mijn moeder,
broer en zus. Ik zie Horst als mijn echte thuis.”
Met Arsenal heeft Dominique op het moment van het
interview al drie wedstrijden gespeeld. “We hebben zes
punten gehaald. Dat is niet slecht, toch? Na mijn eerste
wedstrijd kreeg ik al complimenten van de trainer hier”.
Waar ze eerst bij haar club en in het Nederlands elftal
in de verdediging speelde, heeft ze bij Arsenal nu een
positie controlerend op het middenveld. “Daar speel ik
het liefste. Ik weet dat ik dat goed kan.” Haar carrière
staat sinds haar transfer volledig in het teken van voetbal.
Ze traint vier á vijf keer in de week. Het leven van een
fullprof zorgt ervoor dat ze goed rondkomt. “Ik kan er
goed van leven. De club heeft voor een woning en een
auto gezorgd.”

Zondagmiddagopenstelling
’t Zoemhukske
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske is op donderdag 6 september tussen 14.00 en 16.00
geopend.
Er wordt die middag informatie gegeven over het leven van de
honingbij, en bezoekers kunnen
een demonstratie bijwonen over
het zelf maken van tinctuur, zalf,
crème en lippenbalsem met produc-

ten van de honingbij zoals bijenwas
en propolis. Ook Vera Sanders van
imkerij de Hoef uit Leunen komt
langs.
In verband met het Wild Kingdom
Festival, dat die dag rondom de

Kasteelruïne plaatsvindt, is praktijkcentrum ’t Zoemhukske alleen
bereikbaar via de parkeerplaats van
het Parkhotel aan de Tienrayseweg.
Voor meer informatie, kijk op
www.zoemhukske.nl

00

5

Topkwaliteit uit Ierland
Per 500 gram
9,95

98
Kilo 11,96

Elke zondag open van 11.00 tot 17.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Geldig van wo 2 t/m di 8 september 2015

Uit

Horst
aan de
Maas

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

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

Culinair, cultuur
en verbinden
zaterdag 12 en
zondag 13 september tijdens

van HORSTer

land
Koopzondag
13.00 - 17.00 uur

GRATIS
PARKEREN

Buitengewoon compleet!
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Optreden Phoenix
in d’n Toerstop

Agenda
Kijk voor meer informatie op www.hallohorstaandemaas.nl

Broekhuizen

Walk 4 the Roses

Optreden B.A.N.

vr 4 september 20.00-23.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin de Roode
Vennen en het Schuitwater

zo 6 september
Organisatie: Stichting Landschap
Horst aan de Maas
Start en finish:
Wilhelminaplein

za 5 september 21.30 uur
Locatie: De Stendert 3

Dorpsraadsvergadering

OP-festival

wo 9 september 20.30 uur
Locatie: de Naessenhof

zo 6 september 13.00 uur
Locatie: centrum

za 5 september
Locatie: motorcamping D’n
Toerstop

Zondagopenstelling

Oogstdag en bierbrouwen

Nachtvlinderavond

Melderslo

De band Phoenix treedt op zaterdag 5 september op bij motorcamping
d’n Toerstop in Melderslo. De band bestaat uit verschillende muzikanten met
een lang muzikaal verleden en speelt voornamelijk hard rock.
Phoenix speelt op deze avond een
uitgebreid repertoire van covers. Liedjes
van onder andere ACDC, Metallica, Gary

Moore en Nirvana. Phoenix bestaat
sinds 2008 en geeft optredens op verschillende feesten en festivals.

Optreden Phoenix

Grubbenvorst

do 6 september 14.00-16.00 uur
Feestweekend Volleybalclub Locatie: praktijkcentrum voor
Aspargos
bijenteelt ’t Zoemhukske
za 5 en zo 6 september
Informatieavond
Organisatie: SV Aspargos
ma 7 september 19.30 uur
Locatie: LoopCentrum

zo 6 september 11.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Meterik
Locatie: Jong Nederland Meterik

Reünierepetitie
za 5 september 18.30-21.00 uur
Organisatie:
Muziekvereniging
St. Hubertus
Locatie: Zaal Debije

Horst

Muzikantine Weekend
vr 4, za 5 en zo 6 september
Locatie: Muzikantine

Meterik

Het Meccano Gilde Nederland organiseert op zaterdag 19 september een
expositie in Party- en Sportcentrum de Riet in Horst. Hier worden allerlei
meccano-constructies tentoongesteld, zoals werkende hijskranen en auto’s.
De expositie is geopend van 11.00 tot 15.00 uur.

Buitenfeest

hardlopen

Hegelsom

zo 6 september 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Expositie Meccano
Gilde Nederland

Kronenberg
Dorpsraadsvergadering
wo 9 september 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis De
Torrekoel

Sevenum

Optreden Orgaanklap en
Mooon
za 5 september 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Lottum

Lichtjesfeest

Optreden Harmonie Orkest
Noord-Limburg

vr 4 en za 5 september 18.0022.00 uur
Locatie: tuin Verheggen,
Horsterdijk 58

za 5 september 09.30-11.30 uur
Organisatie: Rabo-fietsdag
Locatie: sportpark Ter Horst

Meerlo

Wild Kingdom

Lezing over
alcohol en drugs

za 5 september 14.00-02.00 uur
Organisatie: Energy Productions
en Café De lange Horst
Locatie: Kasteelruïne

do 3 september 19.30 uur
Organisatie: EHBO-vereniging
Meerlo-Wanssum
Locatie: De Speulplats

Swolgen

Meccano staat onder veel mensen, met name jongens, bekend als
speelgoed waarmee zij in hun jeugd
veel gespeeld hebben. Het bestaat uit
allerlei losse onderdelen die door middel van boutjes en moertjes in elkaar

gedraaid moeten worden. Voor de mensen van het Meccano Gilde Nederland
is het speelgoed echter nog steeds een
levendige hobby, al zijn er inmiddels
wel aanpassingen gemaakt aan de
wensen van de huidige tijd.

Bedevaart Tienray
De parochies van St. Oda uit Melderslo, St. Lambertus en St. Norbertus
uit Horst, St. Hubertus uit Hegelsom, H. Joannes Evangelist uit Meterik en
St. Joseph uit America gaan dit jaar weer gezamenlijk naar het Mariabedevaartsoord Tienray. Deze bedevaart vindt plaats op zondag 6 september.

Rommelmarkt
zo 6 september 11.00-14.00 uur
Organisatie: Fanfare
Vriendenkring
Locatie: Mgr. Aertsstraat 33

Tienray

Bedevaart en hoogmis
zo 6 september 10.00 uur
Startplaats: overweg
Tienrayseweg

Alle deelnemers verzamelen zich
bij de overweg aan de Tienrayseweg.
Vanuit daar vertrekt de processie om
10.00 uur naar de kerk. De Hoogmis
begint om 10.30 uur. Personen die niet
in de gelegenheid zijn om zelf naar het
spoor in Tienray te komen, kunnen contact opnemen met het algemeen secretariaat, via 077 398 14 16. Wie nog een
plaatsje in de auto over heeft, kan zich
ook hier melden. Dit jaar vertrekt een
groepje gelovigen om 08.45 uur vanaf

de hoek Groenewoudstraat en de Jacob
Merlostraat. Bezoekers kunnen vanaf
het begin met deze groep meelopen,
maar het is ook mogelijk om onderweg
bij deze groep aan te sluiten. De route
die gelopen wordt, gaat via de Jacob
Merlostraat en Venrayseweg naar de
Tienrayseweg.
De Hoogmissen zijn van zondag
6 september van 09.30 uur in
Hegelsom, 10.30 uur in Horst en 11.00
uur in America komen te vervallen.

Succesvolle programma’s
bij Slender You Fit!
Kom langs en informeer naar de mogelijkheden tijdens de

inloopavond op vrijdag

• sporten voor
iedereen, ook met
medische klachten
• training van alle
spiergroepen

Better Belly
• 8 cm in 4 weken
• strakke buik door de
infrarood slimmingbelt
• snel en gegarandeerd
resultaat

• 10 kilo in 10 weken
dmv een sportprogramma op maat
icm een gezond
voedingsprogramma

• definitief ontharen
• betaalbaar voor
iedereen

vloerreiniging
en

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

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

Bewegings
banken

11 september v2a1n 18.30 .00 uur
Fitplan
Pulzzz

Dompelpompen
Gegarande
erd
resultaat!

Tel. 077 - 398 49 71 • Weltersweide 1, Horst

www.slenderyoufit.nl

in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■
Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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Medische Religie
zorg

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

Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

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

zondag

Meerlo

09.45

Heilige mis

19.15

09.45

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

Horst (Lambertus)

Vijfde editie Knuffelbeer

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

zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Processie Tienray
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

Huisartsenpost

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

De symfonische rock- en fusionband B.A.N. uit Venlo treedt op zaterdag 5 september op in de zaal bij kunstenaar
Floor Hermans in Meerlo aan De Stendert 3. Het optreden begint om 21.30 uur.

woensdag
		

Rozenkrans

17.30

B.A.N. is een symfonische
rockband, veel geluiden uit andere
genres komen in hun muziek samen

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

Je bent verantwoordelijk voor het kanten van diverse plaatmaterialen voor de machinebouw en de
klimaatkasten. Dit geschiedt middels een computer gestuurde kantbank af tekening. Het kunnen
programmeren van de kantbank en lezen van tekeningen zijn derhalve een vereiste.

zondag
		

10.00
14.30

Basis voor succes?
Je hebt een afgeronde technische opleiding als Constructiebankwerker op LBO/MBO niveau en
ruime ervaring als Kanter.

Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
4 t/m 10 september 2015
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo
Meterik

112

B.A.N. treedt op in Meerlo

Swolgen

kerkdienst
kerkdienst

De zaal opent om 20.00 uur en dj
Remco/Unissez zorgt voor een
afterparty.

Kanter - fulltime

Tienray

De Schuilplaats

tot een rockgeluid. De teksten van hun
liedjes gaan over wat je in het leven
allemaal kan overkomen.

Christiaens Group is een jonge en dynamische
organisatie die wereldwijd turn-key projecten realiseert in
de champignonteelt en de afvalverwerking en specifiek in
de compostering van reststromen.
In Horst, het centrum van de internationale champignon
business, zijn wij een belangrijke speler in het veld en
daarmee een aantrekkelijke werkgever voor de regio alsook
daarbuiten. Ons bedrijf heeft 100 medewerkers en is nog
steeds groeiende, dus zijn wij op zoek naar jou! Zoek je
een dynamische, internationaal opererende werkomgeving
waar je je creatieve ambitie kwijt kan en heb je een passend
cv, dan nodigen wij je van harte uit om te reageren op één
van onderstaande vacatures.

Sevenum

Vrachtwagenchauffeur - oproep
Je zorgt voor het transport van door Christiaens geproduceerde machines en machineonderdelen
binnen Nederland en naar haar buurlanden.

Alarmnummer

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

In America vond op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus de vijfde editie van het Knuffelbeer Festival
plaats. Tijdens het Knuffelbeer Festival traden bands op als Early Adopters, the Afterveins, the Black
Cult, Mountain Bike en Tamarin Desert. Op zaterdag vond op het festivalterrein de tweede editie van de
Blagentuin plaats. Tijdens de Blagentuin, met het thema Op zoek naar het verloren goud, konden
kinderen tot 12 jaar meedoen met schatgraven en andere spellen en werden ze vermaakt door piraten
met echte papegaaien. De middag stond helemaal in het teken van piraterij en zeerovers.

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Basis voor succes?
Je bent in het bezit van een rijbewijs CE en Code 95. Daarnaast ben je flexibel ingesteld.

Reageren

Solliciteer door een brief en cv uiterlijk 30 september 2015 te sturen naar:
dhr. J.T. Coppus, Christiaens Group, Witveldweg 104, 5961 ND Horst of
per e-mail: HCO@christiaens.com.
Door de verwachte hausse aan reacties kunnen wij helaas alleen de voor ons serieuze
kandidaten informeren over de voortgang.

www.christiaens.com

Nieuws
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Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

Ledenaanbiedingen
‘Dichterbij Horst
Venray’ najaarseditie

RABOBANK
HYPOTHEEK
INLOOPSPREEKUUR

Op 4 september ontvangen onze leden de
najaarseditie van ‘Dichterbij Horst Venray’.
Voor het najaar hebben we opnieuw twee
lokale ledenaanbiedingen:
1) Lo Sole Sevenum
2) De Schoester Horst

zaterdag 5 september 2015
Tijdens het inloopspreekuur geven adviseurs van de Rabobank
vrijblijvend advies en antwoord op woonvragen. U krijgt een
kort oriëntatiegesprek, berekening van eventuele woonlasten,
informatie over mogelijke verbouwingen of hypotheekaanpassingen en uitleg over het Rabobank Hypotheekdossier.
Van 10.00 – 13.00 uur We ontvangen u graag in ons kantoor
Kerkeveld 21 in Horst of kantoor Schouwburgplein 13 in Venray.
U bent van harte welkom! Op zaterdag 5 september staan
deze kantoren eveneens in het teken van de Rabo Fietsdag.

De zomeraanbiedingen van Het Aardbeienland in Horst, Clevers IJS in Grubbenvorst,
Arcen, Overloon, Plasmolen en Take Away
in Roermond en Attractiepark Toverland in
Sevenum zijn eveneens nog geldig.

Zonder
afspraak
binnenlopen

voor antwoord
op je
woonvragen.

Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur
In de zomermaanden ben je elke 1e zaterdag van de maand welkom. Onze adviseurs

De nieuwe ledenaanbiedingen vindt u op
bladzijde 38 van Dichterbij Horst Venray.

40JARIG JUBILEUM
RIA DINGHSSCHATORIE

beantwoorden vragen, berekenen maandlasten en helpen je jouw hypotheekdossier
aan te maken. Zodat je meer zekerheid hebt over je mogelijkheden.

Iedere 1e zaterdag van de maand geopend van 10 tot 13 uur

SAMEN FIETSEN VOOR JOUW CLUB
Een aandeel in elkaar

op zaterdag 5 september tijdens de Rabo Fietsdag!
Op zaterdag 5 september organiseert Rabobank Horst
Venray voor de tweede keer de Rabo Fietsdag. Tijdens die
dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray geld bij
elkaar fietsen voor een vereniging/stichting naar keuze.
Enkele cijfers:
• 3.500 leden fietsen mee
• 180 verenigingen hebben ingeschreven
• 50 verenigingen zorgen voor entertainment
• 20 verenigingen/bedrijven stellen hun locatie ter beschikking
• 100 Rabobankmedewerkers helpen mee
• 40 verkeersregelaars zorgen voor een veilige route
• 30 kilometer af te leggen per route
• 6 fietsroutes
• 4 startlocaties op elke fietsroute

Financieel ontzorgen

bij ouder worden

Opbrengsten versnaperingen bestemd voor verenigingen/
stichtingen
Op de diverse start- en pauzeplekken zorgen verenigingen en
stichtingen voor vermaak. Zo is er muziek, toneel en dans. En
zijn er demonstraties en bezienswaardigheden. Verder zorgen
de locaties/verenigingen voor een hapje en drankje ter plekke.
De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de betreffende locatie of vereniging. Zo steunen de fietsers de activiteiten
van de verenigingen of stichtingen. Uiteraard kunnen de fietsers
ook hun eigen lunchpakketje meenemen.
Extra acties!
Actie: Tweet een originele foto of plaats een originele foto op
facebook en maak kans op een prachtige Rabo fiets
Actie: Stap met jouw club in Rabobank sfeer op de fiets en maak
kans op een verdubbeling van de financiële bijdrage.
De actievoorwaarden staan op onze website.
We gaan er samen een fantastische dag van maken!

Op 14 september 2015 is Ria Dinghs-Schatorie
40 jaar in dienst bij de Rabobank Groep.
Ria is werkzaam als Adviseur Particulieren.
Rabobank Horst Venray feliciteert Ria
van harte met haar 40-jarig jubileum!

LAAT JE INSPIREREN OP
INSPIRE 2015
A look around the corner in Horst Venray
Ook nieuwsgierig naar de inspirerende
werkomgeving om de hoek? INSPIRE is hét
bedrijfsevent in de regio Horst Venray voor
en door jongeren. Op een leuke, laagdrempelige manier maak je kennis met zo’n vijftig
interessante bedrijven uit de regio in de meest
uiteenlopende sectoren. Vraag ze gerust het
hemd van het lijf! Ze vertellen je graag meer
over de organisatie, functies en toekomstmogelijkheden. Wie weet heb je straks een toffe
stage- of werkplek te pakken bij een van deze
toonaangevende bedrijven uit de regio.

Bijeenkomst op vrijdagmiddag 25 september
We hebben een informatief programma voor u:
• Lezing door de Rabobank ‘Welke bankzaken kunt u bij leven
regelen en wat gebeurt er na een overlijden?’
• Lezing door notaris Annemarie Beijers over ‘de werking van het
levenstestament’.

Datum: 23 september 2015
Tijdstip: 15.00 - 20.00 uur
Locatie: Hotel Asteria,
Maasheseweg 80A Venray
(A73 afslag 8) (niet bereikbaar met OV)
Entree: GRATIS!

U kunt de beide lezingen bijwonen om 13.30 of 15.00 uur.
Locatie: Kantoor Spoorweg 2 Hegelsom
Aanmelden is mogelijk tot 15 september via www.rabobank.nl/
horstvenray of telefonisch via 077 389 8400.

Volg INSPIRE ook op Facebook of Twitter
voor het allerlaatste nieuws!
facebook.com/inspirehorstvenray
twitter.com/inspire_career

