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Elke zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Jumbo in Sevenum is elke zondag open van 11.00 tot 17.00 uur
facebook.com/jumbosupermarkten
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Beestenboel in Horst
Wie langs de Americaanseweg in Horst kwam op zondag 4 oktober, is het vast opgevallen: het was druk bij de dierenartsenpraktijk in Horst. Ter gelegenheid van dierendag
en de recent geopende internet-dierenapotheker hield de praktijk een open dag en waren er tal van activiteiten gepland.
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Zowel het oude pand als
het nieuwe pand aan de Americaanse
weg waren ter gelegenheid van de
open dag open gesteld. Dierenarts
Jacques Jenniskens licht toe: “Sinds
eind vorig jaar hebben we in het
nieuwe pand een dierenapotheek
die via internet werkt. Daar worden
pakketjes met diergerelateerde
producten klaargemaakt die mensen
van heinde en verre bestellen.
Vandaag kregen ze de kans om
eens achter de schermen te komen
kijken. Varkens en rundvee worden
tegenwoordig ook in het nieuwe pand
behandeld. Daardoor is er meer ruimte
in het oude pand en hebben we het
pand een facelift gegeven. Dat wilden
we ook aan de gasten laten zien.
De vernieuwingen betekenen dat we
honden en katten apart houden in de
praktijk, dat vermindert stress bij de
dieren. Ook hebben we nu een kamer
speciaal gericht op voortplanting bij
de hond.”

Dierendag werd bij de dierenarts
praktijk erg feestelijk gevierd.
Er kwamen dan ook enkele honderden
mensen op af. Er was een speurtocht
uitgezet door de praktijk en overal
werd informatie gegeven over de dingen die in bepaalde ruimtes gedaan
werden. Zo waren de operatiekamers
te bezichtigen, waar een kijkoperatie
werd uitgevoerd op een teddybeer.
Met behulp van een cameraatje
konden de gasten in de teddybeer
kijken en uitvinden dat deze gevuld
was met snoepjes en knikkers. In het
laboratorium konden de gasten petrischaaltjes met verschillende ziektes
onder de microscoop bekijken en in
de grote operatiekamer voor paarden
waren beelden te zien van operaties.
De vele kinderen die de open dag
bezochten, konden maar moeilijk
geloven hoe zo’n groot dier geopereerd werd en keken hun ogen uit.
Buiten stonden twee levende paarden
waar hun anatomie op getekend was,

zodat gegokt kon worden welk deel
wat was.
In de apotheek waren verschillende stands met informatie over
dierenverzorging en konden bezoekers
op de foto met hun dier en Marijke
Helwegen, de bekende tv-persoonlijkheid afkomstig uit Limburg.
Ook konden gasten hun eigen
pakketjes in de apotheek samenstellen en inpakken en werd er levend
ganzenbord gespeeld. Naast stands
en activiteiten van de apotheek en
dierenartsen zelf waren ook verschillende gelinkte organisaties gevraagd
zich te presenteren. Zo stonden
Dierenambulance Noord-Limburg,
de Dierenpolitie, het KNGF en het
Citaverde College ook met informatiestands op het terrein. De klapper
op de vuurpijl was voor veel gasten
echter een demonstratie schapenhoeden met bordercollies. Dit gebeurde
in een wei, waar men met de huifkar
heen gebracht was.
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‘Kronenbergse kermis is onze grootste droom’
Door het wegvallen van twee traditionele evenementen in Kronenberg is
er weinig tot niets meer in het dorp te doen, vindt een aantal bewoners.
Tijd voor actie. Daarom hebben een paar dorpsbewoners de koppen bij
elkaar gestoken en een nieuwe activiteitenstichting opgericht: KB Events.
“Er moet meer leven in de
brouwerij komen”, was een van de
opmerkingen van de initiatiefnemers.
“De Kronenbergse bewoners roepen
ook om een evenement hier in het

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Kwalitaria ’t Hukske
America, Hegelsom, Horst,
Melderslo en Meterik

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, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Niels van Rens,
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
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.

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.

media
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

dorp. Daarom hebben we de stichting
opgericht”, vertelt penningmeester
Paul Janssen. De bedoeling is om een
aantal evenementen te organiseren per
jaar. Niet te groot, maar wel gezellig.
Het eerste evenement, een mannenavond, staat al op de planning.
In 2014 werden het traditionele Zondag in ’t Zuiden en de
Zomerfeesten voor het laatst gehouden. De Zomerfeesten vonden vijftien
jaar lang plaats. Maar bij de afgelopen
editie kwamen er te weinig bezoekers
op af. “Het ligt denk ik aan de alcohol
grens die verhoogd is. Maar ook aan de
vele festivals hier in de nabije omgeving. De jeugd heeft nu zoveel keuze”,
zegt Paul.
Rob Ummenthun, eigenaar Café
Ummenthun, is het daar niet mee
eens. “Vroeger was er veel meer te
doen. De mensen hebben nu allemaal
een mobiel. Ze kijken heel makkelijk
wat er te doen is via social media en
zien alle evenementen. Zo’n twintig
jaar g
 eleden was dit nog niet en ging
iedereen nog in zijn eigen dorp uit.
Het bereik is nu veel groter en makkelijker.”
De mannenavond is het eerste
evenement dat op de planning staat.
Er wordt ‘echte’ mannenmuziek
gedraaid, een aantal fraaie vrouwen
verwelkomt je bij de ingang en je
kunt je eigen rauwe vlees kopen om
het zelf op een lange barbecue te
braden. Mobiele telefoons zijn liever
niet welkom. “Er is toch niets aan als
iedereen op dat ding zit te kijken. Lol
hebben, ouwehoeren en een fles bier

in de hand, dat is pas écht gezellig”,
vertelt Rob.
Volgens de secretaris, Geert
Lenssen, moet het evenement een
succes worden omdat het uniek is.
“Het moet geen evenement worden
met een tap, een band en dan klaar.
We willen iets unieks organiseren.
Op een mannenavond willen we een
bepaald thema behouden. Dat maakt
ons sterk.”
De Kronenbergse kermis is toch
wel dé grote droom van de organisatie.
“We hopen dat we in de zomer dan

eindelijk onze eigen kermis kunnen
houden. Kronenberse kermis is onze
grootste droom. Helaas financiert de
gemeente ons niet, dus dan moeten
we het maar zelf doen. Misschien
houden we wel een crowdfundingsactie. Nee heb je, ja kun je krijgen”, stelt
voorzitter Wil Roodbeen.
Vaak is het zo dat de meeste
bezoekers rond 23.00 uur komen.
Dit willen de mannen van KB Events
ook gaan aanpakken. Een aantal ideeën
zal de bezoekers eerder naar de tent
lokken, vertelt Rob. “Misschien krijgen

de bezoekers die eerder komen een
lootje waarmee ze een leuke prijs
kunnen winnen. Dit is nog niet zeker,
maar we zijn er wel mee bezig. Het
is natuurlijk ook niet leuk wanneer je
veel tijd gestoken hebt in een feest en
dan komt iedereen maar van 23.00 tot
02.00 uur komt. Daar doe je het niet
voor.”
De mannenavond staat dus al
gepland. Natuurlijk laten de heren
de dames niet voorbijschieten.
“Een ladiesnight gaan we ook doen
hoor. Jullie komen ook aan de beurt.”

Rechtszaak Scholengroep Dynamiek

Lerares hoeft salaris niet terug
te betalen
Dynamiek Scholengroep heeft jarenlang een muzieklerares die geen werk meer verrichtte voor de werkgever toch uitbetaald. Het gerechtshof in
Den Bosch heeft op woensdag 29 september in hoger beroep beslist dat de lerares het ontvangen loon niet hoeft terug te betalen aan Dynamiek, omdat het niet de schuld is van de lerares dat zij ‘kwijtgeraakt’ was in het systeem van Dynamiek.
De muzieklerares was sinds 1985
in dienst bij Dynamiek Scholengroep
en werkte onder andere op basisschool De Wouter in America en de
Mariaschool in Tienray. In 2008 kreeg
zij een hartinfarct en toen zij in 2009
hiervan volledig hersteld was, is met de
personeelsadviseur afgesproken dat hij
voor haar uit zou kijken naar passend
werk binnen Dynamiek. Vanaf 2009
heeft de lerares geen arbeid meer verricht voor Dynamiek, omdat dit passend
werk niet werd gevonden. In september 2013 kwam Dynamiek erachter dat
de lerares nog steeds loon ontving van
de scholengroep en werd de arbeidsovereenkomst beëindigd. De lerares
was in de tussentijd ‘kwijtgeraakt’ in
het systeem, maar had in 2010 nog
wel een gratificatie gekregen vanwege
haar 25-jarig jubileum en in 2012 was
er per e-mail contact geweest over het
digitaal versturen van loonstrookjes.
Dynamiek Scholengroep won
in september 2014 een rechtszaak
tegen de lerares, waardoor deze een

verschuldigd bedrag van ruim 16.000
euro, een salaris voor twee jaar, terug
moest betalen aan Dynamiek. De
rechtbank stelde toen dat de lerares op
grond van goed werknemerschap zelf
contact had moeten opnemen met de
vraag of er voor haar werkzaamheden
waren. De lerares is in december in
hoger beroep gegaan tegen het besluit
van de rechter. Zij is van mening dat ze
het bedrag niet terug hoeft te betalen,
omdat de rechtsgrond voor haar salaris
niet is komen te vervallen.
In de uitspraak van 29 september wordt de lerares in haar gelijk
gesteld. Toen de personeelsadviseur
van Dynamiek uit dienst trad, is dat
niet aan de lerares verteld. Dat er geen
adequate overdracht heeft plaatsgevonden tussen de oude en de nieuwe
personeelsadviseur dient voor risico
voor Dynamiek te komen, oordeelt het
Gerechtshof. Ook had het Dynamiek
kunnen weten dat zij nog salaris
betaalde aan de lerares, maar niet
meer op zoek was naar werk voor haar.

BRaM’s Lazy Sunday Lunch
(voor 2 personen)

Eigentijds dameshorloge

€ 70,00

€35,00
€ 45,99

€22,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Onder de Wieken Meterik

Heerlijke

Basisschool in klooster

taai-taai

Er zijn plannen om basisschool Onder de Wieken in Meterik in zijn geheel onder te brengen in het klooster.
Momenteel wordt bekeken hoe het rechter deel van het klooster geschikt gemaakt kan worden voor onderwijs.

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

Open
Deuren
dagen
10
10 en
en 11
11 oktober
oktober
In het klooster van Meterik
zitten nu al één groep leerlingen, de
peuterspeelzaal en een overblijflokaal.
De huidige school is aan groot
onderhoud toe. Het College van B&W
heeft bekeken in hoeverre het mogelijk

is alle klassen van de school te gaan
huisvesten in het klooster. Wethouder
Ger van Rensch: “Verplaatsing van
de school kost in feite net zo veel
als het verbouwen van het huidige
schoolgebouw. Daarbij heeft de

basisschool de komende jaren te
maken met een krimp van het aantal
leerlingen, waardoor minder ruimte
nodig is.” De verwachting is dat dit
schooljaar meer duidelijkheid komt
over de plannen.

van
van 11.00
11.00 tot
tot 16.00
16.00 uur
uur

www.haardstede.nl
www.haardstede.nl of
of FaceBook
FaceBook

Geldig van 5 t/m 10 oktober 2015

Champignonbedrijven uit Horst
verliezen fairtrade-certificaat
De champignonbedrijven Koot Champignon Service en Freshchamp, gevestigd in Horst en met kwekerijen in
Swolgen en Hegelsom, hebben op woensdag 28 september hun keurmerk van Fair Produce verloren.
Fair Produce laat weten dat Koot
Champignon Service en Freshchamp
verwijderd zijn uit het register
van gecertificeerde bedrijven. Dit
heeft het bestuur van Fair Produce

besloten naar aanleiding van een
inspectie.
Stichting Fair Produce beheert
het keurmerk Fair Produce NL,
dat voornamelijk bedoeld is voor

champignonbedrijven. Als een
bedrijf het keurmerk krijgt, dan
betekent dit dat de werknemers van
het bedrijf fair zijn behandeld en
een eerlijk loon krijgen.

Crist Coppens

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

HET IS ER DE TIJD VOOR
geldig t/m zaterdag
10 oktober 2015

Onze eigen rookworst
elke 2e gratis

KEURSLAGERKOOPJE

Oma’s sudderlappen 4 stuks €6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Leerlingen Weisterbeek lezen voor
Leerlingen van basisschool Weisterbeek uit Horst lazen op donderdag 1 oktober voor aan cliënten van
verzorgingshuis Berkele Heem. Dit deden zij in het kader van de Dag van de Ouderen. De leerlingen lazen elk
in groepjes voor uit een zelfgekozen boekje. Daarna was het tijd voor een gezamenlijke lunch.

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Peelkanaal Evertsoord

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 Peelkanaal in Evertsoord.

Bij de Nederlandse regering
ontstond in de jaren dertig het
steeds groter wordende besef van
de oorlogsdreiging vanuit Duitsland.
Een nieuwe oorlog op het Europese
continent leek bijna onafwendbaar. Daarom besloot de regering
eind jaren dertig tot mobilisatie
van het Nederlandse leger. Maar
dat bleek niet in opperste staat
te zijn. Dat werd onder meer
duidelijk tijdens een mobilisatie-

proef eind 1938 voor de grenstroepen.
“De gevechtswaarde van de oudste
regimenten is met nul te kwalificeren”,
aldus kolonel Schmidt in zijn verslag
aan het Opperbevel Legerkorps Zuid.
Er moest dus iets gebeuren en
na lang touwtrekken met de regering mocht het ministerie van Oorlog
593.000 gulden uittrekken voor de
aanleg van de Peel-Raamstelling.
Dit vestingwerk loopt van Budel tot
aan het riviertje de Raam in Grave.

Onderdeel van deze waterstelling is het Peelkanaal, oftewel het
Defensiekanaal. Deze waterweg diende
als anti-tankgracht en liep vanaf
Griendtsveen langs de Mariapeel en
Evertsoord richting de Raam.
Het Defensiekanaal werd aangelegd door werkelozen. In de zomer
van 1939 begon dit grote karwei.
De werkers begonnen te graven
ten noorden van de spoorlijn bij
Griendtsveen. De arbeiders spitte

een 6 meter brede gracht van nog
geen 2 meter diepte uit. Met de
schop, kruiwagen en karren gingen
de bouwers aan het werk. De leiding
was in handen van de Grontmij en de
Heidemaatschappij en de gebroeders
Kinkelder uit Arnhem stonden garant
voor de klus.
Nog in hetzelfde jaar, vlak voor het
begin van de Tweede Wereldoorlog
in Nederland, was het kanaal klaar.
Peelkenner Theo Janssen uit Sevenum:
“Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat
het werk nog in datzelfde jaar gereed
kwam. Helemaal als je weet dat door
de aanhoudende herfstregen in 1939
de schoppen werkeloos in de Peel
bleven steken. Draglines, oftewel
grote graafmachines, maakte het werk
tenslotte af. Ze moeten ontzettend
hard hebben doorgewerkt.” Janssen
weet ook nog iets te vertellen over de
onderkomens van de bouwers, directie
en werkbazen tijdens de aanleg van
het Defensiekanaal. “Hierin zie je
duidelijk verschillen. Een schuilkeet
voor de arbeiders kostte namelijk 4
gulden, die van de werkbazen 50 en
van de directie 800.”
De totale kosten van het
Defensiekanaal bedroegen uiteindelijk
873.000 gulden. Deze kosten kwamen
mede door de 336 betonnen kazematten, die langs het kanaal gebouwd
werden. Hierin konden tien soldaten
en een afstandsmitrailleur beschutting zoeken. Kolonel Schmidt werd
aangesteld als de bevelhebber van de
stelling, maar hij bleek totaal geen
vertrouwen in het verdedigingswerk te
hebben. Dit zat hem vooral in de man-

schappen, die nauwelijks geoefend
waren. Maar ook het gebrek aan
leiding en een ‘echte linie’ ontbraken
volgens hem.
De angst van Schmidt bleek op
vrijdag 10 mei 1940 terecht te zijn.
Twee dagen voor Pinksteren schoot
de zesde pantserdivisie van generaal
Von Reichenau namelijk dwars door
de ruim 40 kilometer lange flinterdunne Peellinie heen.
Janssen: “De linie heeft geen
Duitser bang kunnen maken,
ondanks de dapperheid van de
grenssoldaten. Er werd rondom de
stelling geen schot gelost. Dit komt
mede omdat de Duitsers verkleed
als Nederlandse soldaten over de
spoorlijn IJzeren Rijn bij Gennep
Nederland binnenkwamen en
zo de Peel- en Raamstelling van
achteren aan konden vallen.” De
kazematten stonden volgens Janssen
dus eigenlijk de verkeerde kant op.
“Het merendeel van de kazematten
staat nog ongeschonden naast de
kanalen als een zichtbaar bewijs van
een doelloze defensietaak. Hier en
daar zijn kazematten opgeblazen
waar ze in de weg stonden.”
Ondanks dat het Defensiekanaal
geen Duitser heeft tegengehouden,
werd het wel een Rijksmonument.
Mede dankzij de cultuurhistorische
waarde en de typische Nederlandse
militaire geschiedenis. Maar ook
omdat het kanaal werd aangelegd
met moderne materialen en
technieken. De antitankgracht
is tegenwoordig nog nagenoeg
compleet en ongeschonden.

groot assortiment
vaste planten en bomen

60%
korting

Gevraagd:

INTERNATIONAAL GROENTEEN FRUIT CHAUFFEUR m/v
• voor trekker/oplegger
• voornamelijk ritten van Venlo naar Midden-Zuid Duitsland
• zonder ruime ervaring onnodig te solliciteren
• ook regelmatig weekenden werken
• code 95 vereist
Tevens

WEEKEND/VAKANTIE/OPROEP
CHAUFFEUR m/v bijv. 65-plusser
Voor meer info en reacties info@hendrixtransport.nl
JacHendrix
Hendrix0606-22665584
Jac
- 22 66 55 81
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Viooltjes va € 0,19
9 cm pot (vele kl
euren)

agbeuk
Beukenhaag of ha
verkrijgbaar
60-80 cm grotere maten ook

Cash-and-carry
voor consument
en bedrijf

Leibomen
st

€ 0,69

€ 39,95

am 200 cm rek 15
totale hoogte 35 0x150 cm
0 cm

zie voor nog meer lage prijzen:

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Brandpreventieweken

Bezoekje Brandweer in Horst
Brandweer Limburg-Noord organiseert tijdens de nationale brandpreventieweken in oktober verschillende
Bezoekje Brandweer-bijeenkomsten op haar brandweerkazernes. De bijeenkomsten zijn bedoeld om 65-plussers
bij te praten over het voorkomen van brand. Op maandag 5 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats in
de kazerne in Horst.

Wat moet je doen als je vlam in de
pan hebt? Hoe gebruik je je wasdroger
zo veilig mogelijk? Waar kun je het
beste een rookmelder neerhangen?
Allemaal vragen die behandeld werden
tijdens de Bezoekje Brandweer-bijeen-

komst in Horst. Zo’n dertig 65-plussers,
voornamelijk afkomstig van de
KBO-afdeling Horst, kwamen deze
middag samen om met medewerkers
van Brandweer Limburg-Noord te
praten over brandveiligheid. In groepjes

bespraken ze verschillende thema’s.
Postcommandant Peter Kleuskens
opende de bijeenkomst: “We richten
ons deze keer vooral op 65-plussers,
die zelfstandig wonen. Onder deze
groep vallen veel slachtoffers, vooral

door verminderende mobiliteit.” Uit
onderzoek blijkt dat 47 procent van alle
slachtoffers van fatale woningbranden
senioren zijn.
Aan één van de tafels voert
brandweervrouw Karin Willemse van
brandweerpost Meerlo het woord.
Onder andere de wasdroger komt
aan bod. “Een droger is brandoorzaak
nummer één in Nederland”, vertelt ze.
“Eigenlijk moet je deze iedere keer als
je hem gebruikt hebt schoonmaken,
want al dat stof is brandgevaarlijk.
Het gevaar schuilt ook in de tijd waarop
de meeste mensen deze aanzetten.”
Een paar van de aanwezigen geven aan
dat ze de was graag ’s nachts drogen,
want dat is goedkoper. Karin: “Dat is nu
juist heel gevaarlijk. Je moet zorgen dat
je zo min mogelijk apparaten ’s nachts
hebt aanstaan die brand zouden
kunnen veroorzaken. Als je slaapt, dan
doet je reukorgaan het niet en kun je
dus ook niet ruiken dat er iets brandt.
Ontzettend gevaarlijk dus.”
Ook vlam in de pan is een veelvoorkomende gevaarlijke situatie.
De 65-plussers aan de tafel van Karin
hebben dit nog nooit meegemaakt.
“Wel eens een vlam in bed gehad”,
grapt een man aan een andere tafel.
Karin vertelt de ouderen aan haar tafel
ook over gevaren waar mensen niet
zo snel bij stilstaan. “Als je elektrische
rolluiken aan al je ramen en deuren
hebt bevestigd, dan kun je ’s nachts
misschien wel opgesloten raken als

de stroom uitvalt en de knop het niet
meer doet. Verder is het ook slim om
een sleutel van de voor- of achterdeur zo dicht mogelijk bij de deur te
bewaren, zodat je zo snel mogelijk je
huis uit kan en niet eerst naar je sleutel
moet zoeken. Daarnaast kun je bij een
bouwmarkt laddertjes kopen die je aan
je raam kunt bevestigen. Lakens aan
elkaar knopen, zoals ze in de film doen,
werkt natuurlijk niet.”

’Aha-momentje’
De bezoekers vonden de bijeenkomst nuttig. “Een soort opfriscursus,
een aha-momentje”, zeggen de
KBO-leden aan de tafel van Karin.
“Het is toch een bevestiging van wat
je al wist, maar dat is ook goed.”
Martin Janssen uit Horst was tevreden
over de bijeenkomst. “Veel dingen had
ik al eens gehoord, maar nu word ik er
weer opnieuw aan herinnerd”, zegt hij.
“Dat je niet kan ruiken in je slaap wist
ik bijvoorbeeld helemaal niet.”
De komende tijd worden nog
verschillende Bezoekje Brandweerbijeenkomsten gehouden. Zaterdag
10 oktober vindt er een bijeenkomst
plaats bij de brandweerpost in
Sevenum om 10.00 uur. Op vrijdag
16 oktober is deze om 15.00 uur in
Lottum en in Meerlo komt nog een
bijeenkomst op donderdag 29 oktober
om 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.brandweerln.nl

Begroting 2016

Lasten inwoners niet
omhoog

a.s. zondag

koop
koop
a.s. zondag

zondag
zondag

De lasten voor inwoners van Horst aan de Maas gaan de komende jaren niet omhoog. Dat stelt gemeente Horst
aan de Maas in haar begroting voor 2016.
Het College van B&W geeft aan
de begroting voor 2016 sluitend te
krijgen. Hiervoor doet het wel, zoals
al in de meerjarenbegroting 2014
is opgenomen, een beroep op de
Algemene Reserve van 1,6 miljoen
euro. Ook komen er vanaf 2017
enkele aanvullende bezuinigingen.
Zo wordt er onder meer bezuinigd

op subsidies aan professionele
instellingen en op de bedrijfsvoering
van de gemeentelijke organisatie.
Die bezuinigen kunnen bestaan
uit verdere digitalisering en op de
huisvesting, aldus het college. Volgens
wethouder Ger van Rensch wordt
er niet gesneden in de budgetten
voor grote projecten. “Er worden

geen plannen in de ijskast gezet.”
Volgens Van Rensch komt er geen
lastenverhoging voor de burger,
uitgezonderd de 0,8 procent
inflatiecorrectie. De voorgestelde
verhoging van de OZB vanaf 2017
wordt gecompenseerd door een lagere
rioolheffing. Dat is mogelijk door een
besparing op de rioolkosten.

van
12.00
tot 17.00
van
12.00
tot 17.00
uur uur

Gedaald ten opzichte van 2014

Minder uitkeringen
in Horst aan de Maas
Het aantal uitkeringen in gemeente Horst aan de Maas is in 2015 gedaald ten opzichte van 2014. In de eerste
negen maanden van 2015 werd bijna vijf procent minder uitkeringen verstrekt dan in diezelfde periode in 2014.
Landelijk gezien is de uitgifte van uitkeringen juist gestegen.
Gemeente Horst aan de Maas wijdt
de daling in het aantal uitkeringen
aan de samenwerkingen die de
gemeente aanging met bedrijven
uit onder andere de tuinbouw- en
glastuinbouwsector. Samen met de
markt is gemeente Horst aan de Maas
op zoek gegaan naar werk. Bij de
tuinbouw- en glastuinbouwsector heeft
dit geleid tot concrete arbeidsplaatsen

en opleidingstrajecten. Zo is er onder
andere een proefkas ontstaan waarin
jongeren werken en tegelijkertijd
begeleid worden.

PIT-project
Door de komst van de
Participatiewet is de gemeente
verantwoordelijk geworden voor een
grotere doelgroep, waardoor er ook

meer uitkeringsaanvragen kwamen,
aldus de gemeente. Gemeente Horst
aan de Maas wil door middel van
afspraken met plaatselijke en regionale
ondernemers hiervoor nieuwe werkervaringsplaatsen creëren. Zelf is de
gemeente gestart met het PIT-project,
waarbij tien jongeren ervaring opdoen
op verschillende afdelingen van de
gemeentelijke organisatie.
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Ook zo klaar met uw huidproblemen?

Huidzorg Horst

Last van huidproblemen, ongewenste
haargroei, oedeem of littekens?
Geef uw huidzorgen uit handen
en maak een afspraak met Wendy
of Evelien van Huidzorg Horst.

Kijk nu op www.huidzorghorst.nl

Wendy Kuunders Evelien Minten
06 - 42 15 30 23
06 - 34 94 84 19
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Dankbetuiging

Dankbetuiging

Hart verwarmend was jullie medeleven na het overlijden
van mijn man, onze vader, schoonvader, trotse opa,
broer en zwager

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van onze tante

Wiel Bouten
De grote hoeveelheid kaarten, bloemen en jullie aanwezigheid
bij het afscheid van Wiel, maken het onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken.

Dorothea Godefrida Geurts-Billekens
Uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst, de crematie
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun.
Neven en nichten familie Billekens
Sevenum, 8 oktober 2015

Zij waren en zijn voor ons een grote troost.
Nel Bouten-Sijbers
Kinderen en kleinkinderen

Algemene kennisgeving

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee.

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Diep geraakt zijn
we door het overlijden van mijn maatje, onze lieve pap en
trotse opa

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 11 oktober a.s. om 09.30 uur in de parochiekerk
van de H. Hubertus te Hegelsom.

Wij danken iedereen voor de overweldigende en hartverwarmende
belangstelling, vele lieve kaartjes, bloemen en de gift voor Stichting
“De Naobere” die we mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, onze lieve pap en trotse opa

Hay Sturme
Het besef dat Hay door zovelen werd gewaardeerd,
heeft ons diep ontroerd en is voor ons een grote steun.
Tiny - Janneke en Peter, Lieke, Noortje - Jeroen en Meggie

Matt Stijnen
echtgenoot van

Gonny Stijnen
Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar.
Gonny
Lobke en Gismo i
Mariska
Noa
Patricia

Al mijn ervaringen maken deel uit
van de rijkdom en volheid van mijn leven.

Nettie Derikx-Peeters
echtgenote van

Hay Derikx
mama en oma van
Jack
Ger en Iwona, Szymon, Casper
Miriam en Wim

1 oktober 2015
Stuksbeemden 74, 5961 LG Horst
De crematieplechtigheid heeft woensdag 7 oktober in Venray
plaatsgevonden.

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus. Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
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.
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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Te koop vleespakketten van
onze scharrelvarkens. Pakket van 10 kg
€ 50,-. Het vlees is vacuüm verpakt
en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.
Stichting Erato Muz. Cont.
Geef ‘n ander ‘n cadeau en stem op
Stichting Erato. Genomineerd als goede
doel 2015 van www.glazehoes.nl
32 muzikanten, gratis muzikaal contact
mogelijk gemaakt door velen en
hopelijk ook door uw stem.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Aardappelen te koop. Aardappelen
zijn makkelijk en snel verkrijgbaar
via zelfbediening. Tevens ook zoete
aardappelen. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

We hebben 5 oktober afscheid genomen van Nettie, mama en oma.
Mijn gezin was mijn alles. Ik was een bevoorrecht mens.
Liefs aan alle mensen die ik tegenkwam op mijn levenspad.
Halt ow good.
Nettie

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Gitaarles Horst. Leer de popmuziek
spelen die jij leuk vindt! Voor starters
en gevorderden en voor alle leeftijden.
Meer info op www.gitaarleshorst.nl

Strix Dagbesteding
Schilderen, speurtocht en koken.
Strix voor kinderen van groep 7/8 Voor
info bel 0478 69 04 85 of
info@schoolstraat8.nl.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Computerproblemen? Ervaren specialist lost ze betaalbaar op. Reparatie aan
pc/laptop, opschonen, WiFi, antivirus,
beveiliging. 06 14 51 11 20.
Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. Vergoeding door
zorgverzekeraar. 06 33 18 11 76 www.voeding-id.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.
Gevonden sleutelbos op zondag 27
september op de Broekweg in Horst.
Tel. 06 42 73 16 17.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Te huur opslag/bedrijfsruimte in
Grubbenvorst, 180m2, stof- en vorstvrij,
electr. rolpoort, eigen ingang, alles
verhard. 06 53 76 96 98.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Engels leren? Lessen in kleine groepjes. Beginners, gevorderden, conversatie en bijles. Overdag of in de avonduren. Inlichtingen: 0478 58 53 40.
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop appels, ook zelf plukken.
€ 0,50 per kg. Van Lankveld
Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Strix Dagbesteding
Schilderen, speurtocht en koken.
Strix voor kinderen van groep 7/8 Voor
info bel 0478 69 04 85 of
info@schoolstraat8.nl.
Stichting Erato Muz. Con. Geef een
ander ‘n cadeau en stem op Stichting
Erato. 32 muzikanten, gratis aangeboden, mogelijk gemaakt voor velen.
Waarschijnlijk ook al voor u actief
geweest zonder dat u het wist.
Toch is het zo. Dank.
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.
Te koop bbq vlees van onze
scharrelvarkens. Pakket voor 4
personen € 18,-. Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel.077 464 13 80/06 17 21 89 33
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Weerbaarheid & omgaan met pesten.
D.m.v. leuke oefeningen en rollenspelen
werken aan zelfvertrouwen & omgaan
met pestgedrag. 4 Nov. start weer ‘n
training van 6 bijeenk., klein groepje,
8-12 jr. info@michaele.nl www.zelfverzekerdkind.nl
Yogacentrum L’Espoir. Nieuw! Vanaf
3 november a.s. mindful yoga 077 851
50 08 / yogavooriedereen@live.nl /
yogacentrumlespoir.nl
Private Label Meubelatelier.
Voor het herstofferen of repareren
van uw bank, stoel, boot, caravan etc.
Bel 06 24 17 27 94.
Te huur in Horst: groot appartement
gelegen aan een mooi plein. Voor informatie kunt u bellen met Marjan. Tel.
06 21 61 60 18.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis! Tel. 06 53 88 61
01 (Pascal van Kempen-Sevenum).
Opruiming Van Hout & Janssen
Piet Mondriaanstraat 1, Deurne.
Aanbiedingen uit voorraad leverbaar.
Ruime keuze (hoek)banken, (relax)
fauteuils, woonprogramma’s en slaapkamers. Koopzondag 11 Okt. 12.00-17.00
uur. www.vanhoutenjanssen.nl

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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‘Geen problemen, maar kansen’
Rust, regelmaat, structuur en een huiselijk gevoel. Dat is wat jongeren met een hulpvraag nodig hebben, volgens de initiatiefnemer van jongeren
opvang Strix uit Swolgen. De opvang is daarnaast bezig om een zorgpunt op te zetten waarbij de jongeren zich gaan inzetten bij hulpvragen van mensen
uit de regio.

kleinschaligheid in combinatie met de
bijzondere activiteiten kunnen kinderen
zich zelf zijn.”

Maatschappelijke
bijdrage

Frank Coenders uit Swolgen startte
eind 2014 met Strix. In de vroegere
Bed and Breakfast vangt hij jongeren
op en wordt samen gewerkt aan een
toekomstperspectief. Frank: “Ik was al
actief in de pleegzorg en in mijn werk
zag ik veel jongeren met problemen
en dacht: daar moet ik iets mee
doen. Ik besloot mijn hart te volgen.”
Tijdens de opvang worden de jongeren begeleid bij hun persoonlijke
ontwikkeling, school, werk en bij het

vinden van een passend toekomstperspectief. Frank werkt inmiddels samen
met Dorien Philipsen, Diana Lenssen
en Puck Rijs en naast de opvang
organiseert Strix een kleinschalig dagbestedingsprogramma in een bosrijke
omgeving voor kinderen vanaf 10 jaar.
”Hierbij richten we ons op de sociaal
emotionele ontwikkeling.”
Jongeren waarbij het niet allemaal
even soepel gaat, worden vaak betiteld
als “probleemjongeren”, vertelt Frank.

“Terwijl het juist heel belangrijk is om
niet naar de problemen, maar naar
de kansen van deze jeugd te kijken.
Mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden.” Dorien voegt toe: “In veel
opvangplekken voor jongeren zie je
dat ze uit de realiteit gehaald worden
als ze in zo’n opvang terechtkomen.
Wij vinden het juist belangrijk dat de
jongeren zoveel mogelijk met een
huiselijk gevoel worden opgevangen
en in de realiteit blijven.” Dat betekent

rust, regelmaat en structuur voor de
jongeren.” Door tijdens de opvang
zoveel mogelijk in het ritme van het
‘normale leven’ te blijven, kan de
jeugd het beste geholpen worden.
“Uiteindelijk moeten ze toch weer in
de werkelijkheid zelfstandig kunnen functioneren, dan is het wel zo
handig dat we hier tijdens de opvang
al mee beginnen”, zegt Diana. “Bij de
dagbesteding vangen we jongeren
mét en zonder hulpvraag op. Door de

Om de jongeren zoveel mogelijk
een goed ritme te geven, stimuleert
Strix de jongeren om naar school te
blijven gaan, aan het werk te blijven of
een maatschappelijke bijdrage levert
zoals vrijwilligerswerk of een bijbaantje
te hebben. Daarnaast zijn ze bezig met
samenwerkingspartners, onder andere
Noaberzorgpunt Kanz uit Tienray, om
een zorgpunt te creëren, waarbij de
jongeren andere mensen uit de regio
met uiteenlopende hulpvragen gaan
helpen. Frank: “Dat kan een demente
mevrouw zijn die nog graag af en toe
gaat wandelen, of een buurman die
een klusje voor ze heeft.” Op deze
manier kan de jeugd zich richten op
de toekomst en dit alles draagt bij aan
werk- en leerervaring voor de jongeren.
“Ze komen er zo achter dat zij niet de
enige zijn die hulp nodig hebben en dat
andere mensen ook wel eens ondersteuning nodig hebben”, gaat Frank
verder. “Het is belangrijk dat de jongeren weer gaan voelen en inzien dat
zij waardevol zijn. Daarmee willen we
laten zien dat we niet alleen bezig zijn
met de opvang, maar ook een groter
maatschappelijk doel willen dienen.”

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

Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen

Hof van Kronenberg

Kronenbergweg 19, Kronenberg

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

k lant

St. Lambertusplein 2a Horst

Hof te Berkel 1-9, Horst

as p er

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen

ax 1 p

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Americaanseweg 8, Horst

ten, m

Peperstraat 12a, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

e k lan

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Maasbreeseweg 1, Sevenum

nieuw

Raamweg 8, America

Prakti

Steenstraat 2, Horst

n vo o r

www.dagjemeerdal.nl, America
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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“Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment.
Het wilde niet meer …”

Nellie Keijsers-Vullings
echtgenote van

Frans Keijsers
lieve mam van

Bart en Kim
trotse oma van

Evi
Nellie overleed thuis in de leeftijd van 65 jaar.

Vier generaties in Horst

Hegelsom, Frans

In Horst heeft de kleine Lonn de vier generaties Geurtjens compleet gemaakt. Papa Michel, opa Wiek en
overgrootopa Toon zijn heel blij met de geboorte van de vierde generatie: Lonn.

Bart en Kim
Evi
Familie Vullings
Familie Keijsers

Mooie herinneringen bewaren wij aan ons
50-jarig huwelijksfeest op 29 augustus jl.

Hegelsom, 4 oktober 2015
Stationsstraat 118, 5963 AB
Wij zijn voor het laatst rond Nellie samen
op donderdag 8 oktober om 12.00 uur in Crematorium
“Boschhuizen” aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE Oostrum-Venray.
Bijeenkomst in het crematorium om 11.45 uur.

De hartelijkheid van zoveel lieve mensen, de bloemen,
cadeaus, kaarten, mails en telefoons, de feestelijke
serenade door de fanfare.
Dit alles hebben wij als heel bijzonder ervaren.
Lieve mensen, wij danken iedereen van harte voor al dit moois.

Jeu en Mia Aarts-Steeghs

In plaats van bloemen vragen wij u een gift
aan Kankeronderzoekfonds Limburg.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

en kinderen/kleinkinderen, Melderslo.

afmeting advertentie 50mm-74mm (F1074)
plaatsen in de Hallo week 41
Haar laatste reis, maar veel te vroeg begonnen

geven elkaar het JA-woord
16 oktober 2015 om 13.00 uur
in het gemeentehuis van Horst

Nellie Keijsers-Vullings
Hojje en tot later.
Jan, Mariet † en Jo
Mariet en Louis
Louis en Nellie
Geert en Ingrid
Henk

Janneke
Harm
Hanneke en Freek

Op 11 oktober 2015 zijn

Pepijn
Tom

Anneke en Sanne

Jules Hoeijmakers & Iris Weijers

Mia en Jeu
Philipsen-Vorstermans

U bent van harte welkom
op onze receptie van
18.30 uur tot 20.00 uur
bij De leste Geulde in Horst

60 jaar getrouwd.

Hojje wah Nellie

We vieren dit in besloten kring
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

VIP-koopavond
21 oktober 2015 18.30 - 21.30 uur

Kom je laten inspireren door de prachtige nieuwe collecties.
De rode loper ligt speciaal voor je uit, de bubbels staan klaar!*

Voor elke klant een VIP-verrassing!

De kammeruj van Bart en Kim

Met medewerking van:

Tros
StudioELF
tomaatje Speedadvies, in

Fruitsmoothies,
lekker en gezond

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Verloren klein bruin portemonneetje
met rits. Heeft u hem gevonden?
077 467 20 56.
Strix Dagbesteding
Kom gezellig hutten bouwen, vuurtje
maken en kastanjes zoeken op een
woensdagmiddag en 1 zaterdag in
de maand. Info 0478 69 04 85 of
info@schoolstraat8.nl.

Op zondag 27 september verloren bij
de Kasteelse Bossen 2 huissleutels,
bevestigd aan een zwarte skipas.
06 28 94 16 66.
Ervaren tegelzetter Jim Peeters
voor al uw tegelwerken. Lottum.
Tel. 06 13 29 92 82.
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. ploeg-frees-mesttank-maiszaaimachine-hooimachine-hark-maaiertractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.

een oogwenk een
andere interieursfeer, hoe doe je
dat? Breng je foto’s
(op mobiel) mee.

Josefien
28 september 2015
Dochter van
Martijn & Marianne
Vissers-Direks
Zusje van Olivier
en Madelief
Sondertseveld 7
5975 TP Sevenum

Training Sociale Competenties.
Vergroot je sociale competenties en
zelfvertrouwen.Training is bestemd voor
leerlingen van de bovenbouw van de
basisschool. Start: oktober 2015. Info en
z.s.m. aanmelden: Jos Slots (trainer) 06
49 95 93 71.
Onsterfelijke Gesprekken.
Heb jij behoefte om over je overleden
naaste en je proces hierin te praten,
juist als het een tijd geleden is?
Kom dinsdag 20 okt naar
Onsterfelijke Gesprekken. Meer info:
www.weyoga.nl/verdiepingslessen.
Kamer 4x4 m2 te huur.
Keuken/kamer en doucheruimte zijn
gedeelde ruimtes. Voor meer informatie
06 53 15 47 93.

Wij wensen Frans, Bart, Kim en Evi veel sterkte.

Wat is het leven soms oneerlijk...

Geboren

Color
Connect
Kleur- en
stijladvies
Ervaar de
kleurbeleving

Terlago

Yoga en Kanker. Ken jij iemand of
ben jij degene die in de mallemolen
van kanker zit of heeft gezeten en
graag weer contact met zichzelf wil
leren maken d.m.v. yoga? Vanaf 3
november. Kijk op www.weyoga.nl/
yoga-en-kanker/.
Rijbewijskeuringen senioren.
Wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg,
Wanssum 0478 53 17 48.
Verloren in centrum van Horst
kinderschoentje. Tel. 077 398 54 07.

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

Sfeervol
genieten

* Laat even weten als je komt:
info@cleopatralingerie.nl
of 077 398 72 50

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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Starters in de regio
Tanja Beautycare
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Tanja Beautycare
Tanja Tangelder
Haammakerstraat 9
Horst
06 28 48 00 60
info@
tanja-beautycare.nl
tanja-beautycare.nl
Schoonheidssalon
Onlangs gestart

Activiteiten
Tanja Beautycare maakt
uitsluitend gebruik van
kwalitatief hoogwaardige
producten met een rijke
samenstelling aan werkstoffen
die direct resultaat geven.
De behandelingen voldoen
hiermee volledig aan de wensen
en benodigdheden van de huid.
Hierdoor kan voor iedereen een
persoonlijke behandeling
samengesteld kan worden.
Skeyndor is een sterk
groeiend bedrijf in de wereld
van professionele
huidverzorging dat een zeer
uitgebreid scala aan
hoogwaardige producten biedt.
Tanja Beautycare gebruikt

ook de cosmeticalijn van PUPA.
PUPA is hét trendy Italiaanse
make-up merk bij uitstek.
Daarnaast worden
zuurstofbehandelingen van
Intraceuticals gebruikt. Dit is dé
behandeling onder de sterren als
Madonna, Eva Longoria, Justin
Timberlake, David Beckham en
Katy Perry. Zuurstofbehandeling
van Intraceuticals is een therapie
die al na één behandeling
zichtbare verbeteringen geeft.
Deze behandeling is daarom
uitermate geschikt voor iedereen
die er snel beter uit wil zien. Voor
een feestje, voor bruidjes, voor
iedereen die zijn huid in
topconditie wil brengen.

Onderscheidend vermogen
Jaren ervaring, hard werken,
blijven leren en investeren in
innovatieve producten en
behandelingen maakt deze
salon tot een professionele en
veelzijdige beautysalon voor
iedereen. Een mooie vernieuwde
salon aan huis, op de begane
grond met parkeergelegenheid
voor de deur. Tanja Beautycare
staat met het juiste advies,
uitstekende kwaliteits
behandelingen en ruime
openingstijden voor de klant
klaar. Bovendien is de salon
laagdrempelig en betaalbaar.
”Schoonheid is een cadeau,
ben er zuinig op”

Doelgroep
Tanja Beautycare biedt
behandelingen voor iedereen,
zowel dames als heren. De huid
zegt alles: emoties, levenswijze
en ervaring tekenen zich er op af.
Gun jezelf daarom niet alleen de
weldaad van absolute top
producten in huidverzorging van
Skeyndor en Intraceuticals, maar
ook de ervaring en kennis van
een deskundige.

winkel&bedrijf 09

Light4Food
winnaar
Jo Janssen-prijs
De winnaar van de Jo Janssen-Prijs is dit jaar Light4Food uit Horst.
Peter Christiaens, Michel la Crois en René van Haeff mogen op donderdag
19 november bij de uitreiking van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas,
de Jo-Janssen-prijs in ontvangst nemen.
De Jo Janssen-prijs wordt uitgereikt aan ondernemers die op een of
andere wijze in het oog springen of
onderscheidend zijn. Light4Food is
een onderneming die zich richt op het
ontwerpen, produceren en monteren
van duurzaam gesloten teeltsystemen
voor de tuinbouwsector, ook wel City
Farming en meerlagenteelt genoemd.
Volgens de werkgroep heeft de samenwerking tussen de drie initiatiefnemers
geleid tot deze innovatieve teelttoepassing. De werkgroep is van mening

dat deze ondernemers hun expertise
en hun hart voor de tuinbouw hebben laten samenkomen in een uniek
innovatief product. “Dit getuigt van lef,
de wil tot samenwerking en hart voor
de tuinbouw”, aldus de werkgroep.
“Light4Food anticipeert hiermee op een
bijzondere wijze op de veranderende
marktomstandigheden, waarbij de
ontwikkeling van een goed, gezond en
duurzaam product de kern is.”
Kijk voor meer informatie op www.
ondernemersprijshorstaandemaas.nl

“SCHOONHEID IS EEN
BALANS TUSSEN
UITERLIJK EN
INNERLIJK”

TANJA TANGELDER | uw schoonheidsspecialiste | Haammakerstraat 9 Horst
06-28480060 | INFO@TANJA-BEAUTYcare.NL | WWW.TANJA-BEAUTYcare.NL

L

Oh, zit dat zo!

kwaliteit bij team geert nottelman
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Hoe voorlopig
is een koopakte?
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.
De koopakte wordt vaak een voorlopige koopakte genoemd,
maar hoe voorlopig is die koopakte eigenlijk? In de koopakte worden
de afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd. Daarbij gaat het
om de prijs van de woning, de leverdatum en de eventuele
ontbindende voorwaarden. De koopakte wordt opgesteld door
de NVM-verkoopmakelaar.
De bekendste ontbindende
voorwaarde die in de koopakte kan
staan is die voor het verkrijgen van
de financiering. Andere ontbindende
voorwaarden kunnen bijvoorbeeld
het op laten maken van een
bouwkundige keuring of het vooraf
kunnen verkopen van de eigen
woning zijn. Daarnaast is in de wet
sinds 2003 bepaald dat iedere koper
drie dagen wettelijke bedenktijd
heeft.
Als koper is het dus belangrijk
om je te realiseren dat je de
‘voorlopige’ koopakte niet zomaar
kan ontbinden. Met andere woorden
er is dus niets voorlopigs aan de
koopakte. Met het tekenen van de
koopakte verplicht je je als koper
om je er voor in te zetten dat de

koop ook echt onvoorwaardelijk wordt.
Als koper moet je bijvoorbeeld je
best doen om de financiering rond te
krijgen en de bouwkundige keuring uit
te laten voeren.
Als koper kun je er verder nog voor
kiezen om de koopakte nog in te laten
schrijven bij het Kadaster in Roermond.
Deze inschrijving beschermt je als
koper tegen onheil aan de kant van
de verkoper, zoals een faillissement of
beslag op de woning, of het verkopen
van de woning aan een andere
koper. Deze bescherming geldt tot 6
maanden na de inschrijving.
Als er geen beroep op de
ontbindende voorwaarden of de drie
dagen bedenktijd wordt gedaan, is de
koop definitief. De woning kan dan
op de afgesproken dag via de notaris

overgedragen worden aan de
nieuwe eigenaar.
In 2014 heeft de NVM samen
met VastgoedPro, VBO makelaar,
Consumentenbond en Vereniging
Eigen Huis een nieuwe model
overeenkomst opgesteld. Voor meer
informatie over de inhoud van de
koopakte kun je terecht bij je NVM
makelaar.

www.intermakelaars.com

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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Wat
zeg je?
Iedere inwoner van Nederland kan vanaf
zijn twaalfde jaar vast laten leggen in het
Donorregister wat er na zijn dood met zijn
organen gebeurt. De inwoners van Horst aan
de Maas die donor zijn, hebben hier over het
algemeen vol overtuiging voor gekozen. “Ik vind
het eigenlijk een burgerplicht om donor te zijn”,
zegt deze persoon. “Tuurlijk ben ik donor, ik wil
ook graag geholpen worden indien nodig”, vult
een ander aan. Van degenen die geen donor zijn,
heeft 26 procent nog niet de moeite genomen
om het formulier in te vullen. Daarnaast vinden
sommigen het een eng idee dat hun organen na
hun dood gebruikt worden. “Ik kan steeds niet
goed over die drempel heenstappen om het op
papier te zetten.” Anderen denken dat ze te oud
zijn of vanwege hun gezondheid niet geschikt
zijn. Ook zijn er mensen die de beslissing liever
overlaten aan hun nabestaanden.

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het is eigenlijk een burgerplicht’
In Nederland zijn 5,8 miljoen mensen geregistreerd donor. Ook de meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas, 60 procent, is
donor. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Nee
39%

naar transplantaties met dierlijke organen, is een
Van de geregistreerde donoren vindt 64 procent het goed wanneer na hun dood al hun orga- positieve ontwikkeling vindt de meerderheid.
Al worden daar ook kanttekeningen bijgezet.
nen gebruikt mogen worden voor transplantatie.
“Het geeft mij een goed gevoel dat na mijn dood “Ik vind dat we dieren niet mogen ‘gebruiken’
voor ons eigen welzijn.”
andere mensen kunnen
Zijn of haar lichaam
doorleven met één of
‘Ons hele gezin is donor’
na het overlijden ter
meerdere van mijn organen. Na mijn dood heb
‘Daar mogen de nabestaanden beschikking stellen aan
de wetenschap, wil maar
ik er zelf toch niks meer
over beslissen’
11 procent doen.
aan”, reageert iemand.
In sommige landen ben
‘Natuurlijk ben ik donor’
je automatisch donor,
TipHorstaandeMaas
behalve als je je daar
is een samenwerkings
nadrukkelijk voor afmeldt. Dat zou in Nederland
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
ook zo moeten zijn, vindt 64 procent. Het donoren TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
tekort zou daar meteen mee opgelost zijn. De
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
minderheid vindt dat iedereen daar zelf over zou
www.tiphorstaandemaas.nl
moeten beslissen. De keuze is aan de persoon
Reageren?
zelf en niet aan de overheid. Ook het onderzoek
www.hallohorstaandemaas.nl

Weet
niet
1%
Ja
60%

Ben jij donor?

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan
niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Glaze Hoes Horst aan de Maas
Het is jammer dat de goede doelen niet allemaal bestaan uit vrijwilligers, maar dat een goed doel de artiesten een gage of vergoeding betaalt.
Een vergelijking met vrijwilligerswerk gaat hier dan ook niet meer op
en hier zou men de volgende maal
wat beter naar kunnen kijken. Verder
is het bedroevend dat de goede
bedoelingen van de organisatie teniet
worden gedaan door de oneerlijke
wijze waarop men kan stemmen.

Het IP-adres is in deze maatgevend,
zodat per aansluiting maar één keer
via de pc kan worden gestemd. Om het
netjes te houden zegt de organisatie.
Nou, dit is dus helemaal niet netjes
maar misleidend en zelfs oneerlijk.
In een gezin met meerderjarige
kinderen kan dus met de pc-aansluiting

thuis maar één persoon eenmaal
stemmen, de anderen kunnen thuis
niet meer stemmen.
Iedereen met een laptop, tablet
of smartphone kan echter overal in
den lande en meerdere malen per dag
gewoon stemmen. Niet iedereen heeft
een smartphone, tablet of laptop, en
ook niet iedereen is of kan de hele dag
onderweg zijn om zo overal te kunnen
stemmen.

Iedereen moet dezelfde mogelijkheid hebben om te stemmen, en dat is
hier beslist niet het geval.
Daarbij had men dit ook duidelijk
aan moeten geven, en niet de indruk
wekken dat er maar eenmaal gestemd
kon worden.
Dat hier ook door verschillende
goede doelen veel gebruik van wordt
gemaakt moge blijken uit het grillige
stemmenverloop.

Dit is een ernstige inbreuk op de
zuiverheid van deze stemming, en
een aanfluiting op de uitslag.
Ik ga hiermee de goede doelen
beslist niet afkraken, heb hier zelfs
heel veel waardering voor, maar vind
wel dat iedereen ongeveer op hetzelfde niveau moet zitten en al helemaal gelijke kansen moet hebben.
Leo Linssen
Prinses Marijkestraat, Horst

Nieuw in Venray Mobiliteitscenter autolenders
Autohopper
RONDJE
VENRAY
28 jaar
Auto huren

Vanaf € 19,- per dag

Vanaf € 54,- per weekend
Langere periode huren?
informeer naar de voorwaarden

zondag 11 oktober open

SUZUKI
specialist

dealer
voor Venray-Horst
7 jaar garantie

geen afleveringskosten

voordeel € 595.-

www.autolenders.nl Keizersveld 12 Venray Tel.: 0478 554900
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Bespreking Poll week 39

Biechten kan nog steeds
Een kleine meerderheid van de stemmers, 51 procent, is het oneens
met de stelling van twee weken geleden. Zij vinden dat biechten niet meer
van deze tijd is. Het plan van het bisdom Roermond, de persoonlijke biecht
weer onder de aandacht brengen van gelovigen, zien zij dan ook niet zitten.
Je problemen bespreken met een onafhankelijke derde kan bijvoorbeeld ook
bij een psycholoog. Het is daarnaast waarschijnlijk ook niet de bedoeling van
het bisdom dat biechten als een makkelijke manier gezien gaat worden om

van schuldgevoelens af te komen.
De overige 49 procent ziet het biechten graag terugkomen. Een goed
gesprek hebben met een priester, een moderne vorm van biechten, lijkt hen
een goed idee. Sommige mensen vinden het fijn om hun hart te luchten bij een
anoniem persoon. Er hoeft niet meteen een oplossing gevonden te worden, het
is al fijn om met iemand te praten. Een goede manier van de kerk om met de
tijd mee te gaan.

ook

De bever moet zijn gang kunnen gaan
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Waterschap Peel en Maasvallei gaat een beverloket openen. Inwoners van
Limburg kunnen bij het loket schade of andere problemen melden die veroorzaakt
worden door de bever. In het werkgebied van Waterschap Peel en Maasvallei
zitten inmiddels honderden bevers die voor steeds meer problemen zorgen, zegt
de organisatie. Overigens mag de bever, die een beschermde diersoort is, niet
opgejaagd of gedood worden. Het is een goed idee dat er serieus gekeken wordt
naar de problemen die ook bevers kunnen veroorzaken. Boomtelers bijvoorbeeld

zijn niet blij met de kosten die vraatschade aan hun bomen opleveren. Daarnaast
kunnen omgevallen bomen voor problemen zorgen met de waterafvoer in beken
en sloten. Aan de andere kant moeten we ons niet met de natuur bemoeien.
We kiezen er zelf voor natuurgebieden zo te ontwikkelen dat onder meer de
beverpopulatie toeneemt. De problemen die dit zich meebrengt, moeten we
dan maar voor lief nemen. Daarbij is de bever niet voor niets een beschermde
diersoort. De bever moet zijn gang kunnen gaan. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 40) > Dierendag is alleen goed voor de commercie > eens 78% oneens 22%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in
andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Nieuw zwembad fors duurder
De discussie over de toekomst van het zwembad lijkt zich toe te spitsen
op de vraag: gaan voor behoud van het huidige zwembad De Berkel óf
kiezen voor een nieuw wedstrijdbad.
Je zou denken dat concrete
bedragen gebruikt worden om de
verschillende opties te vergelijken.
Maar de cijfers die de gemeente
gebruikt voor een nieuw zwembad
(het wedstrijdbad van HZPC), blijken
slechts inschattingen.
De KNVB ontwikkelde een nieuw
model zwembad en wil dit natuurlijk ook graag in Horst bouwen.
Comité ‘’t zwembad mót bliêve’
heeft de gemeentelijke projectleider

 edetailleerde cijfers gevraagd over
g
de verschillende zwembadvarianten.
Die blijken echter niet beschikbaar.
Zelfs de gemeente vindt de inschattingen van een nieuw wedstrijdbad
erg optimistisch. De jaarlijkse opbrengsten voor een nieuw vijftigmeterbad
worden 500.000 euro hoger ingeschat
dan nu bij de Berkel. Een belachelijke inschatting volgens ons. Met per
dag 300 méér bezoekers kun je dit
realiseren.

Terwijl de gemeente het
realistischer vindt om uit te gaan
van de huidige opbrengsten. Bij een
wedstrijdbad krijg je dan een jaarlijks
negatief exploitatieresultaat van
890.000 euro bij een vijftigmeterbad
of 415.000 euro bij een 25 meterbad. Dit zijn bedragen voor een
‘kaal’ bad. De kosten stijgen als
je het zwembad multifunctioneler
maakt. Veel zwemgroepen maken nu
gebruik van het warme recreatiebad
in de Berkel (allerlei patiëntgroepen,
babyzwemmen, Hydro-Riding, ouderen,
mindervaliden, gezinnen met kleine
kinderen). Ook deze zwemmers moeten

in een nieuw zwembad bediend
worden met juiste voorzieningen.
Natuurlijk ambitieus, een
nieuw wedstrijdbad in Horst.
Maar ben eerlijk over de jaarlijkse
kosten.Vrijdag gaat de gemeente
raad met HZPC mee naar het
nieuwe vijfentwintigmeterbad in
Alblasserdam. De organisatie achter
het model van HZPC zal waarschijnlijk gouden bergen beloven voor het
nieuwe zwembad in Horst. Of moeten
we maar beter gewoon lekker blijven
zwemmen in de Berkel?
Paul Geurts en Ronald Craenmehr,
Comité ’t zwembad mót bliéve

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

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

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

Nadat ik trotse moeder van
Sjef ben geworden, start ik in
november weer met werken in
de kapsalon.
Dit wil ik vieren door jullie
10% korting te geven bij het
maken van een afspraak in november. Bel voor een afspraak
077 - 464 20 42.
Met vriendelijke groet, Loes Coppus

Bedankt
badmeester
Enige tijd geleden bereikte
mij het nieuws dat één van de
badmeesters van het zwembad
De Berkel afgelopen zomer zijn
loopbaan als badmeester na
ruim 20 jaar heeft beëindigd
en een nieuwe uitdaging heeft
gevonden. Dat vond ik nogal
wat.
Des te bijzonder vond ik, dat
ikzelf jaren geleden ook les heb
gehad van deze badmeester.
Bij hem heb ik het felbegeerde
‘rooie lintje’ gehaald. Als ik even
graaf in mijn geheugen was ik
toen 6 jaar oud. En nu, zo’n
18 jaar later, zwem ik nog elke
dag met veel plezier mijn
baantjes. Alles mede dankzij
deze badmeester! Maar niet
alleen ik heb mijn zwemslagen
bij deze badmeester geleerd.
Ik heb even een grove rekensom
gemaakt, ervan uitgaande dat
alle kinderen in Horst aan de
Maas zwemles hebben gehad in
het zwembad van Horst.
Ik benadruk hierbij: mijn
rekensom is totaal niet wetenschappelijk onderbouwd en kan
volledig ter discussie worden
gesteld. Maar toch. Volgens het
Nationaal Platform Zwembad
haalde de afgelopen tien jaar
gemiddeld zo’n 95 procent van
alle k
 inderen een diploma A.
Voor het gemak ga ik ervan uit
dat dit ook geldt voor onze
gemeente. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek meldt dat
9.689 inwoners van gemeente
Horst aan de Maas tussen de 5
en 25 jaar oud is. Als ik hier de
95 procent van neem die een
zwemdiploma A hebben, kan ik
concluderen dat in onze
gemeente zo’n 9.204 inwoners
tussen de 5 en 25 jaar een
zwemdiploma A hebben. Als al
deze personen, net als ik, de
afgelopen twintig jaar in Horst
zwemlessen hebben gevolgd,
dan hebben zij hun diploma
mede te danken aan deze ene
badmeester.
Bij dezen, namens mijzelf en
ik hoop ook namens alle andere
9.203 leerlingen: badmeester,
bedankt!
Judith
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Het toekomstbeeld van je
eigen dorp meebepalen?

Drie teams uit Horst aan de Maas doen mee aan de Energy Battle

Wie bespaart de meeste energie?

Meer dan honderd inwoners uit Horst aan de Maas hebben op zaterdag 27 juni uitgesproken dat
er iets moet gebeuren met de accommodaties voor sport, spel, onderwijs en ontmoeting.
De aanwezigen willen graag zelf in hun eigen dorpen aan de slag gaan met deze uitdaging, maar
de gemeente moet hen hierin dan wel ondersteunen. Die opdracht heeft de gemeente opgepakt.
Binnenkort gaat zij met duidelijke kaders en (lokale) feiten en cijfers naar de dorpen toe.
Vervolgbijeenkomsten
Er worden in totaal vijf vervolgbijeenkomsten
georganiseerd, waarbij de zestien dorpen zijn verdeeld in clusters. De bijeenkomsten beginnen om
19.30 uur en zijn op de volgende data gepland:
Maandag 2 november
(MFA Kerkebos, Swolgen): Broekhuizen(vorst),
Meerlo, Swolgen, Tienray
Woensdag 4 november
(Zaal Debije, Hegelsom): America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo, Meterik
Donderdag 5 november (CC 't Gasthoês): Horst
Maandag 9 november
(De Torrekoel, Kronenberg): Evertsoord,
Kronenberg, Sevenum
Donderdag 12 november
('t Haeren, Grubbenvorst): Grubbenvorst, Lottum

Na de bijeenkomsten is het aan de dorpen om te
bekijken welke stappen (verder) nodig zijn om tot
het gewenste toekomstbeeld van het eigen dorp
te komen en welke ondersteuning daarbij nog
nodig of gewenst is.
Aanmelden
Tijdens de eerste brainstormsessie was de
betrokkenheid groot. Wij hebben er daarom
vertrouwen in dat de inwoners van de dorpen,
samen met de gemeente, de uitdaging aangaan
om de accommodaties voor te bereiden op de
toekomst. Het is dé mogelijkheid om hier zelf
een actieve rol in te vervullen! Wilt u meedenken?
Meld u aan via de knop
‘Aanmelding Samen Accommodaties’ op
www.horstaandmaas.nl!

Met de Wattcher houden de deelnemers hun energieverbruik bij.
Vanaf 9 oktober, de Dag van de Duurzaamheid,
gaan verschillende gemeenten de uitdaging
aan om zoveel mogelijk energie te besparen.
Dit jaar doen ook drie teams uit Horst aan de
Maas mee! Wie bespaart het meest en welke
gemeente wordt de grote winnaar?
Gemeente, Wonen Limburg en woningeigenaren Grubbenvorst doen mee
De Energy Battle is een landelijke energiebesparingswedstrijd voor gemeenten. Per gemeente proberen drie of meer teams van inwoners om thuis
zoveel mogelijk elektriciteit en gas te besparen.
Dit jaar doen drie teams uit Horst aan de Maas
mee: het team Huurders van Wonen Limburg, het
team Woningeigenaren Grubbenvorst en het team
Werknemers van Gemeente Horst aan de Maas,
onder wie wethouder Birgit op de Laak.

Uitslag bekend op 5 februari 2016
Op 5 februari 2016, de Greenchoice Warme
Truiendag, wordt bekend gemaakt welke gemeente de meeste energie heeft bespaard.
De deelnemers van het winnende team
krijgen een doos met energiebesparende
producten.
Resultaten voorgaande Energy Battle
De afgelopen jaren hebben 35 gemeenten
meegedaan met ruim 1.000 huishoudens.
Zij hebben een besparing van gemiddeld
15% gerealiseerd. Dat komt neer op ruim
700 ton CO2 of omgerekend ruim € 275 euro
per deelnemer per jaar.
Lees meer over de Energy Battle op
www.klimaatverbondenergybattle.nl.

Commissie bezwaren en klachten
Dinsdag 20 oktober 2015

Jongerengemeenteraad HadM
Op dinsdag 20 oktober vindt in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas voor de tiende keer de Jongerengemeenteraad
plaats. Leerlingen, VMBO-4 (examenklas) van het Dendron
College ervaren die dag hoe het is om (lokale) politiek te
bedrijven. Ze gaan de confrontatie aan met politici, ambtenaren
en belangenorganisaties. Het thema is “Cyberpesten”.
Per groep krijgen de leerlingen opdracht om
beleid te ontwikkelen voor een project gericht
op “Cyberpesten”. De jongeren winnen daarvoor informatie in bij ambtenaren, politici en
organisaties. Vervolgens worden de diverse
projecten gepresenteerd in de jongerengemeenteraadsvergadering. Voorzitter van deze
vergadering is burgemeester Kees van Rooij.
En net als in een normale raadsvergadering
wordt er na het debat over de verschillende
projecten gestemd. Het is de bedoeling dat het

Werk in uitvoering

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 13
oktober 2015 bij elkaar voor een hoorzitting.

van een drank- en horecavergunning aan
Limburgs Uitje, Hazenhorstweg 5 en 5a in
Sevenum.

Hoorzitting om 18.30 uur
Hoorzitting waarin 4 bezwaarschriften worden behandeld gericht tegen het besluit van 30 juli 2015
inzake handhaving sport- en spelactiviteiten en
feesten voor Hazenhorstweg 5 en 5a in Sevenum.

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen
vinden plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

Hoorzitting om 19.30 uur
Hoorzitting gaat over 3 bezwaarschriften gericht
tegen het besluit van 7 juli 2015 voor verlenen

Bekendmakingen

project met de meeste
stemmen echt uitgevoerd wordt.
Welkom
Wilt u zelf meemaken hoe leerlingen met elkaar
in debat gaan en voor welk project ze gaan
stemmen? Kom dan naar de jongerengemeenteraadsvergadering op dinsdag 20 oktober
2015, aanvang 16.00 uur. Ouders, opa’s en
oma’s, leraren en andere geïnteresseerden:
u bent van harte welkom !

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Kraneveldweg
• Toerit A76 Sevenum

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. (077) 477 97 77.

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.
Horst
Kreuzelweg 13
Kreuzelweg 19 en 19a
Dijkerheideweg 12
Nieuwstraat 58
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Horst/Grubbenvorst
Nieuw Erf 3

Horst aan de Maas
Evaluatie structuurvisie
Horst aan de Maas

Meterik
Crommentuijnstraat 15a
Theresiastraat 18

Melderslo
Broekhuizerdijk 48
Zwingellaan 52

Tienray
Nehobolaan 8a

Informatie over
Mantelzorg
Oktober 2015

Waardering mantelzorg in 2015

Facebookpagina Steunpunt
Mantelzorg Noord Limburg

Gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. In plaats van de aanbodgerichte regeling van het landelijke Mantelzorgcompliment
(door SVB uitgekeerd) kiest de gemeente Horst aan de Maas voor een vorm die meer recht doet
aan de persoonlijke situatie van de mantelzorger.
De gemeente gaat ervan uit dat goede ondersteuning maatwerk is. Via vraagverheldering
binnen het Gebiedsteam wordt samen
met de zorgvrager, maar ook met
de mantelzorger, gekeken wat
nodig is in uw speciﬁeke situatie. Zorg er daarom altijd
voor dat u, als mantelzorger,
bij het gesprek aanwezig
kunt zijn. Het gaat niet alleen

Wilt u goed op de hoogte blijven? Vanuit de Steunpunten worden er wekelijks berichtjes geplaatst op onze Facebookpagina ‘Steunpunt Mantelzorg Noord Limburg’. Als u ons ‘liked’ dan
blijft u goed geïnformeerd. Hebt u zelf nieuws dat u graag wilt delen met anderen dan kunt u dit
kenbaar maken.

over degene die u verzorgt, maar ook over u.
Geef aan wat ú nodig heeft om de zorg -ook
op lange termijn- vol te kunnen houden.
U kunt ook voor u zelf een afspraak maken met iemand van het Gebiedsteam.
Zij zijn telefonisch te bereiken via 077
477 97 77. U kunt ook het formulier
‘verzoek om een vraagverhelderend
gesprek’ invullen. Kijk hiervoor op
www.horstaandemaas.nl.

Horst aan de Maas mantelzorgvriendelijkste
gemeente van Limburg 2015?
Horst aan de Maas, Brunssum en Roermond zijn dit jaar genomineerd voor de titel ‘meest
mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’ die jaarlijks wordt toegekend door het Platform
Mantelzorg Limburg. De winnaar wordt donderdag 22 oktober bekend gemaakt tijdens een mini-symposium in de gemeente Venlo, de winnaar van vorig jaar.

Online cursus ‘Partner in Balans’

Dag van de mantelzorg
Het Platform Mantelzorg Limburg (PML) heeft
de eretitel ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente’ in 2012 ingesteld in het kader van de
jaarlijkse viering van de Dag van de Mantelzorg.

Als iemand geheugenklachten heeft raakt dat niet alleen hem of haar, maar ook de partner.
Een partner kan te maken krijgen met onzekerheid, veranderingen en moeilijke situaties.
De universiteit Maastricht heeft in opdracht van Alzheimer Centrum Limburg een online cursus
‘Partner in Balans’ ontwikkeld voor partners van mensen met geheugenklachten en/of dementie.
Deze online cursus is gericht op het behouden van een gezonde balans in het dagelijks
leven. De cursus duurt 8 weken en bestaat uit
een aantal lessen die u via de computer kunt
volgen. In de lessen is er aandacht voor
verschillende thema’s. U kunt hierbij denken
aan: hoe kom ik toe aan dingen die ik leuk

vind, hoe blijf ik mentaal en lichamelijk gezond
en hoe kan ik omgaan met een partner die
steeds meer gaat vergeten. Tijdens de
cursus wordt u begeleid door een coach.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Lizzy Boots via 043 38 81 994 of
L.Boots@maastrichtuniversity.nl.

Leuke uitstapjes met de SamenUitBus
In de gemeente Horst aan de Maas kunnen senioren en mensen met een beperking gezellig samen op stap te gaan met de SamenUitBus. Maandelijks worden er vele uitstapjes georganiseerd
naar andere plaatsen en bezienswaardigheden in de regio. Een leuke manier om andere mensen
te ontmoeten en leuke dingen met elkaar te doen! Meer informatie kunt u lezen op www.samenuitbus.nl. Op maandag- en donderdagochtend zijn zij van 10 tot 12 uur telefonisch bereikbaar op
via 06 48 56 66 99 of 06 48 56 68 38.

Sport- en beweegadviseur
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Miranda Haegens, sport- en beweegadviseur,
via 06 42967043 of per e-mail:
adviseur@sameninbeweging.com.
Door een samenwerking met de gemeente
zijn er voor u geen kosten aan verbonden.

Verruiming verlofregelingen
voor werkende mantelzorgers

Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven, maar kan ook zwaar zijn. Om waardering uit te
spreken voor mensen die al zo lang en trouw voor hun naaste zorgen, organiseert de Werkgroep
‘Zorgen voor elkaar, dát doen we samen!’ in samenwerking met veel lokale vrijwilligers, op drie
plaatsen in de Gemeente Horst aan de Maas een brunch. Ontmoeting, ontspanning en gezellig samen eten staan centraal. U bent van harte welkom samen met degene waarvoor u zorgt.

Vanaf 1 juli kunnen werknemers met mantelzorgtaken ook kort- en langdurend zorgverlof aanvragen bij hun werkgever. Deze uitbreiding geldt ook voor de zorg voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen of anderen in de sociale omgeving.

##

E-mail:

Ik kom graag
Melderslo op donderdag 12 november van 16.30 tot 18.30 uur
naar één van de
Kronenberg op dinsdag 10 november van 12.00 tot 14.00 uur
volgende plaatsen:
Ik kom graag
op donderdag
12 november
12.00uur
tot 14.00 uur
Melderslo Swolgen
op donderdag
12 november
van 16.30 van
tot 18.30

naar één vanIkde
op dinsdag
10 november
vanis)12.00 tot 14.00 uur
wat niet
van toepassing
kom met 1 / 2Kronenberg
personen (doorhalen
volgende plaatsen:
Dieetwensen: Swolgen op donderdag 12 november van 12.00 tot 14.00 uur
Ik kom met 1 / 2 personen (doorhalen wat niet van toepassing is)
Dieetwensen:

e
uWzoijrgwt iloflesanmu uitnod
e waarvoor
om met degen
van harte welk
rger.

PC en plaats:E-mail:

dere mantelzo

De rubriek ‘Informatie over Mantelzorg’ wordt verzorgd door Steunpunt Mantelzorg van Synthese en de gemeente
Horst aan de Maas. De redactie kunt u per e-mail bereiken via info@synthese.nl of telefonisch via 077 397 85 00.
Het postadres is Synthese Steunpunt Mantelzorg, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst. Als u zelf kopij wilt aanleveren
voor deze rubriek dan kunt u dit doen via het bovengenoemde e-mailadres. De redactie neemt dan over het al dan
niet plaatsen van de aangeleverde kopij contact met u op.

Aanmeldkaart Mantelzorgbrunch Horst aan de Maas

Aanmeldkaart Mantelzorgbrunch Horst aan de Maas

en met een an

Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren. Kortdurend zorgverlof: verlof dat u
kunt opnemen voor de zorg voor een ziek kind
of een zieke partner of anderen in uw sociale
omgeving. Dit verlof mag in totaal maximaal
twee keer het aantal uren duren dat u werkt.
Naam mantelzorger:
Langdurend zorgverlof: verlof dat u kunt opnemen als u voor langere tijd moet zorgen voor Naam mantelzorger:
Adres:
een ziek kind, partner, ouder of iemand anders
in uw sociale omgeving. Meer informatie kunt uAdres:
PC en plaats:
nalezen op: www.werkenmantelzorg.nl

bovenaan in de site: ‘cursussen en activiteiten’.
Kies dan voor ‘Overige activiteiten’, waaronder u zich kunt inschrijven voor de bijeenkomst
waar u heen wilt. U kunt ook onderstaand antwoordkaartje invullen en afgeven bij Synthese
of opsturen naar Steunpunt Mantelzorg Horst
aan de Maas, Antwoordnummer 1502, 5800
WB Venray.

buurt. U bent

Colofon

Als u liever met een andere mantelzorger uit
uw omgeving komt, dan mag dat natuurlijk ook!
U kunt zich opgeven voor de brunch bij u in uw
gebied, maar als een ander tijdstip beter schikt
dan kunt u ook op een andere plaats terecht.
U kunt zich aanmelden via de website van
Synthese: www.synthese.nl en
dan onder het blauwe kopje

u zorgt of sam

Voorheen was dit alleen mogelijk voor het verzorgen van ouders, partner en kind. Als werkende mantelzorger kunt u gebruik maken van
verschillende verlofregelingen. Elke werknemer
heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in uw cao afwijkende
afspraken of voorwaarden staan (informeer bij
uw werkgever). Het gaat om de volgende wettelijke regelingen: Calamiteitenverlof: verlof dat
u op kunt nemen als u onverwacht direct vrij
moet zijn.

U komt toch ook naar de
mantelzorgbrunch?

goed. Door alle veranderingen in
Zorgen voor elkaar is een belangrijk
de zorg wonen mensen (ook met
goed. Door alle veranderingen in
beperkingen) steeds langer thuis,
de zorg wonen mensen (ook met
vaak met hulp van naasten uit hun
beperkingen) steeds langer thuis,
omgeving. Zorgen voor een ander
vaak met hulp van naasten uit hun
kan veel voldoening geven, maar
omgeving. Zorgen voor een ander
kan ook zwaar zijn. Graag willen we
kan veel voldoening geven, maar
onze waardering uitspreken voor
kan ook zwaar zijn. Graag willen we
de mensen die al zo lang en trouw
onze waardering uitspreken voor
voor hun naaste zorgen. Dit doen
de mensen die al zo lang en trouw
we door hen, samen met degene
voor hun naaste zorgen. Dit doen
waarvoor ze zorgen, uit te nodigen
we door hen, samen met degene
voor de mantelzorgbrunch.
waarvoor ze zorgen, uit te nodigen

Misschien zou u graag deel willen nemen aan
een sport- of beweegactiviteit maar weet u
niet welke mogelijkheden er zijn. De sport- en
beweegadviseur kan u informatie geven over
het aanwezige beweegaanbod maar kan u
ook begeleiden naar de activiteit van uw keuze.

Zorgt u langdurig voor een hulpbehoevende naaste?

voor de mantelzorgbrunch.

Bewegen is belangrijk, voor jong en oud. Door regelmatig te bewegen voelt u zich ﬁtter en bent
u minder snel moe. Tevens draagt het bij aan uw gezondheid. Bewegen in groepsverband kan
leuk zijn en geeft mogelijk nieuwe contacten.

Een dag waarop mantelzorgers op allerlei manieren in het zonnetje worden gezet. Het PML
hoopt dat dit initiatief andere gemeenten zal stimuleren om goed mantelzorgbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
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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.

Kwaliteit en vitaliteit in gemeentelijk buitengebied
De gestage afname van het aantal landbouwbedrijven in Nederland en
de toename van niet-agrarische activiteiten in het buitengebied, hebben al
geruime tijd onze aandacht.
Door de toename van het aantal
burgerwoningen zijn er al diverse
belangenconflicten ontstaan omdat
nieuwe bewoners de ontwikkelruimte
van agrarische bedrijven beperkten.
Tegelijkertijd komen er ook veel
woningen en oude bedrijfsgebouwen
leeg te liggen, wat weer leidt tot een

aantasting van de kwaliteit van het
buitengebied. In Horst aan de Maas
hanteren we een structuurvisie, waarin
is vastgelegd welke functies mogelijk zijn in welk gebied binnen onze
gemeente. Daarnaast is er een traject
opgestart om te komen tot een nieuw
bestemmingsplan buitengebied. In dat

licht is het belangrijk om een discussie
te voeren over het (her)gebruik van
de zogenaamde vrijkomende agrarische bebouwing. Ga je andere functies
toestaan, zoals bijvoorbeeld horeca of
kleine dienstverleners? Zetten we in op
sloop en welke objecten zijn dan van
historische waarde? Allemaal ingrediënten voor een discussie over het
bestemmingsplan en in het verlengde
de structuurvisie. Echter de onderlegger
voor deze plannen moet een gedragen

economische visie zijn. Een visie op
de ontwikkeling van onze pijlers agro,
toerisme en midden- en kleinbedrijf.
Als CDA zullen we ons daar hard voor
maken. En de uitgangspunten die we
bij het opstellen van het bestemmingsplan hanteren zijn: het buitengebied
is er voor iedereen en de inzet moet
zijn op kwaliteit en vitaliteit van het
buitengebied.
Marcel Beelen,
CDA Horst aan de Maas

Meld uw WMO-ervaringen en perikelen ook bij de gemeente
U las en hoorde het ongetwijfeld al: tot nu toe zijn er 67 meldingen bij
de werkgroep WMO Alert binnengekomen. Het volledige rapport is aan de
raad aangeboden. D66 stelde daarom vragen in de commissie samenleving
van 8 september.
Wat D66 zich afvraagt: waarom
meldt u wel bij de Werkgroep maar
nauwelijks bij de gemeente zelf?
Zou het niet veel verstandiger en
zinvoller zijn als u uw ervaringen of
grieven bij de gemeente meldt?
Want niet melden bij de

gemeente is niet alleen jammer
maar ook een gemiste kans. Zeker
in dit eerste jaar van verandering
kan de gemeente leren van uw
opmerkingen. In haar antwoord
bevestigde de wethouder dit ook.
Er waren vijf bezwaren binnen

gekomen maar daar was men samen
uitgekomen.
Het is heel mooi dat de
Werkgroep Wmo Alert een signalerende rol vervult. Wat de werkgroep
heel goed heeft gedaan is het
bundelen van meldingen en vragen.
Belangrijkste vraag is de roep om een
onafhankelijk persoon te benoemen
waar men terecht kan met opmerkingen. In de raad van 22 september
lichtte de voorzitter, Paul Geurts, het

rapport kort toe. Tevens vroeg hij om
spreektijd in de commissie. Dat gaat
gebeuren. Beste mensen: ben er dan
ook en laat u horen. Samen komen
we er uit. U bent welkom.
Als u hierover of over andere
kwesties met ons wilt praten dan kan
dat elke eerste zaterdag van 11.00
tot 12.00 uur in de bibliotheek van
Horst.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Natuurlijk duurzaam
De invoering van het afvalbeleid een aantal jaren geleden heeft, naast
aanvankelijk een paar kleine hobbels, veel positiefs opgeleverd. Hiervoor
heeft onze gemeente meermaals landelijk erkenning gekregen en we
mogen gerust stellen dat we de koploper van Nederland zijn momenteel.
Iets om trots op te zijn, maar vooral ook iets om te continueren en verder
uit te werken naar de toekomst.
Dat we op de goede weg zijn met
onze filosofie is duidelijk, zo bleek
laatst in de praktijk. Als fractie zijn
we op bezoek geweest bij de familie
Bouten in Horst, een gepassioneerde
paprikateler. Een ondernemer die

bereid was én is om verder te kijken
en te innoveren, deels ook gedwongen omdat de crisis in deze sector ook
toesloeg met alle gevolgen van dien.
Hoge energieprijzen, overproductie
en afzetmarkten voor de export die

MEULENDIJKS

plotseling wegvielen bleek voor veel
bedrijven helaas fataal. Een teken om
stevig door te pakken en juist nú te
investeren in moeilijke tijden.
Naast het telen van een Hollands
kwaliteitsproduct heeft hij met een
compagnon de moed gehad om
een houtstookinstallatie te bouwen
naast het bedrijf. Na jaren van eigen
onderzoek, veel lezen, bezoeken van
soortgelijke projecten in Europa en
het naarstig zoeken naar financiële
middelen staat deze er inmiddels een

paar jaar. Het mooie aan dit initiatief is dat er naast het verwarmen
van de circa 8 hectare kas ook onze
gemeente hier indirect in participeert.
Het tuinafval uit de bladkorven aan
de Oostelijke kant van de A73 wordt
namelijk gebruikt als de grondstof
voor verbranding. De korven worden geleegd en aangeleverd door
een lokaal loonbedrijf en vervolgens
verwerkt tot brandstof om de kassen
te verwarmen. Zelfs het restproduct
na de verbranding, de as, wordt nog

MEULENDIJKS

gebruikt in de wegenbouw.
Een schoolvoorbeeld dat afval
niet meer bestaat maar gezien moet
worden als een bruikbare grondstof.
Daarnaast ligt bij deze ondernemer
ook de focus om heel kritisch om
te gaan met bestrijdingsmiddelen
en eventueel te kiezen voor een
biologische oplossing. Dit alles om
een duurzame verantwoord geteelde
paprika op uw bord te toveren.
Eric Seuren,
PvdA Horst aan de Maas
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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

handen bezig. Van jongs af aan vind ik
het al leuk om dingen te maken.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ooit zou ik naar Amerika willen gaan
als ik afgestudeerd ben. Dan zou ik
Welk nummer heb je grijs gedraaid?
rondreizen langs alle mooie beziensTsunami van DVBBS en Borgeous. Toen
waardigheden en Las Vegas bezoeken.
dit nummer twee jaar geleden uitgeHet is er heel mooi en er zijn veel
bracht werd, vond ik het meteen een
casino’s.
leuk nummer. Daarom heb ik het ook
Als je een dag van je leven alles
vaak geluisterd. Tijdens carnaval werd
mocht doen en geld speelt geen rol,
het nummer vaak gedraaid in de zaal,
wat zou je dan doen?
daar ken ik het van. De bas die erin zit
vind ik mooi. Ik houd meer van muziek Dan zou ik met mijn vrienden naar
van nu, de nummers zijn wat sneller en Las Vegas gaan om te gokken en dan
hopen dat ik nog veel meer win zodat
dat vind ik leuker.
ik die rondreis kan maken. Het lijkt me
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
wel leuk om een keer te gokken, je
bestemming?
kunt er veel geld mee winnen.
Ik moet nog een paar jaar wachten tot
ik kan gaan lessen. Maar als ik dan ein- Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
delijk mijn rijbewijs heb gehaald, zou
Vloeiend Engels leren spreken. Ik vind
ik denk ik met mijn vrienden naar een
festival gaan. Samen met mijn vrienden het een moeilijke taal en ik heb er ook
is het altijd heel gezellig. Waarschijnlijk veel moeite mee op school. Vooral de
grammatica vind ik lastig om te leren
wordt het een housefestival.
en Engelse teksten lezen gaat moeiIn welke historische tijd had je
zaam.
willen leven?
Graag had ik willen leven in de tijd dat Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
je je eigen voedsel nog moest verbouzou je dan ontmoeten?
wen en je eigen gereedschap moest
maken. Ik ben namelijk graag met mijn Dan zou ik alle opa’s en oma’s van

1
2
3
4

Daan Willems
15 jaar
Horst
Dendron College

Elke
zondag
open

aan
Daan Willems

mijn ouders willen ontmoeten, want
ik hoor vaak leuke verhalen over hen.
Ze leefden ongeveer in de jaren zestig
of zeventig. Zelf had ik ze ook graag
gekend. Ik zou wel willen weten hoe ze
in die tijd alles deden, bijvoorbeeld hoe
ze voor eten zorgden.
Wat deed je als kind het liefst?
Met LEGO dingen bouwen of het liefst
zelfs iets bedenken met LEGO Technic.
Het moest dan ook werken zoals ik het
in mijn hoofd had. Als het niet lukte,
moest ik het van mezelf net zolang
verbeteren totdat het werkte. Ik ben
best wel technisch. Ik vind het leuk om
van kleine bouwstenen iets maken wat
werkt. Later wil ik iets gaan doen met
mechatronica. Dat is elektrotechniek,
dingen automatisch laten werken.
Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat in
bedrijven alles automatisch gaat.
Als je een dier zou zijn, welk dier
zou het zijn en waarom?
Het liefst zou ik een aap zijn. Het lijkt
me wel leuk om een beetje in touwen
en bomen te klimmen. En dan kan ik
kijken naar mensen die naar de dierentuin komen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Dan woon ik in een groot huis met
een grote tuin. Ik hoop met vrouw

en veel kinderen. Ik wil in een dorp
wonen, het liefst in Horst aan de
Maas. Een stad lijkt me niets, er is te
veel herrie en drukte op de weg. Later
wil ik mechatronicus worden. Ik zit nu
in het laatste jaar van metalektro op
het Dendron College. Volgend jaar ga
ik naar het ROC ter AA in Helmond,
om daar opgeleid te worden tot
mechatronicus.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb meerdere goede vrienden,
maar Jasper ken ik het langst. Ik ken
hem al vanaf de kleuterklas. Ik moet
altijd lachen om zijn rare acties. Hij
trekt soms gekke bekken en dan
schieten we met z’n allen in de lach.
We gaan veel met elkaar om. Hij zit
ook bij mij in het volleybalteam.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik denk niet dat ik ooit in mijn leven
een tatoeage zou nemen. Ik vind het
niet mooi en zou er dus ook geen
geld aan uitgeven. Ik vind het zonde
om een tatoeage op mijn lichaam te
laten zetten. Je zit er je hele leven
aan vast en het gaat niet zomaar weg.
Bij anderen vind ik het soms mooi.
Een hele grote op de rug bijvoorbeeld
vind ik niets, maar een kleintje gaat
nog wel.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou wel in de toekomst willen kijken
en weten hoe mijn leven er over
twintig jaar uitziet. Ik ben benieuwd of
het er dan uitziet zoals ik hoop dat het
zal worden.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Met mijn laatste 50 euro zou ik naar
de supermarkt gaan en eten kopen,
zodat ik nog een paar dagen wat
te eten heb. Zonder voedsel kom je
namelijk niet ver.
Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Ik hoopte dat mijn gips er vandaag
afging, want vier weken lang heb ik
rondgelopen met gips. Met volleybal
ben ik ongelukkig terecht gekomen
en heb ik een botje in mijn voet
gebroken. Gelukkig heb ik geen nieuw
gips gekregen, dus hopelijk mag ik
over een tijdje weer meetrainen.

Onze najaarsaanbiedingen:
Violen, de allerbeste!
399
Calluna ‘Garden Girls’
099
Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek
Herfsthei, vele kleuren, 11 cm pot

Skimmia of Viburnum tinus

(Sneeuwbal) Bladhoudende winterbloeier.

Fruitbomen alle soorten.
Laag- en hoogstam, zuil-, klein-, patio- of leifruit

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

12 st.

€ 1,59

Alle maten

-20%
-20%

Blijf op de hoogte van
al onze activiteiten:
Aanbiedingen geldig
t/m 13 oktober 2015

Participatie
verklaring
Afgelopen week heeft
minister Lodewijk Asscher tijdens
een bestuurlijk overleg met
burgemeester Kees van Rooij van
Horst aan de Maas zijn complimenten overgebracht aan
Synthese en alle vrijwilligers die
een bijdrage hebben geleverd
aan het project ’participatieverklaring’. Persoonlijk vind ik een
zogenaamde participatieverklaring de grootste onzin.
Naar een idee van minister
Asscher zijn een aantal gemeenten
(waaronder de onze) een proef
gestart met de participatieverklaring voor nieuwkomers in
Nederland. Maar wat is een
participatieverklaring nu eigenlijk?
Daar komt ‘ie: ‘Nieuwkomers
worden in een participatieverklaring gewezen op hun rechten,
plichten en fundamentele waarden
en normen van de Nederlandse
samenleving.’ Doel: integratie. Dus
als ik het goed begrijp wil
Lodewijk Asscher dat nieuwkomers
zich houden aan fundamentele
waarden en normen. Houden wij
ons eigenlijk wel aan de fundamentele waarden en normen? Wat
zijn die fundamentele normen en
waarden dan eigenlijk? Iedereen is
gelijk, of zoiets? Een voorbeeld:
Homoseksuelen zouden dan wel
geaccepteerd moeten worden in
deze samenleving, maar niet
iedereen zal dit doen. Dat mag
ook, want je hebt vrijheid van denken en doen in Nederland, dus het
is prima om een andere opvatting
te hebben over dit onderwerp. Zou
een nieuwkomer deze opvattingen
dan niet mogen hebben omdat hij
of zij zich zo nodig moet houden
aan de ‘Nederlandse’ normen en
waarden? Ik dacht dat Nederland
een land was met gewetensvrijheid, waarom verplichten we
nieuwkomers dan wel om hun
waarden en normen aan te passen,
en zou een ‘normale’ Nederlander
dit niet hoeven? Hier wordt er
vooral gefocust op de Poolse
arbeiders. Ach, zij hebben een
Poolse supermarkt, er zijn Poolse
missen in de kerk. Wat nou
integratie? Segregatie. En dat is
nou precies niét de bedoeling.
Lekker bezig Lodewijk...
Liefs, Anne
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PROMS-concert
in Grubbenvorst

08
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Tijdens het PROMS-concert in Grubbenvorst op zondag 11 oktober
treedt Harmonie St. Michaël uit Thorn op. Het concert begint om 12.15 uur
in de parochiekerk van Grubbenvorst.
Er zijn vijfhonderd mensen
welkomen tijdens het concert.
De harmonie uit Thorn maakt
laagdrempelige, toegankelijke
muziek. Zoals operamuziek van Verdi,
filmmuziek uit Onedin Line en een
optreden van de sopraan Claudia

Couwenberg. Een harmonie met
een zangeres is een verrassende
combinatie, aldus de organisatie
van PROMS-concert. Harmonie
St. Michaël speelt het werk
Schilderijententoonstelling van de
Russische componist Moessorgski.

Honden Behendig
heidswedstrijd Horst
De Federatie Hondensport Nederland houdt zondag 11 oktober voor het
eerst een wedstrijd in Limburg. De behendigheidswedstrijd vindt plaats op
de atletiekbaan van de Peelrunners in Horst.

Jeugdweekend Rode Kruis
Het Rode Kruis organiseerde op zaterdag 3 oktober op diverse plekken in Horst het Rode Kruis
Jeugdweekend. Jeugdige hulpverleners van de Horster en andere EHBO-afdelingen voerden hierbij verschillende EHBO-opdrachten uit. Op vier plaatsen in Horst werd een ongeval met slachtoffers nagebootst. Op vier
andere plaatsen kregen de jonge hulpverleners spelopdrachten.

Dorpsdagvoorziening
in Broekhuizen
De dorpsdagvoorziening in Broekhuizen gaat op dinsdag 10 november van start in de Naesenhof. Uit een vorig
jaar gehouden enquête onder de inwoners bleek dat er behoefte was aan onder meer een dorpsdagvoorziening.
Een werkgroep heeft dit idee
v erder uitgewerkt. Donderdag
1 oktober werden vrijwilligers
geïnformeerd over de start van de
dorpsdagvoorziening. “Op 10 november
gaan we van start”, aldus coördinator
Harry de Ridder. “De werkgroep heeft
al veel voorbereid, maar de inhoud
willen we graag samen met jullie vorm
geven.”

Zelfstandig
Henri van Wylick, lid van de
voorbereidingsgroep: “We willen graag
bereiken dat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig én plezierig in hun eigen
woonomgeving kunnen blijven wonen
Voor de wedstrijd hebben zich 265
deelnemers ingeschreven vanuit het
hele land. Er zijn drie ringen, met elk
meer dan twintig toestellen. Er wordt
gestreden in meerdere klasses en
spelvarianten. De winnaars zijn diegenen die met zijn of haar hond zo snel
mogelijk en binnen de tijd foutloos het

en dat er een plek is waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten, jong en
oud. We willen zoveel mogelijk gebruik
maken van de talenten van mensen
die zich als vrijwilliger in willen zetten.
We willen graag een dorpsdagvoorziening die past bij de gemeenschap
van Broekhuizen en Broekhuizenvorst.”
In drie groepen is met de vrijwilligers
gepraat over de inhoud. ”Het dient
een plek te zijn waar mensen zich
welkom voelen. Een fijne sfeer waarbij
er respect is voor elkaar”, gaf een van
de vrijwilligers aan. ”Je mag zijn zoals
je bent, alles mag en niets hoeft”,
vulde een ander aan. ”Het is belangrijk
dat mensen zich gewaardeerd voelen

en dat er een sfeer van vertrouwen
is.” ”Gewoon gezelligheid en elkaar
ontmoeten en een luisterend oor
bieden.” “Goed doordachte uitspraken
van mensen die betrokken zijn en zich
in willen zetten voor andere mensen
in het dorp”, aldus Anja Damhuis van
Synthese. Vrijwilligers willen graag
helpen met koken, bloemschikken,
kaarten, muziek maken, spelletjes
doen, schilderen en het bieden van een
luisterend oor. ”Maar het hangt natuurlijk af van wat de gasten willen, daar
sluiten we bij aan en niet andersom.”
Voor meer informatie neem contact op
met Monique Hermans 077 463 20 66
of Harry de Ridder 077 463 42 70.

parcours rond zijn. De wedstrijd is mede
georganiseerd door de Hondenschool
Waki in Horst van Tanja Giller en Jack
van Rengs. De wedstrijd wordt gehouden van 09.00 tot 17.00 uur op de
Tienrayseweg 10 te Horst.
Voor meer informatie, kijk op
www.hondenschoolwaki.nl

Meriko Vocaal

Thoês lekker Thoês
Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl

Zangvereniging Meriko Vocaal breng op zaterdag 17 oktober een muzikaal programma. Om 20.00 uur
start de voorstelling in MFC De Meulewiek. Meriko Vocaal bestaat uit een groep mannen en vrouwen die voor
een avond vol zang en acts zorgen. Ook Hoor’s, Quintella en Marjolein Cuijpers treden deze avond op.
De deuren van MFC De Meulewiek zijn om 19.00 uur geopend.

en zo 17
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GEPLUKT Thijs Driessen

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.

mts. Ik vond het op dat moment te
vroeg om al te gaan werken. Daarnaast
werkte ik als student al veel bij een
tuinder.”
Na zijn opleiding ging Thijs aan
de slag bij Dinnissen in Sevenum.
Daar houdt hij zich bezig met het
opstarten van machines voor de
voedingsindustrie. Ook adviseert hij
klanten. Daarvoor moet hij regelmatig naar verre landen. “Dan kun je
denken aan landen als China, Brazilië of
Amerika. Ik zie alleen niet veel van de
landen zelf omdat er weinig vrije tijd
is.” Thijs lijkt daar niet mee te zitten,
hij gaat zelf namelijk niet vaak op
vakantie. Hij voelt die behoefte niet zo.

Hij houdt van techniek en is in zijn vrije tijd veel aan het klussen. Voor zichzelf, maar ook voor Kindervakantiewerk Joepie in Sevenum. Aan talen en netjes schrijven had hij op school een hekel. Zijn grootste wens is het
opknappen van een oldtimer. Deze week wordt Thijs Driessen (31) uit Sevenum geplukt.
Eén van de ruimtes waar hij thuis
het meeste tijd doorbrengt is de
garage. Dat is namelijk de plek waar hij
zijn grootste hobby kan uitoefenen:
klussen of ‘aanplaren’ zoals hij het zelf
noemt. Machines, auto’s of elektrotechniek; Thijs Driessen vindt het allemaal
interessant. Die voorliefde voor
techniek had hij al heel vroeg. “Terwijl
de andere kinderen speelgoed kregen,
gaven mijn ouders me in groep 3 een
accuboormachine. Vanaf dat moment
interesseer ik me breed voor techniek”,
zegt Thijs. Hij vindt niet álle soorten

techniek leuk. “Met computertechniek
heb ik niks. Daar mogen anderen zich
mee bezighouden.”

’Ik wilde
doorstuderen’
Het was dan ook al vroeg duidelijk dat Thijs in de techniek zou gaan
werken. Na het afronden van vmbo-t
aan het Dendron College begon hij aan
de mts. Toen hij daarmee klaar was
studeerde hij verder aan de hts, ofwel
de Fontys Hogeschool voor Techniek

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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Improviseren met
spullen

3D-tekenen

Liever is hij bezig met klussen.
Thuis of voor Kindervakantiewerk Joepie
in Sevenum. Hij stuurt een c ommissie
aan die de materialen verzorgt. “Ik ben
al sinds jongs af aan betrokken bij
Joepie. Als kind deed ik zelf mee en
nu zet ik me in voor de kinderen.
Wij zorgen dat alle bouwmaterialen
in orde blijven. Dat zijn zaken als
steigers, opleggers en pallets. Ik vind
het gewoon leuk om daarvoor
bezig te zijn en een beetje met die
spullen te improviseren. Dat geeft
me voldoening.” Thijs is niet iemand
die stil kan zitten. “Ik heb laatst weer

Thijs is op zoek naar een huis voor
zichzelf. “Dat moet in of in de buurt
van Sevenum zijn. Ik heb tot nu toe
nog geen geschikte plek gevonden.”
Hij leeft van dag tot dag en heeft
verder geen grote toekomstplannen.
“Ik wil gewoon doorgaan met het werk
dat ik nu doe. Het lijkt me leuk om
me in de toekomst op het 3D-tekenen
en ontwerpen toeleggen.” Wel heeft
Thijs nog een kleine droom. Hij zou
graag een oldtimer op willen knappen.
“Het moet iets zijn waar ik aan kan
verbouwen. Een oude vrachtwagen
bijvoorbeeld.”

Uw tuin mooi in de herfst!

PUZZEL
5

in Venlo. “Ik wilde nog doorstuderen
en ik was 21 toen ik klaar was met de

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Aanbiedingen!
Calluna’s
Van € 1,75 voor

€ 1,25

Tuintip:
Voor een mooi groen
gazon in de winter,
geef nu een najaarsbemesting!

Bloembollen
Nu
- 25%
Siergrassen
Ruime keus
- 20%

eens een keer geprobeerd om op een
zaterdagavond op de bank te zitten.
Dat heb ik niet lang volgehouden.”
In de spaarzame tijd die Thijs
nog overhoudt, maakt hij graag een
ritje op de mountainbike. “Maar dat
schiet er vaak bij in.” Ook heeft hij
een motor en is hij lid van MC Matou.
“Met Pinksteren ga ik daarmee vaak
een weekend weg. Daarnaast werk
ik als verkeersregelaar mee aan de
Maria Auxiliatrix-Run (een toertocht
van motoren met zijspan voor mensen
met een beperking, red.).” Verder
houdt Thijs van een avondje stappen
en rijdt hij af en toe voor de fun een
stuk met zijn Audi. Die gaat behoorlijk
snel. “Ik houd wel van pk’s. Deze heeft
er 344.”

Elk weekend

Weekendboeketje
voor € 7,95

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Acties geldig t/m 13 oktober

Op de Diep 9 Lomm
077-473 24 25
www.edhegger.nl
Open: ma t/m vrij 9.00 –17.30 za: 9.00 –16.00

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Oxalis 1 krijgt overwinning
in de schoot geworpen
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na de verloren wedstrijd tegen koploper Celeritas wilden de dames van korfbalclub Oxalis weer vlammen en dat
moest dan op het eigen veld tegen Merselo gaan gebeuren. Met een ruststand van 4 -2 en de uiteindelijke ruime
zege van 11-4 voegde Oxalis zondag 4 oktober de daad bij het woord.

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.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van
de vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Productiemedewerker regio Horst (fulltime) –
Vac.nr. P005105

Je bedient en onderhoudt machines en werktuigen en spuit ze
schoon. Verder neem je monsters van de producten en meet de
waarden. Je hebt technisch inzicht en ervaring met een loader of
shovel.

Hovenier aanleg – Vac.nr. P005510

Je legt tuinen aan bij particulieren. Denk hierbij aan de aanleg
van o.a. sierbestrating, vijvers en tuinhuisjes. Je hebt minimaal een
rijbewijs B(E) en een afgeronde mbo-opleiding richting hovenier.

Meewerkend voorman glastuinbouw

Vac.nr. P004667

Je stuurt medewerkers aan, maar werkt zelf hard mee voor de beste resultaten. Je verzorgt gewas- en oogstwerkzaamheden, stuurt
de teelt aan, maakt werkplanningen en registreert gegevens.

Shovelmachinist regio Horst – Vac.nr. P002304

Met de shovel bevoorraad je de productielijn met grondstoffen,
je laadt en lost vrachten en verplaatst grondstoffen op het werkterrein. Je bent een ervaren machinist en bereid in verschoven
diensten te werken.

Vakkracht varkenshouderij – Vac.nr. P005591

Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit in de kraamstal,
biggenstal en dek- en drachtstal. Je kent alle ins en outs van het
vak en hebt eigen vervoer.
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

Trainer/coach Van der Burgt vond
het een mager optreden van Merselo.
“Hier heeft niemand iets aan. Wij
willen graag stevige wedstrijden spelen
met een tegenstander van minimaal
gelijkwaardig niveau. Dan ligt er ook
de echte uitdaging om de wedstrijd te
winnen.”
Ondanks de magere tegenstand
moesten de dames van Oxalis wel de
zeventig minuten vol maken. Het is
dan volgens Van der Burgt ook een
compliment aan de groep dat ze tot
het laatste fluitsignaal bleef strijden
voor het maximale resultaat. Daar waar
het in de eerste helft nog veel moeite
kostte om de kansen doeltreffend af
te ronden, ging dit in de tweede helft
stukken beter.
“Ondanks de geringe voorsprong bij
rust (4-2), was ik niet tevreden over het
rendement. We hadden al minimaal
10 doelpunten moeten maken. Als we

zoveel kansen om zeep helpen, kan
ik uiteraard niet helemaal tevreden
zijn. We profiteerden wel goed van
de fouten van Merselo, maar vergaten
onszelf te belonen. In de tweede helft
ging dat gelukkig een stuk beter”,
aldus een kritische Van der Burgt.
“In de tweede helft moesten we iets
doen aan het aanvalsspel van Merselo.
Want als we dit toe zouden laten, was
er nog een kans dat ze terug in de
wedstrijd zouden komen.” Hij koos er
in de tweede helft voor om de vang
bij de tegenstander eruit te houden.
“Dit pakte goed uit want hierdoor
maakten de speelsters veel technische
fouten en konden wij weer gaan
aanvallen. Dit zijn van die wedstrijden
die wij liever niet spelen maar als het
toch moet dan moet je wel zorgen
dat het publiek vermaakt wordt tot de
laatste minuut. Dat hebben de dames
goed gedaan”.

Een week eerder speelde het team
haar tweede bekerwedstrijd in de
1/8 finale tegen NeCa 1 uit Casteren.
Een tegenstander die ze het vorige
seizoen ook al in de competitie hadden
getroffen.

Goede inzet en
hard werken
Net als Oxalis komt NeCa ook dit
seizoen op het veld uit in de eerste
klasse. Een geduchte tegenstander
maar ook eentje waar kansen liggen. En dat heeft Oxalis geweten.
Met goede inzet en hard werken
werden de mogelijkheden benut. Oxalis
won de wedstrijd met 9-12. Een knappe
prestatie. Hiermee staan ze voor de
eerste keer in de kwartfinale die op
dinsdag 29 maart 2016 wordt gespeeld.
De tegenstander wordt binnenkort via
loting bepaald.

Meterik lijdt nederlaag
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van RKSV Meterik speelde zondag 4 oktober tegen SV United uit Meerlo. SV United was deze
middag in aanvallend opzicht de bovenliggende partij en won uiteindelijk verdiend met 0-1.
Meterik had het in de eerste helft
erg moeilijk met het gevarieerde en
beweeglijke aanvalsspel van United.
Met name Kevin Koolhof, Max van der
Heijden en Michal Kotodziejski waren erg
moeilijk af te stoppen. Maar mede dankzij een tweetal voortreffelijke reddingen
van keeper Luuk Haenen en de paal was
het met de rust nog steeds 0-0.
De tweede helft gaf Meterik beter
partij en zette ze United vanaf de aftrap
onder druk. Meterik kreeg een vrije
trap net buiten het strafschopgebied
en Quincy Rubie mikte deze op de
onderkant van de lat. Nu kon United
opgelucht ademhalen. Maar zij zochten

meteen de tegenaanval en hun topschutter Michal Kotodziejski kreeg even
wat ruimte en hij schoot met een fraaie
krul de bal onbereikbaar voor Luuk
Haenen binnen.

Finesse ontbrak
Meterik ging op zoek naar de
gelijkmaker en trainer Gé Ummenthun
bracht twee A-spelers in, die een extra
impuls gaven aan het Meterikse spel.
Helaas ontbrak de finesse deze middag
in het spel van de groenwitte. United
greep steeds vaker naar de noodrem
en ontregelde daardoor het spel van
Meterik. Zelfs nadat United met een

man minder kwam te staan bleef zij
met snelle uitvallen gevaarlijk. Meterik
kreeg de kans om gelijk te maken.
Bart Houben speelde zich mooi vrij en
gaf een afgemeten voorzet, maar Dirk
van Rengs raakte in vrije positie de bal
maar half en zijn kopbal ging naast het
doel.
Kevin Koolhof leek de beslissende
treffer te scoren maar Luuk Haenen
werkte met een prima reflex de bal
naast het doel. Meterik bleef tot de
laatste seconde druk zetten en Piet
Steeghs kwam nog in kansrijke positie
maar zijn inzet werd een gemakkelijke
prooi voor de United-verdediging.

Verdiend gelijkspel voor
Melderslo
Door: RKSV Melderslo
Melderslo-trainer Leon Vievermans begon zondag 4 oktober met de vertrouwde opstelling aan de uitwedstrijd
tegen BEVO uit Beringe, waarbij hij Bart Theeuwen en Bart Verheyen van positie had gewisseld. Een sterk eerste half
uur van Melderslo werd niet beloond met een doelpunt. BEVO kwam in de eerste helft zelfs op voorsprong. In de
eindfase van de wedstrijd maakte Melderslo alsnog de verdiende gelijkmaker.
Melderslo nam het initiatief en
zette BEVO met goed combinatiespel
onder druk. Daarentegen hanteerde
BEVO meermaals de lange bal om haar
spitsen te bereiken. Dit resulteerde in
de zesde minuut in een dot van een
kans. Maar de spits van BEVO schoot
de bal, oog in oog met keeper Bas van
Westerveld, tegen de paal. In de tiende
minuut kopte Paul Vullings, een goede
voorzet van Stan van pas rakelings
naast. Enkele minuten later was het
Bart Verheyen die zijn kopbal op de
lat zag belanden. Na weer een lange
bal van BEVO, die door de verdediging

verkeerd ingeschat werd, scoorden
zij de onverdiende 1-0. Trainer Leon
Vievermans was blijkbaar niet tevreden
over het vertoonde spel: hij wisselde
vlak voor rust Peter Spreeuwenberg
voor de jongeling Gijs Coenders.
Toch was het BEVO dat na de rust
beter ging voetballen. Zo slalomde een
van hun aanvallers dwars door de verdediging. In plaats van zelf te scoren,
legde hij de bal breed. Grensrechter
Geert Spreeuwenberg zag daarbij de
inkomende speler buitenspel staan.
Het vlagsignaal leverde daardoor
geen doelpunt op. Hierna herpakte

Melderslo zich. Na enkele vrije trappen
die net overgingen en een schot van
Bram Keiren (net langs de paal), bleef
Melderslo geloven in een beter resultaat. Het was dan in de 85e minuut,
dat Stan van de Pas op de rechterflank
goed doorzette en zijn tegenspeler
omspeelde. Hij bleef goed kijken, en
legde de bal panklaar voor de inlopende Bart Verheijen, die de verdiende
gelijkmaker in het net schoot. Hierna
bleven beide ploegen voor de volle
winst spelen. Dit leverde nog enkele
spannende momenten op. Uiteindelijk
was 1-1 de terechte eindstand.
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37 Proms concert 2015
Harmonie
St. Michaël van Thorn
soliste Claudia Couwenberg sopraan
Harmonie
St. Michaël van Thorn
dirigent Ivan Meylemans
soliste Claudia Couwenberg sopraan
dirigent Ivan Meylemans

proms
proms
Zondag 11 oktober 2015
Parochiekerk Grubbenvorst
Aanvang 12.15 uur

SVOC op de knieën voor America
Door: voetbalvereniging AVV
Het eerste team van voetbalvereniging AVV America opende op zondag 4 oktober flitsend tegen SVOC uit
Oirlo en Castenray. Al na een paar minutenstond America met 1-0 voor. Hierna zakte het spelpeil naar een
bedenkelijk niveau. Via een prachtig doelpunt kwam SVOC op gelijke hoogte. In de slotfase wist America de
drie punten verdiend thuis te houden door nog twee keer te scoren. America won met 3-1. (Foto: Hay Mulders)

Zondag 11 oktober 2015
Parochiekerk Grubbenvorst
Aanvang 12.15 uur
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Problemen met
uw kunstgebit?
Proms_PS_A3_2015_DEF2.indd 1

Nationale Zwemcompetitie

HZPC zwemt eerste
competitiewedstrijd van
het seizoen
Door: zwemvereniging HZPC Horst
De wedstrijdafdeling van zwemvereniging HZPC Horst zwom op zondag 4 oktober de eerste ronde van de
Nationale Zwemcompetitie. De wedstrijd werd gezwommen in zwembad D’r Pool in Kerkrade. HZPC staat na de
eerste wedstrijd op een vijftiende plaats in de A-klasse.
De Nationale Zwemcompetitie
bestaat uit vier nationale wedstrijden.
Alle verenigingen in Nederland
zwemmen in hetzelfde weekend
dezelfde wedstrijden. De prestaties
van de teams worden omgezet in
punten en aan de hand hiervan
wordt een klassement samengesteld.
De beste veertien teams in Nederland
komen uit in de Hoofdklasse. De
32 daarop volgende clubs komen

uit in de A-klasse. HZPC zwemt de
wedstrijden dit seizoen tegen de
andere A-klasse-verenigingen in
Limburg: NIMO uit Landgraaf, HellasGlana uit Sittard/Geleen en tegen
Zwemclub Eijsden.
Ondanks het wegvallen van een
aantal zwemmers en de ongunstige
indeling van enkele leeftijdsgroepen
wist de ploeg van HZPC een
vergelijkbaar resultaat met vorige

seizoen neer te zetten. Er is over het
algemeen goed gepresteerd door
alle zwemmers. De hoofdtrainer
complimenteerde de groep met de
goede motivatie en prima prestaties.
Ondanks het stroeve begin, zat de
teamspirit er goed in. Het doel is
om in de volgende rondes van de
verenigingscompetitie deze plek
te handhaven of enkele plekken te
stijgen.

30-09-15 16:12

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

MAGAZIJNVERKOOP

Op zondag 11 oktober start om 12.00 uur onze rigoureuze
magazijnverkoop op Grotestraat 33 (voormalig pand Spetters).
Wij vegen de magazijnen schoon!

5.000 stuks DAMES + HEREN MERKKLEDING

Thuiswedstrijd

Volleybalheren Hovoc
verslaan Peelpush
Door: volleybalvereniging Hovoc
De Horster volleybalheren van Hovoc speelden zaterdag 3 oktober hun eerste thuiswedstrijd in de Dendron
sporthal tegen Peelpush HS 3.
Hovoc-coach Bob Soberjé begon
met de heren te wijzen op de
gemaakte afspraken en de eerste set
werd duidelijk begonnen. De aanval van Meijel liep vast in het blok.
Alleen dankzij het matig pasen van de
kant van Hovoc kon Peelpush goed bijblijven. Pas tegen het einde van de set
sloeg Hovoc een klein gaatje en won
het de eerste set met 25-21.
De tweede set was een optelsom

30-09-15 16:12

van weinig concentratie en een matige
respons op de service van Peelpush, dat
Horst snel tegen een 10-16 achterstand
deed kijken. Soberjé zag een oplossing
en commandeerde een strategische
wijziging. Helaas te laat, want de
set werd afgegeven met een 21-25
verlies. De opmerkingen van de vorige
set werden door Hovoc meegenomen en overduidelijk werd Peelpush
overklast. Servicedruk, een goede

pass, aanvallend midden en een blok
waar Peelpush niet doorheen kwam,
maakten met een eindstand van 25-9
in set drie duidelijk wie de baas was.
De laatste set werd enigszins te rustig
uitgespeeld: 25-20 voor de thuisploeg
en een terechte 3-1 een winst voor
Hovoc HS 1. Nog steeds ongeslagen
wacht volgende week een zware
tegenstander met divisie ambities in de
vorm van Horn heren 1.

KORTINGEN 50-70%
START:
ZONDAG 11 OKT.
OM 12.00 UUR

ALLE
AFDELINGEN
OP
12 - 17 UUR EN
OP NIET AF

G
AANKOPEN EPRIJSDE
DEZE D
DUBBELE AG
SPAARPUNTE
N

Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526
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Glow in the
Dark-voetbal
Sporting ST organiseert op vrijdag 23 oktober een Glow in the dark
jeugdvoetbaltoernooi. Het vier-tegen-viertoernooi wordt gespeeld op
sportpark Kerkebos in Swolgen.
Het toernooi is bedoeld voor A en
B-jeugd teams. Voetballen in Glow
in the Dark is een originele variant
op gewoon voetbal. Op een geheel
donker veld wordt er gevoetbald

waarbij het enige licht van de bal
komt, de lichtgevende kleding van de
spelers en de doelen.
Kijk voor meer informatie op
www.sporting-st.nl

Wil je graag vrijwilligerswerk doen?
Ga je graag met ouderen om?
Heb je een uurtje over in de week?
Dan zijn we op zoek naar jou (m/v)
Neem vrijblijvend contact op met Helma Michels,
procesbegeleider vrijwilligers van de Zorggroep.
Telefoon: 06-13586643
Mail: helma.michels@dezorggroep.nl

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

09
oktober

mannequin van 10.00 – 17.00 uur
lekkers bij de kofﬁe
luxe FRANK WALDER shawl
twv € 45,99 cadeau!
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Tegen SV Meerssen

Gelijkspel voor
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De heren van RKsv Wittenhorst hebben blijkbaar een patent op het spelen van een betere tweede helft.
Ook tegen SV Meerssen was dit zondag 4 oktober niet anders. Waar dit aan ligt: Joost mag het weten.
Na het eerste fluitsignaal
was het duidelijk dat de kansen
schaars zouden worden. Alleen met
afstandsschoten dwong met name
de thuisclub gevaar af. Zeker het
schot in de achtste minuut van Dogan
Golpek mocht er zijn. Doelman John
Tissen stond zijn mannetje. Aan
Wittenhorstzijde viel er helemaal niks
te noteren. Daarom was het maar
goed dat de rust aanbrak.
De thee had de spelers goed
gedaan. Wittenhorst kwam uit de
startblokken met veel meer agressie
en dit noodzaakte Meerssen op meer
alertheid. In de vijftigste minuut

was er een goede actie van Daan
Verlijsdonk en Tom Aarts. Doelman
Lennart Quaden moest handelend
optreden. Even later kon Tom Aarts
uithalen, het werd echter een
afzwaaier. De intenties waren volop
aanwezig.
Mischa Urlings testte John Tissen
wederom met een kogel, ook nu
weer zonder resultaat. Wittenhorst
zette nog meer de toon toen Joost
van Rensch zijn opwachting maakte.
Hij was met zijn behendigheid een
schrik voor de laatste lijn. In de
slotfase was Joost met een actie bijna
succesvol. De bal kon van dichtbij door

enkele spelers niet binnengewerkt
worden. SV Meerssen mocht dan
wel in cornerverhouding veruit in
de meerderheid zijn, maar de beste
mogelijkheden waren toch voor
de bezoekers. Bij een snelle uitval
werd nog in kansrijke positie een
verkeerde keuze gemaakt, waardoor
het grote gevaar voor Meerssen door
Wittenhorst zelf werd verijdeld.
In deze spectaculaire en
spannende slotfase werd er niet
gescoord, zodat beide ploegen
genoegen moesten nemen met
dit gelijkspel. Een uitslag waarvoor
Wittenhorst vooraf getekend had.

Damesteam

Winst voor Set-Up
Door: volleybalclub Set-Up
Het damesteam van volleybalclub Set-Up uit Meerlo speelde zaterdag 3 oktober een wedstrijd gespeeld in Uden
tegen Saturnus/ Hendriks Coppelmans Dames 2. Van te voren beloofde het een leuke wedstrijd te worden.
De eerste set ging gelijk op tot
een stand van 7-8. Hierna kwam
Set-up Dames 1 op een voorsprong
van 10-16, die doorliep tot een
voorsprong van 14-20. Door een
sterke service, goede pass en een
goed verzorgd spel won Set-up Dames
1 deze set met een stand van 19-25.
De tweede set begon heel
goed door een goede servicereeks
waardoor Set-up Dames 1 op
een voorsprong van 1-8, 7-15,
15-21 en 19-24 kwam. Door veel
onnodige fouten van Set-up, wist de
tegenstander bij te komen tot een
stand van 24-24 en werd deze set
verloren door Set-up met een stand

van 27-25.
Het begin van de derde set hing
gelijk met het einde van de tweede
set, waardoor Set-up Dames 1 op
een achterstand van 9-6 kwam te
staan. Door een sterke servicereeks
kwam Set-up Dames 1 weer op een
voorsprong van 10-12 te staan, maar
na een verzwakking in het spel viel
ze weer terug naar een achterstand
van 23-19. Ze krabbelde weer op
tot een gelijke stand van 24-24. In
een spannende slotfase won Set-up
Dames 1 met een stand van 26-28.
In de vierde set ging het gelijk
op tot een voorsprong van 9-10 voor
Set-up Dames 1. Hierna vielen ze

weer terug naar een achterstand
van 14-11, maar door een goede
servicereeks kwam Set-up Dames 1
weer op een voorsprong van 16-18,
die ze via veel onnodige fouten niet
vast konden houden en deze set
verloren met 25-21.
De vijfde set verliep soepel
met een voorsprong van 5-6 en 7-8
waarna de teams van speelveld
moesten wisselen. Hier kwamen
de dames van Set-Up op een kleine
achterstand van 9-8, maar deze
achterstand werd omgegooid naar
een voorsprong van 10-11. Deze set
werd gewonnen door Set-up Dames 1
met 14-16.

In Ermelo

Kampioenschap
voor viertal Ruiterclub
Wittenhorst
Door: Ruiterclub Wittenhorst
In Ermelo werd zaterdag 3 oktober de uitgestelde Hippiade voor verenigingen georganiseerd.
Ruiterclub Wittenhorst mocht ook aan start komen met het viertal in de klasse M en bij de verenigingskampioenschappen.

“MONIQUE HEEFT AL DRIE
CHEMOKUREN ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

De meiden van het viertal waren
het er unaniem over eens: “Het was
onze beste proef van het seizoen.”
Dankzij hun goede proef schreven ze
de Hippiade-titel in de klasse M op
hun naam met een score van 67,80
procent en werden ze dus Nederlands
kampioen. Vlak voor de prijsuitreiking
vertellen de blije winnaars: “Het ging
gewoon hartstikke goed vandaag.
Dat blijkt ook wel uit het resultaat.
Onze commandant Fried van Stiphout
is geen onbekende in het trainen van
meertallen. Hij kan streng zijn, maar

is wel rechtvaardig. Hij vindt het altijd
belangrijk dat we goed op de afstanden
letten en vooral de rust bewaren. In
ons team hebben de ruiters de paarden
individueel erg goed voor elkaar en
daarom is het ook makkelijker om
samen een goed team te vormen. Ze
waren er trouwens helemaal niet rouwig om dat de Hippiade op 19 september werd afgelast. Het weer is vandaag
stukken beter en het was erg leuk en
gezellig om vandaag in deze entourage
te kunnen rijden. En daarbij hebben we
iets langer kunnen oefenen.”

Ook in de verenigingskampioenschappen ging Wittenhorst voortvarend
van start. Van de vier springcombinaties in de klasse Licht, lukte het
drie combinaties om een foutloze
ronde af te leggen en viel er in totaal
maar één balkje. ’s Middags lieten de
dressuurcombinaties zien dat er ook
nog dressuurtalenten in de club zijn.
De totaaluitslag is het resultaat van
drie springcombinaties en vier dressuurcombinaties. Dit leverde Ruiterclub
Wittenhorst uiteindelijk een negende
plaats op.
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Punten voor Kevin van
Leuven
Door: Kevin van Leuven G&S Racing
De een na laatste ronde van het British Superstock 600 kampioenschap werd zaterdag 3 en zondag 4 oktober
gereden op circuit Silverstone, Engeland. Het was nog onzeker of Kevin van Leuven uit Swolgen dit weekend zou
racen want hij was herstellende van een flinke enkelblessure.

Tegen Oranje-Wit

Overwinning
voor De Merels
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De Merels 1 speelde op zondag 4 oktober tegen Oranje-Wit 1
uit Leunen. De wedstrijd werd gespeeld op Sportpark De Merel
in Melderslo.
Vanaf het begin was het een
wedstrijd waarin het baltempo
hoog lag en er veel kansen werden
gecreëerd. Het was Oranje-Wit dat
vrij snel op een 0-2 voorsprong
kwam, maar De Merels kwam fel
terug en liep uit tot een 5-2 en later
zelfs een 8-4 voorsprong. Voor rust
wist Oranje-Wit zich echter weer
enigszins te herstellen en bij een
stand van 8-7 klonk het rustsig-

De enkel vormde inderdaad een
belemmering om voluit te kunnen
rijden maar dat belette Kevin niet om
zich als vijftiende te kwalificeren en dit
in een veld van 40 rijders.

Tweede helft
In de race had Kevin een superstart
en kwam als elfde door na een ronde.
Hierna viel hij wat plekken terug, maar

wist zich in de tweede helft van de
wedstrijd goed te herstellen. Hij werd
als elfde afgevlagd en wist vijf punten
mee naar huis te nemen.
Kevin: “ Ik had in de beginfase
moeite om in het goede ritme te
komen. Het is lastig met opschakelen omdat ik mijn voet vanwege de
blessure niet zo kan gebruiken als ik
wil. Daardoor ben ik vaak een fractie

langzamer. In deze klasse gaat het
om vaak een tiende van een seconde,
dus dan laat je wat liggen. Ik ben
dan ook tevreden dat ik dit resultaat
heb kunnen neerzetten. Over twee
weken, 18 oktober, is de laatste race
van het seizoen op Brands Hatch en
dan hoop ik dat de enkel geen beletsel
vormt om nog eens flink te knallen.”
(Foto: Jon Jessop)

Jeu de Boules

Winnares voor Open
Horster Kampioenschap
Door: Jeu de Boules Club Horst
Jeu de Boules Club Horst speelde zondag 4 oktober de finale van de Open Horster Kampioenschap.
Mien Rambags was de beste speelster van Horst.

Het was een geweldig evenement,
aldus de club. Twee dagen vooraf
spelen en daarna mochten 32 liefhebbers terugkomen voor het spelen in de
finale. De felbegeerde trofee vernoemd
naar Jan van der Aa stond glorieus te
blinken in het prachtige zonnetje. Hij
trok de aandacht van menigeen, wie

zou dit jaar dit pronkstuk mee naar huis
mogen nemen? Diverse namen werden
gefluisterd, niemand wist het zeker wie
uiteindelijk aan de haal zou gaan met
deze bokaal.
Rond de klok van 16.30 uur
stonden Ger Geurts met zijn wederhelft en erevoorzitter Piet Geurts

klaar om de prijzen te overhandigen
aan de winnaars. Uiteindelijk kwam
Mien Rambags als winnares uit de bus.
Alweer een vrouw die vandaag alle
mannen aftroefde, een voortreffelijke
prestatie. Als tweede eindigde Karel
Hovens en derde was Frans Titulaer uit
Grubbenvorst.

naal. Na rust kon De Merels haar
voorsprong behouden, maar OranjeWit bleef ook kansen creëren. De
ploeg uit Leunen miste echter veel
kansen, waar De Merels de korf wel
meerdere malen wist te vinden. In
de slotfase kwam Oranje-Wit nog
even heel dichtbij, maar De Merels
gaf de punten niet meer weg. Met
een eindstand van 12-11 bleven de
twee punten in Melderslo.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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KERNgezond in Sevenum
Voor de derde keer vindt op vrijdag 9 oktober het project KERNgezond plaats in Sevenum. Wethouder Birgit op
de Laak gaat het evenement over bewegen en gezonde voeding samen met topsporters Sabrina Stultiëns en Mark
van den Beucken op het schoolplein van basisschool De Horizon aftrappen.
Samen met wielrenster Stultiëns
en handballer Van den Beucken
doen kinderen uit groep 5 en 6
van basisscholen uit Sevenum en
Kronenberg een aantal activiteiten.
Hiermee wil de organisatie
bewustwording creëren op het gebied

van bewegen, gezonde voeding en
gezond gedrag. Na de officiële opening
doen de kinderen een warming-up
op muziek onder leiding van een
fitnesscoach. Daarna krijgen ze een
gezond ontbijt. De topsporters vertellen
vervolgens hoe belangrijk een gezond

ontbijt is. Ouders kunnen vragen stellen
aan oud- profvoetballer Maurice Graef
over het project KERNgezond.
KERNgezond is een initiatief van
Sport-Company in samenwerking met
de gemeente, de provincie, het basisonderwijs en de GGD.

Filmtheater presenteert
stand up comedy
Stichting FilmTheater Horst presenteert donderdag 22 oktober drie stand up comedians op het podium van
Cambrinus in Horst. Deze optredens beginnen om 20.00 uur.
De jonge stand up comedians
Manu, Dennis Vansant en Peter Gysen
komen uit de stal van Independant
Comedy, een Belgische collectief.
Manu staat voor droge humor met een
donker randje en Peter Gysen brengt

toegankelijke en toch absurde humor.
Dennis Vansant tot slot stapt met
schoenmaat 48 en bekend als The Big
Belgian Boy of Comedy zeer subtiel
door de glazen kast.
Alle drie hebben menige onder-

scheiding ontvangen op festivals als de
Manger Comedy Contest, Commeere
Comedy Cup, Comedy Slam (NL) en
Comedy Con Carne.
Kijk voor meer informatie op
www.filmtheater.nu

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

De column Laevemaekers gaat altijd over anderen. Nooit over u. Tenzij u het idee heeft dat
het misschien wél over u zou kunnen gaan, maar dan berust dat louter op toeval. En op uw
vermogen om u te kunnen verplaatsen in anderen. Maar dat is niet aan iedereen gegeven.
Misschien ook wel niet aan u. Daarom gaat het altijd over anderen. Nooit over u. Of toch wel?

Vrijwillig genieten!
me dat de muzikale wandeling
inderdaad ook in het maandprogramma van de SamenUitBus
stond. Truus weet hoe het zit.
‘Dit jaar werkt Noaberzorgpunt
Meerlo samen met de Samen-

Als ik om me heen kijk, dan word ik
er vrolijk van. Ik ben weliswaar slecht
ter been en mijn gezondheid laat de
laatste jaren wat te wensen over, maar
de muzikale wandeling ‘Amuzant’ in
Meerlo laat ik me niet ontzeggen.
Drie prachtige huifkarren staan klaar.
Het ziet er feestelijk uit. Mijn dochter
heeft me zojuist afgezet. Terwijl ik
nog geniet van de gezellige drukte
om me heen, komt Truus al naar me
toe. ‘Zal ik je begeleiden naar je plek
in de huifkar’, vraagt ze vriendelijk. Ze
geeft me een arm en samen lopen we
er naar toe. Een tweetal bekenden uit
Tienray zie ik al zitten. Keuvelend met
elkaar, zoals ik ze ook altijd zie keuvelen in de SamenUitBus. Ik herinner

UitBus’ vertelt ze. ‘We zijn sinds
kort ook betrokken bij een op
te richten Noaberzorgpunt in
Tienray. Vandaar’. Goed voorbeeld doet goed volgen, schiet er door

Hegga Piñata in Hegelsom

mijn hoofd en ik geniet nóg meer van
het grote aantal vrijwilligers om me
heen. Het zijn er zóveel dat het bijna
lijkt alsof er voor elke passagier eentje
is! Ik denk terug aan mijn eigen actieve tijd als vrijwilliger. Nooit heb ik er
toen bij stilgestaan hoe dankbaar iemand zich kan voelen, wanneer die als
vanzelfsprekend wordt ondersteund.
Letterlijk bij de arm wordt genomen,
zoals Truus nu bij mij doet. Zó voelt dat
dus, bedenk ik tevreden. En met terugwerkende kracht word ik ook nog een
beetje trots op mezelf. Er klinkt muziek
uit de huifkar. Genieten...

Hegelsom stond zondag 4 oktober in het teken van Hegga Piñata. Muziekvereniging St. Hubertus bestaat
60 jaar en wilde dit vieren met het hele dorp. Deze dag stond in het teken van muziek en eten. Voor het
vieren van het jubileum heeft de muziekvereniging de samenwerking gezocht met Tuutetrek. Er waren onder
meer een gezamenlijke brunch, een spellencircuit en de wedstrijd het lekkerste Hegelsoms Eitje.

Annie Laevemaeker

De liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst vindt plaats op zaterdag 10 oktober in
’t Gasthoês. De liedjesavond begint om 20.00 uur.

LAEVE MAEKERS
LAEVEMAEKERS

Underground Zero in Cartouche
In OJC Cartouche staat op zaterdag 10 oktober het evenement Underground Zero gepland.
Tijdens deze avond gaan
Jop Cox, Pieter Gabriel, House
Mosh, Puinhoop Kollektiv &

Nachtburgemeesters het podium
van Cartouche betreden. De hele
avond spelen verschillende dj’s met

verschillende stijlen. De deuren
van OJC Cartouche zijn geopend om
20.00 uur.

Liedjesavond D’n Dreumel
De deelnemers strijden
deze avond om de Toën Te
Baerts wisseltrofee. Maar liefst
17 inzendingen, bestaande uit

47 zangers en zangeressen, gaan het
onderste uit de kan halen. Op het
programma staan verder optredens
van de dansgarde en het duo Roel

Backus en Pepurclip.
Kijk voor meer informatie over
de liedjesavond en kaartverkoop op
www.dreumel-horst.nl
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Kinderboeken
week bij
Bibliotheek Horst
Raar, maar waar, dat is het thema van de Kinderboekenweek 2015.
Alles draait om natuur, wetenschap en techniek. Op woensdag 14 oktober
verzorgt Hanke Brouwer een workshop techniek voor kinderen van 9 tot en
met 12 jaar in de bibliotheek in Horst.

HALLO in Kenia, Tanzania en
Zanzibar
Wim Kleuskens en Suzie Klaassen uit Horst hebben dit jaar een rondreis gemaakt door de Afrikaanse
landen Kenia, Tanzania en Zanzibar. Tijdens deze reis namen zij ook de HALLO mee. Wim en Suzie ontmoetten
tijdens hun reis de Oost-Afrikaanse Sambura-stam en maakten met de HALLO en deze stam een foto.

Stroop maken in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo zijn op zondag 11 oktober demonstraties smeden en stroop maken. Deze
demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Kinderen kunnen zich tijdens deze
dag vermaken met een museumspeurtocht, een miniatuurkermis en

oude spelen. Verder is er een optreden
van de groep 4You. Ook zijn de expositie Van CVV tot ZON: 100 jaar veiling

en een tentoonstelling over klokken
te zien. Het museum is deze dag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Voorbereidingen Bokkenollen
in volle gang
De voorbereidingen in Griendtsveen van het evenement Bokkenollen zijn al bezig. In het weekend van
zaterdag 10 en zondag 11 oktober staat hier het WK Bokkenollen op het programma. Met een vol dienblad
met bokbier proberen teams zo snel mogelijk een hindernissenparcours over en bij de kanalen te lopen. Op
zaterdag vindt het WK Limonollen plaats, voor de jeugd.

In de Bibliotheek Horst kunnen
kinderen tijdens de Kinderboekenweek
van woensdag 7 tot zondag 18 oktober
veel over techniek te weten komen.
Er staan onder andere doe-borden
en voelkisten. Ook kunnen kinderen
zicht opgeven voor een workshop
techniek. Daar leren ze alles over
stroom. Op panelen is van alles te

zien over beroepen, gereedschap
en de geschiedenis van techniek.
Op diverse doe-borden zijn allerlei
leuke techniekweetjes te ontdekken.
De kinderen mogen hier aan voelen,
draaien en prutsen.
De workshop duurt van 13.30 tot
16.00 uur. Voor meer informatie en
aanmelden, kijk op www.biblionu.nl

Optreden
Mark Lotterman
Mark Lotterman staat zondag 11 oktober op het podium van Cambrinus
in Horst. Dit concert begint om 16.00 uur.
De Rotterdamse singer-songwriter
Lotterman treedt samen met zijn band
op. De liedjes van Mark Lotterman
hebben een onmiskenbaar Nederlands
karakter. De melancholie in de
melodieën, Lotterman’s doorleefde
stemgeluid en goed geplaatste

nuancerende komedie in de teksten
passen goed bij elkaar. Lotterman
steekt graag de draak met zaken als de
muziekpers, maar ontziet daarin ook
zichzelf niet.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl
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Agenda

Griendtsveen

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

za 10 oktober 11.50 uur
Locatie: Griendtsveen

Bokkenollen

Café De Verbeelding
do 8 oktober 20.00 uur
Locatie: Café Cambrinus

Breicafé

America
Vlooienmarkt

zo 11 oktober 13.30-16.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
America
Locatie: blokhut Ôs Thoês

Underground Zero
za 10 oktober 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Dorpsraadsvergadering
wo 14 oktober 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizenvorst
Vesperviering ter herdenking aan bisschop Frans
Schraven
vr 9 oktober 19.00 uur
Locatie: parochiekerk

Eucharistieviering met
herdenking bisschop
Frans Schraven
zo 11 oktober 10.30 uur
Locatie: parochiekerk

Limonollen
zo 11 oktober 12.00 uur
Locatie: Griendtsveen

vr 9 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

PROMS-concert

zo 11 oktober 12.15 uur
Organisatie: Harmonie St. Michaël
van Thorn
Locatie: parochiekerk

Hegelsom
Kleindiertentoonstelling
Peelhorstshow

zo 11 oktober 09.00 uur
Org: Federatie Hondensport
Nederland en hondenschool Waki
Locatie: Tienrayseweg 10

za 10 oktober 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging
D’n Dreumel
Locatie: ’t Gasthoês

Hollandse avond
za 10 oktober 21.30 uur
Locatie: Café d’n Tap

Optreden
Maytree Rhythm
& Blues Band

wo 14 oktober 13.30-16.00 uur
Organisatie: Kinderboekenweek
Locatie: Bibliotheek Horst

Dorpsraadsvergadering
do 15 oktober 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Kronenberg

Horst

za 10 en zo 11 oktober 09.00 uur
Locatie: PHV De Steller

vr 9 oktober 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Demonstraties
hoeden maken

Melderslo

do 8 oktober
09.30-10.00 uur
Organisatie: Biddende Moeders
Locatie St. Lambertuskerk

zo 11 oktober en
di 13 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Sevenum
za 10 oktober 20.00 uur
Organisatie: mannenkoor
Die Sevensanghers
Locatie: De Wingerd

Heilige mis
in het teken van 60-jarig
jubileum kerkgebouw
do 15 oktober
Locatie: kerk Sevenum

wo 14 oktober 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Torrekoel

za 10 oktober 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Gebedsdag Biddende
Moeders

zo 11 oktober 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Dorpsraadsvergadering

vr 9, za 10 en zo 11 oktober
Organisatie: kleindiervereniging
PSV Horst e.o.
Locatie: manege Wieneshof

Politiehondenkeuringen

Stroop maken

Concert
Workshop techniek

Liedjesavond

Grubbenvorst

Honden
Behendigheidswedstrijd

Meerlo

Fantasy Jungle

Optreden Chapter
za 10 oktober 22.00 uur
Locatie: café De Beurs

STERK

schilderwerk • beglazing • onderhoud
(06) 51 54 13 13

www.vanwellschilders.nl
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Medische Religie
zorg

service 25

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

America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
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

Meerlo
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

Huisartsenpost
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
9 t/m 15 oktober 2015
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

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

zondag
		

10.00
14.30

112

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

Oktober is de maand van de Oktoberfeste. Café De Lange in Horst stond op zaterdag 3 oktober volledig in
het teken van deze Duitse traditie. Het Horster café stond deze avond bol van de pullen bier en lederhosen.

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Wij zoeken

ondEr

Kronenberg

nEmErS!

Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

Alarmnummer

Oktoberfest in De Lange

kerkdienst
kerkdienst

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

een leuke winkel
starten in de
gezellige dorpskern
Grubbenvorst nog
voor de Feestdagen?
Het kan!
jan Linders, de Dio,
Lunchroom Gewoën
Grubbenvors, Bakkerij
Broekmans, en Bij Suus
gingen je al voor.

Er is in Grubbenvorst
zeker nog ruimte voor:
• Een delicatessenzaak
• Een opticiën/audiciën
• Een dierenspeciaalzaak /
doe-het-zelf winkel
• En andere bijzondere
dagwinkels
Neem contact op en vraag naar
de voorwaarden.

Marc Janssen - Directeur

Suyderland Venrode
06 - 21 59 70 21

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

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Samen werken aan een bruisend Grubbenvorst.
Wij bieden je graag de ruimte!

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

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

TERUGBLIK OP BIJEENKOMST ‘FINANCIEEL
ONTZORGEN BIJ OUDER WORDEN’

Een rectificatie
vanuit Dichterbij
In de Herfsteditie van Dichterbij Horst
Venray verscheen op bladzijde 15 een artikel
van Intermakelaars Horst. Helaas bevatte
dit artikel enkele onjuistheden. Daarom
plaatsten we op onze website - in overleg
met InterMakelaars Horst - de juiste versie.
Ga naar www.rabobank.nl/horstvenray.

25 -JARIG JUBILEUM
MARC DUIJF

Op 25 september ontvingen we zo’n 100 senioren bij Rabobank Horst Venray. Financieel Assistent Francien Peeters-Smits vertelde
hen welke bankzaken ‘bij leven’ geregeld kunnen worden. Dit om problemen te voorkomen bij een overlijden. Annemarie Beijers van
Novitas Notariaat vertelde vervolgens over de werking van het (levens-)testament. Er is duidelijk een grote behoefte aan dergelijke
bijeenkomsten. De reacties varieerden van ‘dit mogen jullie vaker organiseren’ tot ‘ik ga nu écht actie ondernemen’. Wij gaan hier als
bank mee aan de slag met onze Seniorenadviseurs. Het is erg prettig om te ervaren dat onze klanten meedenken. Zo ontvingen we
o.a. de tip om te vertellen over de middelen die er zijn voor ouderen, zoals de Cardpuller en de grote Random Reader. Hier komen we
volgende maand op terug.

Oktober Woonmaand 2015
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STATUS BETAALOPDRACHT

In Rabo Internetbankieren vindt u de status van
uw (ingeplande) betaalopdracht in het scherm
‘Te verwerken opdrachten’.

En verde

Inloopsp

Op 1 mei was Marc Duijf 25 jaar in dienst van de
Rabobank. Rabobank Horst Venray feliciteert
Marc Duijf van harte met zijn jubileum!
Op 9 oktober is er een receptie ter ere van het
jubileum. Klanten van Marc hebben hiervoor
een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

r...

reekuu
r
Kantoor
Venray |
Sc
Iedere d
onderdag houwburgplein
13
17.30 - 20
Kantoor
.00 uur
H
Iedere 1e orst | Kerkeveld
21
zaterdag
10.00 - 13
van de m
.00 uur
aand

Een nauwkeurige
berekening.
.

Als fundament voor
uw droomhuis

Rabobank Hypotheekdossier
Met het Rabobank Hypotheekdossier berekent u in 30 minuten hoeveel u kunt lenen. Zo legt u zelf
eenvoudig de basis voor uw nieuwe hypotheek. Schuif aan tafel bij onze adviseur Patrick Verbeek
en deel het dossier met hem. U gaat samen verder waar u gebleven bent.

Meer info? Kijk op www.rabobank.nl/horstvenray
Een aandeel in elkaar
Op de foto adviseur Patrick Verbeek in gesprek met een klant.

Werken bij Rabobank Horst Venray

WORD JIJ DE RABOBANK?

De Rabobank is een werkgever die je de kans geeft je ambities te realiseren. En waar je het gevoel hebt thuis te zijn.
Dat is de werkgever die wij willen zijn. En dat lukt. Niet voor niets behaalt de Rabobank steeds een top tien-plek in het
jaarlijkse onderzoek van Intermediair naar de Beste Werkgevers van Nederland. Rabobank Horst Venray zoekt een:

• Accountmanager Bedrijven Food & Agri
• Accountmanager Private Banking
Interesse? Kijk op onze website bij ‘Werken bij Rabobank Horst Venray’- Vacatures

• Openstaand: deze status heeft een betaalopdracht tot het moment van uitvoeren.
• Aangeboden: tijdelijke status, verandert doorgaans snel in een van de andere statussen.
• Goedgekeurd: uw betaalopdracht is uitgevoerd en blijft nog 24 uur zichtbaar.
• Uitgesteld: uw opdracht kan niet verwerkt
worden (saldo is onvoldoende) . Wij proberen
de opdracht tot drie werkdagen na plaatsing
alsnog uit te voeren. Als dit niet lukt, wordt de
opdracht afgekeurd.
• Afgekeurd: de betaalopdracht is definitief
afgewezen, bijvoorbeeld vanwege een te
laag saldo.
• Gereserveerd: komt voor bij spoedbetalingen. Deze worden op werkdagen
tot 16.30 uur verwerkt. Als u een betaling
in het weekend of na 16.30 uur doet, krijgt
de opdracht tot 08.00 uur op de volgende
werkdag de status ‘gereserveerd’.
• Vrij te geven: uw betaalopdracht moet
nog worden goedgekeurd door een tekenbevoegde.
Meer informatie vindt u op www.rabobank.nl

