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Bon geldig zon. 26 april t/m
800 selfies
zat. 26 september 2015

en zoals tabak,
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herkenbaarheid. Afgelopen zomer*is
het idee verder uitgewerkt. Het portret bestaat nu uit ruim 800 selfies
van inwoners uit de gemeente, die
ook op de website van Teun Verbeek
te bekijken zijn.

Voor uw spaarkaart
ontvangt u bij
de servicebalie
10 kermismunten
t.w.v. €1,- !
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toegestane artikel

uit selfies van inwoners van Horst aan
de Maas te maken. Teun wil met zijn
portret laten zien dat de koning zich
in dienst stelt voor de samenleving.
“De koning is de man van en vóór
het volk”, vertelt hij op zijn website.
“Hij verbindt en vertegenwoordigt de
samenleving. Het portret is opgebouwd
uit selfies van inwoners uit gemeente
Horst aan de Maas. Zo blijft het icoon
leesbaar, maar krijgt het een ingetogen
aanwezigheid.
Het wordt een spanningsveld in

8

boodschappen*.
bij elke euro aan
punt (voor 2 cent)
(kosten € 4,-).
1. U koopt 1 PLUS
spaarkaart vol
punten is uw
6,- contant.
2. Met 200 PLUS
en ontvang €
spaarkaart.
spaarkaart in
€ 2,- winst per
3. Lever uw volle
en gemakkelijk
pakt – u dus snel
koopzegels.
4. Zo plakt – en
j, statiegeld en

Gemeente Horst aan de Maas
schreef begin dit jaar een ontwerpwedstrijd uit voor een nieuw staatsieportret. Nu hangt er nog een replica
van het officiële staatsieportret van
koning Willem-Alexander in de raadszaal, maar de gemeente was op zoek
naar een nieuw en origineel ontwerp
voor het portret.
De wedstrijd werd gewonnen
door de uit Lottum afkomstige kunstenaar Teun Verbeek. Hij diende het
idee in om een portret bestaande
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Stichting Hartekind

‘Dan komt het wel heel dichtbij’
Het eerste kleinkind van Thea en Jan Huijs uit Meterik werd geboren met
een hartafwijking. Ze kwamen er achter dat er weinig onderzoek werd
gedaan naar een aangeboren hartwijking bij kinderen. Na een aantal
gesprekken en cursussen van Stichting Hartekind zijn Thea en Jan nu
coördinatoren van de stichting voor Limburg.
Stichting Hartekind is nog niet zo
heel bekend, want het is een opstar-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Niels van Rens,
Teun Stiphout, Anke Verbeek en
Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
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.kempen-media.nl

tend goed doel. Het is het enige goede
doel in Nederland dat zich inzet voor
wetenschappelijk onderzoek naar
aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. Kinderen met een aangeboren
hartafwijking moeten na de geboorte
zo snel mogelijk een operatie ondergaan. Omdat het nog baby’s zijn, is
het heel lastig om de operatie uit te
voeren. Thea en Jan zetten zich in voor
de stichting.

Een hectische
ziekenhuisperiode
“Wat we nu willen is meer naamsbekendheid”, vertelt Jan. “Als je op
straat of in je naaste omgeving mensen vraagt of ze Stichting Hartekind
kennen, is het antwoord bijna altijd
‘nee’. De stichting is opgericht in
2008. Wij kenden Stichting Hartekind
voorheen ook niet, totdat ons eerste
kleindochter er mee te maken kreeg.
Dan komt het wel heel dichtbij.”
Net na de feestdagen van 2014
bleek tijdens een routinecontrole bij
Milou, de dochter van Jan en Thea,
tweeëntwintig weken zwanger dat
de ongeboren dochter een ernstige
hartafwijking had. “De schrik was
groot”, vertelt Milou. “Vele testen
volgden om een complete diagnose te
stellen en hiermee zicht te krijgen op
de kwaliteit van leven voor het kind
en de rest van ons gezin. Direct na
de geboorte begon een hectische
ziekenhuisperiode. Onder toeziend
oog van veel specialisten moest

ze, met behulp van de medische
ondersteuning, aansterken en
groeien om een optimale omgeving
voor haar operatie te creëren.
Deze periode kende veel momenten
van onzekerheid, maar het verblijf in
het ziekenhuis werd verzacht door de
kundigheid en betrokkenheid van de
zusters en de artsen.”
Inmiddels is er ook een kleinzoon
geboren en geniet het hele gezin
volop. Wel is duidelijk dat hun eerste
kind in de toekomst meerdere (open-)
hartoperaties zal moeten ondergaan.
Ook blijft er een risico op complicaties
en achterstanden in ontwikkeling
en in haar conditie. Deze zullen
mogelijk van invloed zijn op haar
zelfstandigheid.

De stichting organiseerde op zaterdag 3 september een collectedag.
Ze zamelde 10.000 euro in. “We zijn
heel tevreden over dat bedrag”, zegt
Thea. “We zijn een beginnende stichting, dus dit is zeker een mooi bedrag,
maar nog lang niet genoeg om heel
veel te doen. De onderzoeken naar
operaties kosten heel veel geld.”
Om meer naamsbekendheid te krijgen
zijn Thea en Jan Huijs coördinatoren
geworden van Limburg. “Jan gaat
meer over de evenementen en ik geef
info aan bedrijven en scholen. Zo zijn
er veel scholen in de buurt die een
goed doel willen steunen. Dan kom
ik langs en vertel hun waar Stichting
Hartekind voor staat.”
Binnenkort gaan vrijwilligers van

de stichting meedoen aan een hardloopwedstrijd en een schaatswedstrijd.
“Zo probeer je een voor een toch geld
in te zamelen”, zegt Jan. “Het begin
is heel moeilijk, maar ik geloof dat
we heel ver kunnen komen. Dit is de
enige stichting in Nederland die zich
inzet voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. Ik hoop dat we nu
meer bekendheid krijgen.”
Het kind op de foto is de kleindochter van Thea en Jan. Onlangs was
er een evenement waar kinderen met
een aangeboren hartafwijking hartjeslolly’s op een veld prikten. Het aantal
lolly’s geeft het aantal kinderen met
een aangeboren hartwijking weer.
Dat zijn er ongeveer 65.000 in
Nederland.

Vervolg voorpagina

‘Vooral de Heerenzaal is mooi
geworden’
Het is zondagmiddag en een jongetje
klimt in het touw dat aan de ingang
van Kasteel Huys Ter Horst is gehangen. Aan de zijkanten van de ingang
hangen enkele middeleeuwse vlaggen. Hier heeft vandaag, tijdens Open
Monumentendag, de officiële opening
van het herbouwde gevanghuis, de
Heerenzaal en de Diefput plaatsgevonden. Het zijn drie delen van het kasteel
dat hier ooit stond die vandaag officieel
af zijn gekomen. “Het is jammer dat
er niet meer is overgebleven van dit
kasteel”, zegt bezoeker Hans, die samen
met zijn vrouw door de ruïnes van het
kasteel loopt. “Maar de ruimtes die zijn
opgeknapt zien er indrukwekkend uit.
Vooral de Heerenzaal is mooi geworden.”

‘Jammer dat er niet
meer is overgebleven’
De Heerenzaal is een van de
grootste herstelde ruimtes van Kasteel
Huys Ter Horst en bevindt zich op de
begane grond. In het midden van de
ruimte staat een tafel die bedenkt
wordt met bloemen. Het voormalige
gevanghuis grenst aan de Heerenzaal.

Aan de muren hangen schilderijen met
lijsten in middeleeuwse stijl. “Die zijn
gemaakt door Hollender Sjeng (in de
regio ook wel bekend als Jan Jakobs,
red.), een onderbelichte amateurschilder hier uit de buurt”, aldus Theo
Huberts van stichting Kasteel Huys
Ter Horst. Hij heeft deze dag samen
met andere vrijwilligers van de stichting en in samenwerking met Jong
Nederland Horst op poten gezet. Als de
activiteiten op zijn einde lopen, blikt hij
terug op de dag. “We hebben genoeg
volwassenen gehad, maar hadden
meer kinderen verwacht.” Door concurrentie van andere evenementen is dat
volgens Huberts niet gelukt. “We moesten dit vanwege Open Monumentendag
vandaag organiseren. Dus je bent
gebonden aan de datum. Daar komt
bij dat het seizoen van Jong Nederland
nog moet beginnen.”

Spel is aangeslagen
De kinderen die er wel waren,
zijn getrakteerd op een toneelspel dat
draaide om een boef die opgesloten
was in de herbouwde diefput, de plek
in het kasteel waar vroeger gevange-

nen werden opgesloten. Leo Smedts,
ook van stichting Kasteel Huys Ter
Horst, had de eer een baron te mogen
spelen. Hij is net klaar met optreden.
“Het was leuk om te zien hoe er werd
meegeleefd door de kinderen. Ik geloof
dat het spel wel is aangeslagen.”
De Diefput is inmiddels ook te boeken

als escape room, het concept waarbij mensen opgesloten zitten in een
ruimte en puzzels moeten oplossen om
eruit te komen. Huberts: “De uitdaging
van deze escape room is dat je zonder
techniek puzzels oplost. Dat moet je
binnen het uur doen, wat tot op heden
nog niemand is gelukt.”

Winkels op zondag
eerder open
Op verzoek van de supermarkten in het centrum van Horst, wil het
College van B&W van Horst aan de Maas de openingstijden op zondag
gaan vervroegen. Winkels mogen dan voortaan op zondag om 10.00 uur
de deuren openen.
Volgens de supermarkteigenaren
spelen ze door het vervroegen van de
openingstijden in op de behoefte van
de consument. Het voorstel wordt in de
gemeenteraadsvergadering van oktober
behandeld. Wanneer de gemeenteraad
instemt, gaat het verruimen van de

openingstijden meteen in. “De verruiming geldt dan voor alle winkels in
Horst aan de Maas”, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd
weten. “Overigens is het geen verplichting. Winkeliers die willen mogen op
zondag een uur eerder open.”
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Koninklijke Onderscheiding

Lintje voor Jan Daniëls
De uit Lottum afkomstige Jan Daniëls heeft zondagmiddag 11 september een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen. Daniëls kreeg het lintje uit handen van burgemeester Kees van Rooij tijdens de Kringkampioenschappen
van de KNHS.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

nieuws 03

Integratieprijs voor
Koempelproject
Het Koempelproject krijgt op vrijdag 23 september de Integratieprijs
Horst aan de Maas. De uitreiking vindt plaats tijdens de opening van het
evenement Van Horster Land in Horst.
Het is de eerste maal dat de
integratieprijs wordt uitgereikt.
De prijs is een initiatief van het
centrummanagement Horst. Zij wil
hiermee organisaties en personen die

zich inzetten voor integratie in het
zonnetje zetten. Het Koempelproject
wordt geleid door Synthese en koppelt Poolse arbeidsmigranten aan een
Nederlands maatje.

Eigen NSA gemeente
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil 190.000 euro
investeren voor een Nood Stroom Aggregaat (NSA). Momenteel huurt de
gemeente een aggregaat voor noodgevallen, waarvan de kosten jaarlijks
26.000 euro bedragen.
De huidige noodstroomvoorziening van het gemeentehuis is
niet meer in staat om voor voldoende koeling te zorgen, totdat in
geval van nood er een aggregaat
beschikbaar is. De gemeente wil
daarom een eigen NSA aanleggen.
Het aggregaat dat nu op afroep
beschikbaar is, is dan niet meer

Jan Daniëls (72) werkte tot aan zijn
pensionering als agrarisch ondernemer.
Daarnaast was en is hij nog steeds
actief in de paardensport. Zo was hij
onder meer 15 jaar vicevoorzitter en
10 jaar voorzitter van de Ruiterclub
Lottum. Verder heeft hij diverse functies bij de Kring Noord-Limburg van

de Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie (KNHS). Hij is onder
meer jurylid bij concoursen en bondsvertegenwoordiger. Hij is bestuurslid
van de Stichting Paardenmarkt Lottum
en van Stichting Rijhal Hoogveld
Lottum. Burgemeester Van Rooij:
“De heer Daniëls wordt omschreven

nodig, waardoor kosten bespaard
worden. De gemeenteraad moet
nog beslissen over het voorstel van
het college. Vooruitlopend daarop is
de aanleg daarvan wel al gestart.
Dit sluit namelijk aan bij de
al lopende werkzaamheden in en
rondom het gemeentehuis, aldus
het college.

als iemand waar je van op aan kunt
en die altijd en voor iedereen paraat
staat. Hij is een ‘paardenman’ in hart
en nieren, die van enorme waarde
is geweest en nog steeds is voor de
ruitersport in Lottum en omstreken.”
Jan Daniëls is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

Bovenregionale functie

Afslag 10 nieuwe naam
voor Sportzone
De nieuwe naam van Sportzone De Kasteelsche Bossen is op donderdagavond 8 september in het Parkhotel in
Horst officieel bekend gemaakt door Toon Gerbrandts, algemeen directeur van PSV. De Sportzone heet vanaf nu
Afslag 10.

Heeft u nog

hagelschade?

wij repareren uw auto binnen 1 week!
In het samenwerkingsverband
Afslag 10 werken verschillende partners op gebieden als overheid, sport,
onderwijs, zorg en het bedrijfsleven
samen. Afslag 10 is ontstaan door tien
initiatiefnemers die met het gebied,
gelegen aan afslag 10 van de A73,

een nieuwe richting in willen gaan
slaan. In het gebied willen zij verschillende voorzieningen en organisaties
realiseren. “De rust, de ruimte, het
groen en het water maken Afslag
10 uniek”, aldus de initiatiefnemers.
Met het gebied willen zij verschil-

lende partijen samenbrengen met
een focus op het stimuleren van de
leefbaarheid in de gemeente en
het creëren van een bovenregionale
functie, waardoor bezoekers uit binnen- en buitenland naar het gebied
worden getrokken.
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Het laatste beetje is nu op,
veel had je te verduren.
De kaars is thans opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Mart Aarts
echtgenoot van

Grit Aarts - Peeters †



Geboren
11 september
2016

Geboren

Roel

8 september 2016
Zoon en broertje van
Leon, Sanne en
Lynn Seuren
Sef van Megenlaan 17
5872 AV Broekhuizen

Zoë
Dochter van
Luc en Jolanda Verhaeg
Speulhofsbaan 67a
5964 NT Meterik

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
bloemen, kaarten, attenties
en spontane gelukwensen
bij ons 50-jarig huwelijk.

Regie en Jan
Peeters-Linders
kinderen en kleinkinderen

Ôzze Va en Opa overleed in de leeftijd van 82 jaar.

Lauw † en Annet
John en Tanja
Gerrit en Mieke, Jasper, Denize
Davy en Inge
Appy en Lisette
Kevin
Henk en Patricia
Mike, Natascha, Alice
Jan en Angelique
Hans en Nicole
Tim, Giel

Horst, 13 september 2016
Correspondentieadres: Veerweg 1c, 5973 NS Lottum

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 17 september
om 14.00 uur in crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Ôzze Va is op zijn eigen kamer, Hof te Berkel 93 te Horst.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen
op vrijdag van 19.00 - 20.00 uur.

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van Hof te Berkel voor de liefdevolle verzorging.

Enige en algemene kennisgeving

Na een liefdevolle verzorging is van ons heengegaan
in de leeftijd van 78 jaar,
onze zus, schoonzus en tante

Tiny Bovee

Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen computercursussen.
Windows 10, iPad en android tablets.
Voor meer informatie zie onze site
www.hobbygilde.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

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

Kantoorruimte in HorstCentrum. Nieuwe kantoorruimtes,
div. afmetingen, vanaf
250 euro per mnd, Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werk
ruimtes, vanaf 25 m2, geïsoleerd,
Tel. 06 24 19 24 01, Busines
scentrum Horst.

www.kinderopvanghetnest.nl
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
Pilates. Stabiliteit, souplesse, balans.
Wekelijks in Horst overdag en ’s
avonds. Info/opgave: 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

Licht(er) leven. Cursus Horst Energie
- Intuïtie - Kleuren – Gezondheid.
Info?opgave: 0478 58 32 72 info@
annamariavangemert.nl www.
annamariavangemert.nl

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.

Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen een cursus
Duitse taal. Op dinsdagmorgen van
09.30 tot 11.30 uur in het Gasthoes.
Kijk voor meer informatie op onze site
www.hobbygilde.nl

Honden dagopvang gezocht.
Wij zoeken voor onze 2 grote honden
een dagopvang voor 3 a 4 dagen per
week in de directe omgeving van
Horst. V.a. 7.00 tot ca. 16.00
077 763 06 81.

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
www.heikevastgoed.nl of
06 55 12 69 96. Bvd.
Grip op leren en opgroeien!
Professionele hulp bij:dyslexie, Engels,
Nederlands, (begrijpen) lezen, rekenen
maar ook leren leren, plannen en
faalangst. Voor basisschool, voortgezet
onderwijs, mbo. Tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl in Sevenum.
Schilderen. Ontspannen en
tegelijkertijd goed leren schilderen
voor jong & oud. Atelier Riny, Lottum.
Tel. en Whatsapp: 06 22 83 21 69. Mijn
atelier is rolstoelvriendelijk ingericht.

Piet en Riek Bovee
Corrie Bovee †
Sraar † en Annie † Bovee – van de Hombergh
Joep † en Diny † Bovee – Basten
Herman en Agnes Bovee - Groetelaars

Na een eucharistieviering hebben wij haar begeleid
naar haar laatste rustplaats bij vader, moeder en Corrie
op de begraafplaats in Sevenum.
Een speciaal woord van dank aan het verplegend personeel
van Overloonseweg 6 A/D, Venray.
Correspondentieadres,
Molenveldweg 10
5975 AK Sevenum

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen of
vragen, bel mij op 06 10 71 00 70.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Beveiliger... iets voor jou?
Beveiliger worden iets voor jou?
Wij verzorgen de gehele opleiding
op onze kosten. Meer info: Severens
Beveiliging 077 398 33 22 tussen 9.00
en 12.00 uur.

HALLO in Tirol
Gerda van Lipzig uit Horst is in augustus in Kirchberg, Tirol, op vakantie geweest. Zij heeft onder
meer het natuurgebied Kaiserbachtal bezocht. Dat ligt aan de noordzijde van het bergmassief Der
Wilder Kaiser bij Kufstein. Daar nam ze even pauze om de HALLO te lezen.
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Minder mannelijke leerkrachten basisonderwijs

‘De keuze om les te geven was heel logisch’
Er zijn steeds minder mannelijke leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs, dat becijferde het Algemeen
Dagblad onlangs. Ook bij Dynamiek Scholengroep, waar het merendeel van de basisscholen in Horst aan de Maas bij
is aangesloten, is de verhouding tussen mannen en vrouwen behoorlijk scheef. Daar werken 41 mannelijke en
261 vrouwelijke leerkrachten.

Na de middelbare school ging
Frank naar de ALPO (Academische
Lerarenopleiding Primair Onderwijs)
in Nijmegen. Omdat hij liever meer
praktijkervaring op wilde doen, stapte
hij over naar de Pabo. “Tijdens mijn
eerste jaar daar zaten er zeven andere
jongens in de klas. We waren gemiddeld met 25 leerlingen. Na het tweede
jaar waren er nog drie jongens over.
Uit mijn omgeving heb ik nooit reacties
gekregen op het feit dat ik het voor
het onderwijs koos. Ik was zo zeker van
mijn keuze, het was eigenlijk alleen
maar logisch.”
Frank heeft intussen bij diverse
basisscholen gewerkt, waaronder een
school met 65 leerlingen in Vortum-

Mullem, waar hij een combinatiegroep
1 tot en met 4 lesgaf. Vorig jaar was hij
meester van groep 7-8 van De Kroevert
in Kronenberg. Hij kon daarna kiezen
of hij daar wilde blijven of naar Onder
de Wieken wilde overstappen. “Ik heb
uiteindelijk gekozen om op een nieuwe
school te starten als uitdaging voor
mezelf. Het leuke aan les geven,
vind ik dat je bij kunt dragen aan de
ontwikkeling van kinderen. Iedereen
heeft een talent en ik help hen graag
dat te vinden. Je rol als leerkracht
is soms groter dan je denkt. Ik zie
mezelf meer als een coach en vind
het belangrijk de zelfstandigheid van
kinderen te bevorderen.” Zelf vindt hij
het ook belangrijk zich verder te blijven
ontwikkelen. “Momenteel volg ik een
cursus voor iCOACH. De zogenoemde
21e eeuwse vaardigheden worden
steeds belangrijker in het onderwijs.
Dat betekent dat er onder meer veel
aandacht is voor ict tijdens de lessen.
Een iCOACH help bij praktische zaken.”
Vorig jaar was hij de enige mannelijke leerkracht op de school, nu zijn
ze met z’n tweeën. “Ik denk dat het
wel beter is als er een goede balans
is tussen mannen en vrouwen op een
school. Ook voor de kinderen. Het is
wel grappig hoe je soms kunt merken
dat sommige kinderen nog nooit les
hebben gehad van een man. Dan spreken ze me aan met: juf. ”

Tijdens Floortjes opleiding leerde ze
veel kanten van mode kennen. “Zo heb
ik voor het thema de dood heel veel
nagedacht over mijn kledingcollectie.
Toen mijn hond was overleden, ben ik
gaan nadenken over hoe mensen dat
rouwproces verwerken. Ik heb uiteindelijk een kledingstuk gemaakt waarin
de nabestaanden hun dier meenemen.
Er komt veel bont in de kleding voor
en je ziet er aspecten van een dier in
terug.” Floortje is het meest trots op
haar afstudeercollectie. “Hier heb ik
veel met acrylverf gewerkt. Dat was
echt leuk om te doen. Nu heb ik thuis
een hele collectie van deze kleren
hangen. Ik denk dat ik dit thema nog
verder wil uitwerken.”
Floortje wil geen ontwerpster
genoemd worden. “Ik voel me meer
een kunstenaar. Ik maak dan wel veel
collecties van kleren, maar ik schilder
ook graag. Dat deed ik vooral voordat
ik naar de HKU ging. Nu wil ik ook iets
gaan doen met film, als een ander
uitgangspunt voor mijn werk in plaats
van een collectie. Je kunt met een col-

lectie op de catwalk wel laten zien wat
je merk is, maar moeilijk een bepaalde
boodschap overbrengen. Dat kan door
middel van film, als nieuw medium,
wel.”
De stijl van Floortje is heel divers.
Het liefst werkt ze met verschillende
materialen en vormen. “Ik wil heel
artistiek te werk gaan en mijn gevoel
laten spreken. Ik heb veel onderzoek
gedaan tijdens de collectie met de
acrylverf. Dat was erg interessant en
daar heb ik veel van geleerd. Ik kon
toen een bepaalde structuur in mijn
kunstwerk aanbrengen. Acrylverf kun
je over een kledingstuk laten glijden.
De manier waarop kun je zelf bepalen.”
In juli dit jaar werd Floortje
gevraagd voor een expositie in kledingwinkel Jansen-Noy. “Dat was echt
heel leuk. Ik mocht daar mijn collectie
met een andere klasgenoot laten zien.
We kregen een kas als ruimte, dat is
al tof. Dit doet Jansen-Noy vaker om
jong talent te laten zien.” De volgende
expositie van Floortje is binnenkort in
Amsterdam te bekijken.

duidelijk. “Ik heb zelf op basisschool
de Weisterbeek gezeten. Daar heb ik
onder andere les gehad van meester
Dré van Ninhuijs. Hij liet me soms
andere kinderen helpen en dat heeft
me toen wel aan het denken gezet dat
leraar worden leuk zou zijn. Sowieso
heeft het jeugd- en jongerenwerk
me altijd wel getrokken. Ik ben onder
meer vijf jaar jeugdvorst geweest bij
Jeugdcarnaval D’n Dreumel en ben nu
voorzitter van de jeugdcommissie van
HTC Horst.”

Ontwikkeling
kinderen

Een van deze mannelijke
leerkrachten die werkzaam zijn bij
Dynamiek is Frank van der Sterren (25)

uit Horst. Hij is onlangs aan zijn vierde
jaar voor de klas begonnen en geeft
nu les aan groep 6-7 van basisschool

Onder de Wieken in Meterik. Dat hij
het onderwijs in zou gaan, was
voor hem op jonge leeftijd al snel

Gevoel laten spreken

Kliederen met Floortje
Floortje Wijnands (23) uit Horst is net afgestudeerd aan de Fashion Design Hogeschool van de Kunsten (HKU) in
Utrecht. Met haar bijzondere kijk op kunst mocht ze onlangs haar zelf ontworpen collectie kleding bij winkel
Jansen-Noy in Sevenum tentoonstellen. Toch voelt Floortje zich meer kunstenaar dan ontwerpster.

Floortje wist al heel lang dat
ze naar de HKU wilde gaan. “Het
enige wat wel lastig was, is dat deze
opleiding geen basisjaar heeft met
alle basisvakken. Ik moest meteen

kiezen welke richting ik op wilde gaan.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor mode.
Het is heel leuk om iets met het thema
afwijkingen te doen. In de modesector
staat vaak het perfecte leven of uiterlijk

centraal, maar ik wil laten zien dat
iedereen een afwijking heeft en dat dit
juist mooi is. Wanneer mijn werk één
wordt met degene die het draagt, dan
vind ik het prachtig.”
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Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man en ozze pap

Dankbetuiging

“De dag waarop je ouders sterven
voelen we ons erg klein.
Het is die ene dag in het leven
waarna je nooit meer kind zult zijn.”

Theo Thielen

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het warme medeleven,
de bloemen en vele kaarten bij het overlijden van onze
ouders, schoonouders, oma en opa

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden,
bloemen, praktische hulp of een luisterend oor.
Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.
Annelies Thielen-Huijs
Rob en Loes, Rens
Bart en Wijnie

Bertha en Bèr Hoeijmakers-Keysers
Het was voor ons hartverwarmend dat er zoveel mensen
aanwezig waren bij het afscheid.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons gewaardeerd lid en vogelvriend

Wiel van der Sterren
Hij laat een leegte bij ons achter. In onze herinnering zullen wij aan
hem denken als een vriend op wiens inzet je kon rekenen en bouwen.
Zijn positieve instelling en zijn humor, waar onze vereniging van mocht
genieten, zullen we in dankbare herinnering bewaren.
Wij wensen Mien, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
om dit zware verlies te dragen.

Hegelsom, 12 september 2016
De zeswekendienst zal gehouden worden op 18 september aanstaande
om 9.30 uur in de H. Hubertuskerk in Hegelsom.

Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen voetvolleybal voor
55+ in Horst. Op donderdagmiddag
van 14.00 tot 15.00 uur in sporthal de
Berkel. Zie voor meer informatie onze
site www.hobbygilde.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop diverse soorten groenten en
fruit o.a. druiven, snoep- en soeptomaten, paprika, pepers,
komkommers, knolselderij, knoflook
enz. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.

Gastouderbureau, snel en goed.
Gastouderbureau nodig? Goed
bereikbaar en snelle reactie.
Bemiddeling en begeleiding.
Veel service. Overstappen naar ons kan
ook. Roodkapje Horst aan de Maas,
077 374 51 49.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Verse frambozen en bramen!! Vers
geplukte bramen en frambozen van de
teler! Verder hebben we zelfgemaakte
vruchtenjam, sappen, ingevroren
fruit, eieren en honing. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom
(Horst aan de Maas).
Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen volleybal voor 55+.
Op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur
in sporthal de Berkel.
Voor meer informatie zie onze site
www.hobbygilde.nl.
Verloren zondag 11 september tijdens
de Walk4roses fietssleutel voor AXA
slot. Tel. 06 28 43 33 85.

Gerrie

Where the streets have no name....
Veel te vroeg en veel te jong nemen
wij geheel onverwacht afscheid van
een hele fijne collega

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen,
naailessen vanaf 8 jaar, (beginners)
cursus quilten. Meer info op www.
cassandra-creatief.nl of 0478 57 10 45.

Waar komen je klachten vandaan.
Lichamelijke en emotionele klachten
opsporen en integreren zodat je weer
vrij bent. www.mclife.nl

John, bedankt voor alles en wij wensen
Troy, Ryan, Kelly en alle dierbaren heel
veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Garageverkoop
zondag 18 september van 11.00 tot
15.00 uur. Broekhuizerweg 9a, Lottum.
Tel. 077 463 16 01.

Team Hendriks Lottum

Zondag 11 sept. ben ik rond 20.00 uur
mijn bruin briletui met zonnebril
verloren. Dit was tussen Blauwververstraat 9 en van Douverenstraat
20. Bel 06 30 10 48 54.

Als d’n daag straks is gedaon
en d’n tied heer stil blieft staon....

In het weekend hoorden we dat

John van de Wetering
vader van Troy, Ryan en Kelly plotseling is overleden.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
Alle betrokkenen bij de Twister,
specifiek de klasgenoten van Troy, Ryan en Kelly

‘n Wördje van dank
Mingse, hieël hel bedankt! Vör oow steun, hendjes, knoevels,
zó väöl kaarte, de mójje wäörd en oow aanwezigheid
nao ‘t plotselinge ouverlieje van Jan, ozze pap en lieve opa

Jan Driessen
“Jan van de Sloy”

Ok dank vör oow donatie vör ‘t benkske op ‘t Sloyerpedje.
Adele, kinderen en kleinkinderen

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.

Te koop z.g.a.n. polyester bad
70x170cm, 1 jaar oud, nog niet ingebouwd geweest, € 60,- kan bezorgd
worden. Kleur wit, houtdraaibank en
nieuwe beitel set € 100,tel. 077 850 19 23 of 06 28 82 66 60.

Woninginrichting bij u thuis. www.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt va € 150,00.
Bel: 06 16 37 45 14.

John van de
Wetering

van den
HAN-MARK
ARENDSE

Verloren zwarte herenportemonnee
met inhoud op 8 september van
Jan Linders naar de Kolk.
Tel. 06 21 55 88 54.

Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de
longen en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

Namens het bestuur en leden van
Vogelvereniging “Ons Genoegen” Horst

Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl

Fruit persen.
U kunt uw fruit weer laten persen,
weingut den hiezel, mijn nieuwe
telefoonnr is 06 53 92 27 23 of
077 851 35 63, Jan Haenen Sevenum.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding? Of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Te koop Elstar en andere soorten.
Ook zelf plukken 0,50/kg.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.

Samen op reis door de chakra’s.
Chakracursus start 28 september.
Tijd voor jezelf, even stil staan en
voelen, jouw chakra-energie d.m.v.
oefeningen en ervaren hoe de chakra’s
op je inwerken en hierdoor meer
inzicht krijgen in jezelf. 6 avonden
van 20.00 tot 22.30. Locatie: Praktijk
voor oefentherapie Mensendieck en
persoonlijke groei, Venrayseweg 31,
Horst. Info: Jasna: 06 51 93 44 80 of
Pauline: 06 48 15 13 76.
Te koop landbouwgrond.
Perceelopp.1,40 Ha, gelegen in LOG
Grubbenvorst aan Losbaan.
Tel. 06 39 23 91 55.
Valise Atelier & Natuur. We zijn
weer begonnen! Cursussen, workshops
voor groepen, kunstwerkplaats,
kinderfeestjes kortom hét adres om
een gezellige creatieve morgen,
middag of avond te hebben.
Voor info en foto’s www.valise.nl
Ervaren kinderoppas biedt zich aan.
Tel. 0478 53 24 34 / 06 36 22 39 18.
Wil de eerlijke vinder die de
portemonnee vorige week donderdag
teruggebracht heeft contact met ons
opnemen? lroelofs38@ziggo.nl

Proef • Beleef • Geniet
zaterdag 17 september

Passie
voor Italië
Genieten van heerlijke
gerechten uit Napels

In samenwerking met:
Laurent Smedts Wijnimport
Giorgia Lume Passione Italia
Passi ijs

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Voor meer info:

Kerkstraat 11 • Sevenum
077 467 43 46 • vitellius.nl
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Nederlands Kampioenschap Politiehonden

Twee nationale titels politiehonden Meerlo
Het Nederlands Kampioenschap Politiehonden vond op vrijdag 2 en zaterdag 3 september plaats in het
Jan Louwers Stadion in Eindhoven. Rick Verbruggen (42) en Ivo Janssen (26) uit Meerlo van politiehondenvereniging
Buitenlust wisten met hun honden Enzo en Spike allebei een Nederlandse titel op hun naam te zetten.

Rick en zijn Duitse herder Enzo
namen deel in de categorie ‘Politiehond
1’ (PH1), terwijl Ivo en zijn Hollandse
herder Spike uitkwamen in de categorie

‘Politiehond 2’ (PH2). Beide mannen
streefden naar het hoogst haalbare en
dat dit ook echt is gelukt is voor hen
een unicum. Rick greep een aantal

jaren achter elkaar net naast de titel,
en voor Ivo en Spike is het Nederlands
Kampioenschap na het Limburgs
Kampioenschap de kers op de taart.

Gift voor Broekhuizen

Opknapbeurt brug
Schuitwater
Het knuppelbruggetje in natuurgebied Het Schuitwater wordt momenteel opgeknapt. Een schenking van
bewoners uit Broekhuizen maakt de restauratie mede mogelijk.

Rick: “Het was een en al ontlading na
de uitslag. We hebben zo hard gewerkt
voor de titels en als het dan ook nog
echt lukt, dat is echt geweldig.”
Rick en Ivo zitten beiden al jaren
in de politiehondensport. Rick: “Het is
een generatiesport. Mijn vader heeft
de sport jarenlang beoefend en mijn
broer zit ook in het wereldje.” Ook bij
Ivo zit het trainen van politiehonden in
de familie. “Spike is eigenlijk van mijn
vader,” vertelt hij. “Met hem heeft hij
vorig jaar nog een vijfde plek op het NK
behaald. Een half jaar geleden kreeg
mijn vader gezondheidsproblemen
en hij heeft me toen gevraagd of ik
met Spike verder wilde om zijn laatste
certificaat te halen. Uit respect voor
hem heb ik ja gezegd, en dat dat nu
geresulteerd heeft in een Limburgse én
een Nederlandse titel, dat is ontzettend bijzonder.” Doordat de hele
familie meeleeft met het politiehonden trainen, zijn Enzo en Spike naast
politiehonden ook absoluut familiehonden. “Daarom trainen we bijvoorbeeld
alleen op het bijten van mensen mét
beschermende pakken aan. Zonder pak,
dat leren ze in de praktijk”, vertelt Rick.
In de voorbereidingen op het
NK hebben Rick en Ivo vijf keer per
week getraind en hebben ze onder
andere veel geprobeerd om de
wedstrijdsituatie, die voor een hond
in principe vreemd is, na te bootsen.
Rick: “We hebben dezelfde tent
opgezet als die van de wedstrijd en
we droegen ook dezelfde kleding.
We hebben zelfs ‘publiek’ geregeld.

De hond mag tijdens de wedstrijd
eigenlijk nergens meer van opkijken.”
Alleen hebben de twee het dus niet
gedaan. “Politiehonden trainen kun je
niet alleen, dat is onmogelijk.”
Op het NK worden de politiehonden beoordeeld in drie categorieën:
gehoorzaamheid, speuren en arrestaties.
“Gehoorzaamheid is echt het luisteren,”
legt Rick uit. “Bij het speuren moeten de
honden voorwerpen of personen zoeken. Bij arrestaties moet de hond een
‘arrestant’ grijpen. Die laatste discipline
is het spectaculairst.” Ivo: “Daar komt
ook het meeste publiek op af.”
De drie basisdisciplines gaan de
trainingshonden in de praktijk ook
tegenkomen. Veel honden komen
namelijk uiteindelijk bij politie, defensie
of beveiliging terecht. Enzo gaat over
een tijdje de praktijk in. Rick: “Er is ontzettend veel vraag naar politiehonden,
ook vanuit het buitenland. Misschien
wordt hij persoonsbeveiliger of komt hij
bij de politie terecht. Voorlopig ligt er
in ieder geval nog niets vast. Natuurlijk
raak je gehecht aan de hond, ook
omdat het een sociale familiehond is,
waar je als trainer een speciale band
mee hebt. Maar het is wel waar je 2,5
à 3 jaar naar toe werkt met de hond.
Neemt niet weg dat het moeilijk is
om afscheid te nemen.” Spike mag na
het binnenhalen van het Limburgse
en Nederlandse Kampioenschap gaan
genieten van een leventje als huishond,
maar hij zal hier en daar zeker nog wat
wedstrijdjes meepikken. Ivo: “Hij is en
blijft natuurlijk een politiehond.”

Dag van
de liefdadigheid
In het artikel Dag van de Liefdadigheid in de uitgave van HALLO Horst
aan de Maas van donderdag 8 september zijn per abuis de namen en
verhalen van Anja van de Pasch en Suzan Voesten omgedraaid.

VLOOIENMARKT
Op zondag 18 september a.s. wordt er weer de
jaarlijkse vlooienmarkt georganiseerd
door ZijActief afd. Broekhuizenvorst.
De verkoop start om 11.00 uur en
loopt tot 14.00 uur.
Locatie is café ’t Dorp te Broekhuizenvorst.
ENTREE IS GRATIS.
Voor de natuurfilm Holland: Natuur
in de Delta, die vorig jaar in de bioscopen draaide, werden onder meer
opnames gemaakt in het natuurgebied
Het Schuitwater. Daaraan gekoppeld
organiseerde Staatsbosbeheer enkele
excursies in het gebied, waar onder
meer het leven van de bever centraal
stond. Roel Baas en René Colbers
waren twee deelnemers aan een
van deze excursies. Onder de indruk
van het verhaal en beide liefhebber
van de natuur, vatten zij het idee op
om de documentaire te vertonen in

Broekhuizen. Baas is voorzitter van
Stichting Het Brouwershuis en regelde
dat de film daar gedraaid kon worden.
De opbrengst van deze middag werd
bestemd voor Staatsbosbeheer. Colbers:
“Het Schuitwater is zo’n mooi gebied,
met een grote diversiteit aan natuur.
De reacties op het vertonen van de film
waren heel positief. Uiteindelijk konden
we 389 euro aan Staatsbosbeheer
schenken.”
Staatsbosbeheer gebruikte het
geld voor een opknapbeurt van het
knuppelbruggetje. “We hadden al in

de planning staan het dek van de brug
aan te pakken”, vertelt boswachter Ralf
van Bree. “Door de gift uit Broekhuizen
kunnen we dit project nu sneller
uitvoeren en het in één keer goed
doen. We werken daarvoor samen met
mensen van De Lindehof uit Wanssum.
Dit is een dagbesteding voor mensen
met een beperking. Het opknappen
van de brug is voor hen een mooie
klus. Als Staatsbosbeheer vinden
we het belangrijk om de mensen te
betrekken bij ons werk en samen met
de omgeving doelen te realiseren.”

Crist Coppens
Horstenaartjes
4 stuks €5,00

geldig t/m
zaterdag
17 september 2016

Voorgegaarde kipspiezen 4 stuks
met bakje satésaus €5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Nieuwe jongerencolumnisten

Even voorstellen: Anke en Puck
Anke Verbeek (19) uit Grubbenvorst en Puck Verheijen (17) uit Lottum zijn de nieuwe jongerencolumnisten van
HALLO Horst aan de Maas. Zij verzorgen op deze pagina iedere week het 15-vragen interview en de column.

Anke en Puck zitten allebei in hun
examenjaar van het Dendron College
in Horst. Anke zit op het vwo en Puck
heeft daar na vier jaar haar vmbo-t
–diploma behaalt en plakte daar nog
twee jaar havo aan vast. Anke: “Wat ik
na de middelbare school wil gaan
doen, weet ik nog niet helemaal.
Ik twijfel nu tussen algemene sociale
wetenschappen en journalistiek,
beide in Utrecht.” Ook Puck vindt de
studie journalistiek wel wat voor haar.
“Ik schreef mijn eindwerkstuk op het
vmbo over journalistiek. Toen kwam
ik er achter dat ik dat wel heel erg
leuk vindt. Ik weet nog niet zeker of
de studie in Utrecht of Tilburg wil gaan
doen, maar Utrecht lijkt me een leukere
stad.”

Verhalen van andere
mensen horen
Schrijven vinden de twee allebei
leuk om te doen, maar ook uitgaan en
afspreken met vrienden behoort tot
hun hobby’s. Anke: “Daarnaast hebben
al mijn hobby’s met muziek te maken.
Ik vind zingen leuk om te doen, luister
graag naar muziek en ga veel naar
concerten en festivals.”
Pucks andere grote hobby is
lezen. “Columns schrijven doe ik heel

graag”, vertelt ze. “Ook de 15-vragen
interviews lijken me leerzaam om te
doen, omdat ik het interessant vind om
verhalen van andere mensen te horen”,
aldus Puck.

Nieuwe vragen
Voor het 15-vrageninterview
hebben de twee een combinatie van
eerder gebruikte en nieuwe vragen
gemaakt. De leukste nieuwe vraag
vind Puck ‘Hoe zou jij de biografie van
je leven noemen?’. “Daar ga je nooit
hetzelfde antwoord op krijgen”, legt
ze uit. “Mijn biografie zou ‘Nog steeds
niet alles op orde’ heten, omdat
ik altijd het gevoel heb dat ik mijn
leven waarschijnlijk nooit helemaal
op orde ga krijgen, hoe hard ik dat
ook probeer.” Anke’s lievelingsvraag
is ‘Wat is je beste en je slechtste
eigenschap?’. Anke: “Zelf is mijn beste
eigenschap dat ik lief en zorgzaam ben.
Als vriendinnen met een probleem
zitten dan kan ik goed luisteren en er
met ze over praten. Daartegenover
staat mijn slechtste eigenschap: ik ben
zwaar onhandig en chaotisch. Als ik dan
met gym over de bal val of na de pauze
mijn appel naast de prullenbak gooi,
hoop ik altijd dat niemand het gezien
heeft. Ook kom ik standaard overal te
laat.”

INKOOP-VERKOOP ASSISTENT
FULLTIME

Energiecoach
Theatervoorstelling
‘Help, mijn
buurman is gek’

Samen buurten,
samen proeven

OPEN
D AG !

Zaterdag 1 oktober
Doolgaardstraat 38
in Horst
13.00 - 16.00 uur

INKOOP-VERKOOP
ASSISTENT FULLTIME m/v

Eurogreen International BV is een internationaal opererend bedrijf betreffende
verpakte boomkwekerijproducten voor met name discount/supermarkt,
bouwmarkt, groothandel en postorderbedrijven. Voor onze inkoop/verkoop
zoeken we iemand die hierin fulltime kan ondersteunen.

Eurogreen International BV is een internationaal opererend bedrijf
betreffende verpakte boomkwekerijproducten voor met name
FUNCTIE-EISEN
discount/supermarkt, bouwmarkt, groothandel en postorder• MBO/HBO werk en denkniveau op gebied van boomkwekerij.
bedrijven.
Voor onze inkoop/verkoop zoeken we iemand die hierin
• Goed cijfermatig en commercieel inzicht.
fulltime
kan
• Geen 9 tot ondersteunen.
5 mentaliteit.
• Flexibel en acuraat.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
FUNCTIE-EISEN
• Goede beheersing van de Duitse en/of Franse taal is een pre.
• Goede kennis
van Microsoft
Office.
• MBO/HBO
werken denkniveau.
• Kennis
van planten.en commercieel inzicht.
• Goed
cijfermatig

• Geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Flexibel
en accuraat.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Goede
beheersing
van de Nederlandse
en Engelse taal in woord
• Voorraadbeheer verpakkingsmaterialen
en planten.
• Inkoop/verkoop
en
geschrift. orders invoeren, begeleiden en afhandelen.
• Coördineren
van tijdige
vanen/of
ingekochte
materialen.
• Goede
beheersing
vantoelevering
de Duitse
Franse
taal is een pre.
• Contact met toeleveranciers en klant.
• Goede
kennis
van
Microsoft
Office.
• Administratieve ondersteuning van de afdeling inkoop – verkoop.
• Ondersteuning bedrijfsbureau m.b.t. plannen productie binnen- en
buitenland.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Buurtwinkel Horst
heet u welkom!
… op de ‘Dag van het huren’.

Kijk voor het
uitgebreide
programma op:

Ontmoet uw vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie. Discussieer mee met o.a. een
medewerker van Vluchtelingenwerk over nieuwe
buren en hun weg naar een nieuw thuis. Na het
zien van het toneelstuk ‘help, mijn buurman is gek!’
wordt het u een stuk duidelijker wat het betekent
om dakloos of drugsverslaafd te zijn (geweest)
of een psychiatrische achtergrond te hebben.
Aanmelden is niet nodig.

• Voorraadbeheer verpakkingsmaterialen en planten.
Naast een prettige informele werksfeer bieden we goede arbeidsvoorwaarden
• Inkoop-/verkooporders
invoeren,
begeleiden
en kans
afhandelen.
en een marktconform salaris.
Ook bieden
we een goede
op een vaste
aanstelling. van tijdige toelevering van ingekochte materialen.
• Coördineren
• Contact met toeleveranciers en klanten.
ALS JE GEÏNTERESSEERD BENT NEEM DAN CONTACT OP
• Administratieve
ondersteuning van de afdeling inkoop – verkoop.
MET SANDER THIJSSEN VIA: SANDER@EUROGREENBV.COM
• Ondersteuning bedrijfsbureau m.b.t. plannen productie binnenen buitenland.
• Goede doorgroeimogelijkheden naar inkoop/verkoop.
Naast een prettige informele werksfeer bieden we goede
arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris.
Ook bieden we een goede kans op een vaste aanstelling.
ALS JE GEÏNTERESSEERD BENT NEEM DAN CONTACT OP
MET SANDER THIJSSEN VIA: SANDER@EUROGREENBV.COM
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15 VRAGEN

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

Fleur te Baerts
16 jaar
Lottum
Rijn IJssel

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Yes! Eerste keer uitslapen deze week
na een zware schoolweek. Vrijdag is
namelijk mijn enige dag vrij in de week
want meestal reis ik elke dag vroeg
naar Arhnem.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Regels zijn er om te breken. Dit is
advies van mijn moeder, want soms
mag je best een beetje rebels zijn.
Rebels zijn maakt het leven alleen
maar leuker en lang niet zo saai.
Wat is jouw stopwoordje?
Eigenlijk verandert mijn stopwoordje
om de dag maar deze keer is ‘doezend’. Dit gebruik ik vaak als ik iets
leuk vind en het heeft meestal een
leuk effect op het gesprek.

Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Ik zou mijn biografie ‘Gecontroleerd
chaotisch’ noemen, want ik heb heel
vaak dat ik dingen denk, maar deze
niet goed kan verwoorden. Hierdoor
snappen mensen me soms niet en
gaat het allemaal niet zo soepel.
Natuurlijk bedoel ik hier ook mee dat
ik lang niet alles in mijn leven op orde
heb en dat andere mensen mijn planningen vaak niet snappen maar dat
voor mij alles heel logisch is.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben eigenlijk altijd te laat.
Mijn vriendinnen weten dit inmiddels
wel en mijn school volgens mij ook
wel. Trots ben ik er niet op, maar op de
een of andere manier kan ik gewoon
niet op tijd komen.
Heb je een bijbaantje?
Op dit moment werk ik bij de Ici Paris
XL in Venray. Hier heb ik vorig jaar
stage gelopen en hebben ze me uiteindelijk een baan aangeboden. Ik vind

aan
Fleur te Baerts

het echt een superleuke baan en hoop
hier nog lang te werken.
Heb je een bijnaam?
Een kennis van mij noemt me altijd
Bella Fleur, maar zo in het algemeen
heb ik niet echt een bijnaam. Ik weet
ook niet waar de bijnaam vandaan
komt. Opeens noemde ze me gewoon
zo. Bella Fleur vind ik ook een mooie
bijnaam want er is maar één persoon
die me zo noemt en dat maakt het
speciaal vind ik.
Wie is je grote voorbeeld?
Op een persoonlijk level is mijn
moeder mijn grote voorbeeld, omdat
ik ook een moeder zoals haar wil
worden. Op een professioneel level is
dit Dick Smith, hij is de uitvinder van
de hedendaagse film make-up. Ik volg
namelijk de opleiding make-up & hair
artist (allround grimeur) in Arnhem en
zou ook graag in de horrorfilmindustrie
willen werken.
Wat zou je nooit meer overdoen?
De middelbare school, want ik merk
dat ik nu pas heel erg mijn plaats heb

gevonden op school. Dit had ik nooit op
de middelbare school. Ook zou ik 8 uur
theorie achter elkaar echt niet meer
aankunnen, want op de school waar ik
nu zit heb ik zoveel praktijk dat ik niet
eens meer weet hoe ik theorielessen
moet volgen.
Waar zouden anderen zich het meest
over verbazen als ze dat over je te
weten zouden komen?
Meestal verbazen mensen zich erover
dat ik zo jong ben. Ik krijg altijd van
heel veel mensen te horen dat ze me
ouder schatten dan ik eigenlijk ben.
Dit zorgt soms voor grappige situaties
waarbij ik mijn ID moet laten zien,
omdat ze me anders niet geloven.
Wie kent jou het beste?
Heel cliché, maar waarschijnlijk mijn
beste vriendin Celina. Ze kent me van
binnen en buiten. Vaak kent ze me ook
beter dan dat ik mezelf ken.
Welk fictief figuur doet jou denken
aan jezelf?
Ik denk Harley Quinn van de nieuwe
film Suicide Squad, omdat ze heel
lief is maar ook een beetje gestoord.
Hier herken ik mezelf wel in. Ik ben
misschien niet zo gestoord als haar,
maar ik vind haar wel heel erg vet.
Ze is echt een kick-ass vrouw die haar
eigen regels maakt.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Ik betrap me er zelf op dat als Winx
er op is, ik stiekem toch blijf kijken.
Misschien is het wel nostalgie, omdat
ik dit vroeger ook altijd keek. Fantasie
vond ik vroeger ook altijd een leuk
genre en dit is wel blijven hangen.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat ze me zien als aardig, grappig en interessant, maar dit is wel heel
veel gevraagd denk ik. Over het algemeen wil ik gewoon dat mensen me
zien als een aardig persoon waarmee
ze gezellig kunnen kletsen.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ze had heel toevallig het kluisje boven
mij en toen zijn we eigenlijk vanzelf
aan de praat gekomen. We hadden
eigenlijk meteen een klik en onze band
is alleen maar sterker geworden. Ik ben
heel erg blij dat ik toen toevallig mijn
kluisje onder haar had en ik hoop dat
we nog heel lang bevriend zijn!

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN
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

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Nieuw
schooljaar,
nieuw begin
Back2school. Het lijkt een
reclameslogan, maar het
beschrijft wel goed wat er de
laatste maand aan de hand is.
Je ziet scholieren weer massaal
richting het Dendron college
fietsen met gigantische
boekentassen. Vorige week
maandag hadden ik en de rest
van de leerlingen van het
Dendron introductie van een
ongeveer een half uurtje, maar
dinsdag moest ik er meteen
weer aan geloven en moest ik
al om 08.15 uur op school zijn.
Na een uitputtingsslag van
6 jaar Dendron ben ik eindelijk
aan mijn zevende en laatste jaar
toegekomen: het examenjaar.
Hoewel dat aan de ene kant wel
spannend klinkt, doet het woord
‘examenjaar’ me vrij weinig.
Van het woord ‘vervolgopleiding’
krijg ik dan wel weer lichte
paniekaanvallen. Sommige
klasgenoten weten al welke
opleiding ze willen gaan volgen,
waar ze willen wonen, met wie
ze willen samenwonen en zelfs
hoeveel kinderen en honden ze
later willen. Zo voorbereid ben ik
dan weer net niet. Wat ik wel
zeker weet is dat ik dit jaar ga
halen en veel meeloopdagen en
open dagen ga bezoeken, waar ik
al eerder half Nederland voor
afreisde. Gelukkig heeft me dat
wel verder geholpen in mijn
studiekeuzetraject. Ik twijfel
vooral tussen twee studies nu:
algemene sociale wetenschappen
en journalistiek. Verder is het niet
alleen het examenjaar, dat nieuw
is voor mij. Puck en ik mogen het
HALLO-team versterken als
jeugdcolumnisten, waar wij
natuurlijk mega veel zin in
hebben! Tot nu toe is dit ook wel
cooler dan al mijn vroegere
baantjes als krantenmeisje,
kassajuffrouw en poetsvrouw bij
elkaar. We zijn nu zelfs gewapend
met onze eigen HALLO Iphone 3
om de 15 vragen interviews mee
te doen. Hiervoor hebben we
nieuwe vragen bedacht, omdat
de oude wel aan vervanging toe
waren. We hopen dat jullie deze
vernieuwing leuk vinden.
Liefs, Anke
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Lymf- en oedeemtherapie
Naast de algemene fysiotherapie zijn er bij Fysiotherapie Mulders
Sevenum en Kronenberg nog andere specialisaties bijgekomen.
Therapeute Moniek Vissers is naast algemeen fysiotherapeute ook
lymf- en oedeemtherapeute. Graag wil ze deze specialisatie voortzetten
binnen de praktijk van Fysiotherapie Mulders.
Een lymf- en oedeemtherapeute kan
in de volgende situaties iets voor u
betekenen:
- Bij het ontstaan van lymfoedeem
(vochtophoping) na een trauma,
bijv. bij verzwikking van de enkel
- Bij het ontstaan van lymfoedeem
na een operatie, bijvoorbeeld een
nieuwe knie of heup
- Bij het ontstaan van lymfoedeem
na een borstamputatie of borstsparende operatie, na verwijdering van
lymfeknopen of na bestraling/chemotherapie
- Bij pijnlijke littekens, verklevingen of
fibrose na operatie of bestraling

- Lymftaping, littekenmassage
- Gerichte adviezen en oefeningen
Tevens voor klachten als etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden/
claudicatio intermittens) kunt u terecht
bij Moniek. Ze is aangesloten bij het
claudicationetwerk en mag deze
doelgroep behandelen. Moniek start in
september 2016 met de masteropleiding lymfologie, oncologie en revalidatiewetenschappen. Na afronding van
deze opleiding zal ze ook geregistreerd
staan als oncologiefysiotherapeute.

Bij lymf- en oedeemtherapie horen de
volgende behandelmogelijkheden:
- Manuele lymfedrainage
- Compressietherapie (zwachtelen)

077 374 39 66 of
www.fysiotherapiemulders.nl

De Wingerd

Hobbymanifestatie
Hobbyshop Nellie Snellen houdt op zondag 18 september een
creatieve hobbymanifestatie in De Wingerd in Sevenum. De manifestatie
vindt plaats van 10.00 tot 16.30 uur.
Aan deze creatieve show werken
ruim dertig auteurs en demonstratrices mee. Zij laten de bezoeker kennis
maken met diverse hobbytechnieken
en trends voor het komende najaar.
Verder is de zomer- en herfsteditie
van het magazine Nellie’s verkrijg-

baar. Het boekje Chissie’s vintage
stitching, dat in samenwerking met
Nellie’s Choice is gemaakt, wordt deze
dag eveneens gepresenteerd. Er zijn
workshops en tombola’s en bezoekers
ontvangen bij binnenkomst, zolang de
voorraad strekt, een goodiebag.

Poels-Janssen Logistics B.V. is een middelgroot
transportbedrijf gevestigd in Horst.
Wij vervoeren stukgoederen in binnen- en buitenland.
Wij zoeken per direct een:

CHAUFFEUR NATIONAAL
(dagritten)

U bent in het bezit van:
• rijbewijs B/C/E;
• code 95;
• ADR-diploma stukgoed of u bent bereid tot het volgen van
een ADR-opleiding.
Wij bieden:
• een afwisselende baan;
• salaris conform CAO Beroepsgoederenvervoer;
• prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
• prettige werksfeer.
Bent u geïnteresseerd in deze functie, stuur dan een brief
met cv aan:
Poels-Janssen Logistics B.V.
T.a.v. de heer S. Ambrosius
Herenbosweg 45, 5962 NW Horst
of stuur een e-mail met je cv aan: stefan@poels-janssen.nl
Voor verdere informatie kunt u bellen met: 0478-530053.
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Derde editie INSPIRE
De carrièrebeurs INSPIRE wordt op vrijdag 16 september voor de derde maal gehouden. De beurs wordt
 eorganiseerd door Jongerencommunity Rabobank Horst Venray en vindt van 15.00 tot 20.00 uur plaats in het
g
Parkhotel in Horst.
INSPIRE is bedoeld voor jongeren
in de leeftijd van 16 tot 26 jaar. Met de
beurs wil de jongerencommunity laten
zien dat de regio Horst aan de Maas
en Venray een inspirerende werkomgeving is. Op een laagdrempelige
manier maken jongeren kennis met de

gezichten achter bedrijven uit de regio.
Meer dan vijftig bedrijven in de meest
uiteenlopende sectoren presenteren
zich deze middag. Van Attractiepark
Toverland, Dichterbij en Adecco tot
Inalfa Roof Systems, Nelipak en
Rabobank.

Nieuw is deze keer de INSPIRE
yourself hoek. Bezoekers kunnen hier
terecht voor al hun vragen over profilering en representatie.
Kijk voor meer informatie op
www.events.rabobank.com/
horstvenray/inspire

RTL7 filmt bij IDEAAL
Het RTL7- programma ‘Ondernemen doen we zo’ besteedt zondag 18 september aandacht aan IDEAAL Machinebouw en Constructie uit Horst.
In deze aflevering staan ondernemers en bedrijven die raakvlakken hebben met de agrarische sector centraal.
IDEAAL Machinebouw en Constructie
maakt onder andere machines voor de
tuinbouwsector. “We beschikken over
een drietal gepatenteerde systemen

die we zelf ontwikkeld hebben voor
deze tuinbouwsector en die we zelf
ook wereldwijd in de markt zetten”,
zegt directeur Hans Swinkels. “Deze
systemen worden in het programma
uitgelicht. Er is een vijf minuten
durend item van gemaakt.” Swinkels

licht in een interview het bedrijf toe.
Vervolgens komt een klant van de
onderneming aan het woord en is op
locatie de werking van de machine
gefilmd. Het programma wordt om
13.30 uur uitgezonden.

Open Coffee Met
Horst Venray begint weer
De Open Coffee Met Horst Venray gaat na de zomerstop weer beginnen. De eerste bijeenkomst is op dinsdag
20 september van 08.30 tot 10.30 uur in het Parkhotel in Horst. Deze ochtend staat naast het laagdrempelig
netwerken, in het teken van afscheid nemen en begroeten.
Er wordt afscheid genomen van
organisatoren Nicky Vievermans en
Rianne Onckels. Herman van Aalst
gaat onder andere de taken van Nicky
overnemen. Herman: “Een van de
vaste onderdelen tijdens de Open
Coffee Met is het in een grote koffiemok verzamelen van de visitekaartjes
van de aanwezigen. Hieruit mag de

gastheer of -vrouw een kaartje trekken. Aan de hand van een uitgewerkt
interview krijgt betreffende ondernemer of ondernemende professional
een podium om zichzelf en zijn of haar
bedrijfsactiviteiten te presenteren.”
Open Coffee Met Horst Venray is
een vrijblijvende netwerkbijeenkomst
waar zelfstandig ondernemers

en ondernemende professionals
elkaar op de derde dinsdag van de
maand ontmoeten. Het doel van de
bijeenkomsten is om elkaar in een
informele setting te ontmoeten,
kennis te delen, nieuwe klanten
te zoeken en te brainstormen over
actuele marktontwikkelingen of
ondernemersvraagstukken.

Stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk voor de gemeenten Venray en Horst aan
de Maas en ondersteunt 19 schoolbibliotheken. Het werkgebied telt circa 84.000 inwoners.
BiblioNu heeft 17.500 leden en 26 medewerkers.
In 2017 gaat Stichting BiblioNu over op een “Raad van Toezicht model”.
In verband met de pensionering van de huidige directeur zoekt BiblioNu met ingang van
1 maart 2017 een

Directeur/Bestuurder m/v

fulltime

Als directeur/bestuurder heeft u een duidelijke visie op het bibliotheekwerk en bent u verantwoordelijk voor beleidsvorming en uitvoering. U heeft oog voor en een mening over regionale
en landelijke ontwikkelingen. De contacten met de lokale partners kunt u op een constructieve
manier onderhouden.
Wij vragen een HBO/WO werk- en denkniveau, managementervaring en kennis van en inzicht
in het opstellen van financiële en beleidsrapportages.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor openbare bibliotheken. Wij bieden in eerste
instantie een arbeidscontract aan voor bepaalde tijd. Na gebleken geschiktheid kan het tijdelijk
arbeidscontract in een contract voor onbepaalde tijd worden omgezet. Een assessment kan
deel uitmaken van de procedure.
De uitgebreide vacaturetekst vindt u op www.biblionu.nl/vacature/directeur
Uw sollicitatie kunt u vóór 4 oktober sturen aan Jan-Hein de Wit, janheindewit@planet.nl.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats in oktober. Voor informatie over BiblioNu en over
de functie kunt u contact opnemen met Jan-Hein de Wit, bestuursvoorzitter van BiblioNu,
telefoon 06 - 27 20 55 61.
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Nieuwe naam Industriële Club Horst aan de Maas

Ondernemersvereniging ICH wordt O-twee
De Industriële Club Horst aan de Maas (ICH) heeft een nieuwe naam: O-twee Horst aan de Maas. De nieuwe
naam en het logo van de ondernemersclub werden woensdag 14 september onthuld door burgemeester Kees van
Rooij, tijdens een presentatie in Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg.

De leden en het bestuur van ondernemersclub ICH hebben de afgelopen
periode een koers voor de toekomst
uitgestippeld en de visie aangescherpt.
Uit dat traject kwam onder andere een
verandering in het aannamebeleid naar
voren. Waar de club zich eerst met
name beperkte tot leden uit de maakindustrie, heeft zij haar aannamebeleid
inmiddels versoepeld tot directeuren en
eigenaren van grotere ondernemingen
in Horst aan de Maas. Voorzitter Tom
Roefs: “We kijken nu naar ondernemers
in de breedste zin van het woord. Het is
niet meer van deze tijd om je maar op
één branche te richten.”

Identiteit
“De naam Industriële Club Horst
aan de Maas (ICH) dekt de lading
niet meer, nu de organisatie heeft
besloten haar aannamebeleid te verruimen en ook ondernemingen buiten
de industriële sector toe te laten”,
aldus Tom Roefs. “We zijn opnieuw
onze identiteit gaan verkennen.
Waar staan we voor en voor wie zijn
we? Ondernemend Horst aan de Maas
is onze doelgroep en kennis delen en
verbinden zijn voor ons heel belangrijk. De oude naam paste daar niet
goed meer bij, dus we gingen aan de
slag met een nieuwe naam en een
nieuw logo.”

De naam ‘O-twee’ heeft meerdere ladingen. Twee o’s staan voor
‘Organisatie voor ondernemingen’ maar
staat tegelijkertijd ook voor een kwadraat. “Door samenwerking vermeerder
je wat je hebt, zo kom je verder”, legt
Roefs hierover uit. Daarnaast staat O2
voor zuurstof. “Wij willen als organisatie graag functioneren als brandstof
voor een gezonde regio. Dat past helemaal in de toekomstvisie voor Horst
aan de Maas. We ondersteunen als
O-twee het initiatief van de Gezondste
Regio. Gezonde bedrijven en gezonde
mensen zijn voor ons heel belangrijk.”
In de toekomst wil O-twee meer
naar buiten treden als organisatie.
Roefs: “We willen aan iedereen duidelijk maken waar wij en de aangesloten
bedrijven voor staan. Het gebeurt
nog te vaak dat mensen hele goede
bedrijven uit onze regio helemaal niet
kennen. We willen iedereen uitleggen
wie er allemaal bij ons hoort en wat er
achter de voorgevel van die bedrijven
gebeurt. Communicatie is heel belangrijk voor ons, en dat begint met een
goede naam.” Ondernemersorganisatie
O-twee wil bijdragen aan een optimaal
ondernemersklimaat voor werkgevers
uit Horst aan de Maas. Dat doet ze door
verbindingen te leggen, belangen te
behartigen en dienstbaar te zijn naar
de leden.

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

Gratis aandacht?
Dat doe je zo!
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Je hebt een leuk evenement georganiseerd of zamelt geld in voor een
goed doel en wilt daar graag extra (en het liefst gratis!) aandacht voor.
Hoe doe je dat? Met een effectief persbericht vergroot je je kans op free
publicity. Wanneer zet je een persbericht nu precies in en hoe zorg je dat
media het oppikken?
Als je op zoek bent naar mediaaandacht kun je ervoor kiezen een
persbericht in te zetten. Dat is op
meerdere manieren voordelig:
als een redactie over je onderwerp
schrijft, is dat gratis. Daarnaast
wordt je verhaal door het publiek
vaak als geloofwaardiger gezien,
omdat het door een journalist is
geschreven.
Hoe zorg je ervoor dat je persbericht opvalt en uit de grote hoop
met inzendingen geplukt wordt?
Journalisten kijken vooral naar de
nieuwswaarde: is je bericht relevant
voor hun doelgroep en actueel?
Zorg dat je bericht een aanleiding
heeft. Wordt je clubhuis geopend,
start je met een nieuw vrijwilligersproject of is er een landelijk
onderzoek over jouw goede doel?
Hang je bericht dan daar aan op.
Stuur je persbericht alleen naar
media voor wie het relevant is om

over je onderwerp te publiceren. Als
je een lokaal festival organiseert, is
de kans klein dat landelijke media
daarover gaan berichten. Je scoort dan
waarschijnlijk eerder bij een huis-aanhuisblad of lokale omroep. Ook op thema kun je het medium selecteren: het
Financieel Dagblad schrijft eerder over
een internationaal corruptieschandaal
dan de regionale krant. Maar heb je
een demonstratie tegen de gemeente
georganiseerd, dan staan de regionale
media waarschijnlijk wel te popelen
om je te interviewen.
Wanneer verzend je je persbericht?
Uiteraard helpt het als je bericht niet
teveel concurrentie heeft, maar die
stelregel is niet altijd heilig. Iedereen
stuurt in de komkommertijd de meest
onzinnige berichten met de verwachting dat de kans op publicatie groter
is. Soms werkt dat, maar ook in de
komkommertijd blijft het journalistieke
principe van nieuwswaarde (meestal)

gelden. Voor elk medium gelden
meer geschikte en minder geschikte
tijden: denk na over de werkdag
en deadlines van de journalist in
kwestie: wanneer kan hij een tip het
beste gebruiken?
Hou er bij het versturen van
een persbericht rekening mee dat
je nooit honderd procent in de hand
hebt wat er verder mee gebeurt.
In het meest ideale geval herschrijven journalisten je tekst alleen,
maar veel vaker zullen ze delen
schrappen of andere invalshoeken
zoeken. Als je mazzel hebt, vinden
ze je bericht zo interessant dat
ze bellen voor een uitgebreider
interview.

“Camping ’t Karrewiel“ is een recreatiepark gelegen in het NoordLimburgse landschap, welke zich kenmerkt door de rust en vrijheid
die men daar als gast kan ervaren.
Ter versterking van ons team zijn wij opzoek naar een enthousiaste:

Medewerker
groenvoorziening M/V
Het betreft hier een fulltime functie (38 uur)
Bij “Camping ’t Karrewiel“ staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en
kwaliteits-bewustheid voorop. “Camping ’t Karrewiel“ kenmerkt zich door
de persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park en de
mogelijkheid tot 12 maanden recreatie per jaar.
Werken bij “Camping ’t Karrewiel“ biedt naast werken met leuke collega’s,
het geven van een onbezorgde vakantie aan recreanten, nog een aantal extra
voordelen. Allereerst profiteer je van een prima arbeidsvoorwaardenpakket.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid jezelf te ontplooien tot teamleider bij
afwezigheid van de directie bij gebleken geschiktheid.

Heb jij:
• minimaal lbo-niveau door kennis en/of ervaring;
• ruime ervaring in groenvoorziening en techniek;
• een spuitlicentie en EHBO-diploma;
• goede contactuele eigenschappen;
• taalervaring met Nederlands, Duits, Engels in woord;
• geen 9 tot 5 mentaliteit;
• de bereidheid tot werken op zaterdag en zondag volgens rooster.

Ben jij:

Dan bieden wij jou:

• stressbestendig;
• accuraat in doen en laten;
• loyaal, vriendelijk en behulpzaam.

• een prettige, informele werksfeer;
• marktconforme salariëring;
• goede doorgroeimogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie?
Stuur dan een sollicitatiebrief met curriculum vitae met foto voor
1 oktober 2016 aan info@karrewiel.eu, t.a.v. de heer J. W. Sibering.
Voor meer informatie kun je ook even kijken op www.karrewiel.eu
Handelstraat 17, Horst

“Camping ’t Karrewiel”, Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo. O478-698062
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Wat
zeg je?
Zorgen dat vluchtelingen met een
verblijfsstatus goed integreren, is een taak
van de gemeente. Dat vindt 60 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas. Dat er ook
een rol voor de statushouders zelf is weggelegd, lijkt vanzelfsprekend. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben
gekregen, moeten door de gemeente geholpen
worden met integreren, vindt een meerderheid
van de inwoners van onze gemeente.
“Maar verder mag iedereen die dat wil zich
ermee ‘bemoeien’ door goed vrijwilligerswerk
te doen”, geeft een van de stemmers aan.
Een van de stemmers vindt het niet meer dan
normaal dat deze verantwoordelijkheid bij de
gemeente ligt: “Je wilt toch dat je inwoners zich
goed voelen?” “Investeren in goede taallessen
en integratie zullen bijdragen aan minder
problemen”, vult iemand aan. Een groot aantal
mensen zegt echter ook dat de statushouder

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Integratie is een taak voor
iedereen’
Neutraal
25%
Oneens
15%

Eens
60%

Het is de taak
van de gemeente
om ervoor te zorgen
dat alle statushouders
goed integreren

daarbij wel volledige inzet en medewerking dient Anders blijven ze een aparte groep, ze moeten
integreren en vriendschappen kunnen sluiten met
te verlenen. Maar ook instanties als de buurt en
andere jongeren.”
scholen kunnen helpen bij integratie.
Ook vindt 51 procent van de inwoners dat
In Hegelsom komt binnenkort een
er meer mogelijkheden
internationale
moeten zijn voor
schakelklas, waar
‘Daar betalen we toch
volwassen statushouders
jongere vluchtelingen
belasting voor’
om taalles te volgen.
les kunnen krijgen.
‘Ze moeten er zelf ook alles
Slechts 8 procent is het
Van onze inwoners vindt
aan doen’
hier niet mee eens.
31 procent dat een goed
Veel mensen geven
idee. “Het is handig dat
‘Het is een taak
aan niet op de hoogte
ze eerst de basis in een
van iedereen’
te zijn van de huidige
schakelklas leren en
mogelijkheden.
daarna op andere scholen
komen”, zegt iemand. “Het lijkt me zinvol om
ervoor te zorgen dat er een bepaald niveau
TipHorstaandeMaas is een
van kennis van de Nederlandse taal en cultuur
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
bereikt wordt, zodat de statushouders daarna
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
naar een reguliere school kunnen.” 38 procent
resultaten of aanmelden voor de volgende
vindt echter dat deze kinderen beter les kunnen
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
krijgen op reguliere scholen. “Doordat ze het
Reageren?
Nederlands dagelijks horen, leren ze het sneller.
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Gaan
met die
baan!

Aartsenfruit zoekt enthousiaste
magazijnmedewerker groenten & fruit (Venlo)
Wij zoeken niet zomaar een nieuwe magazijnmedewerker. Je moet begrijpen
waar vers om draait. Beseffen wat er nodig is om groenten en fruit vanuit heel de
wereld op de plaats van bestemming te krijgen. Je werkt namelijk niet bij zomaar
een bedrijf, Aartsenfruit is de enige echte internationale gateway voor groenten en
fruit. Niets is ons te gek, als het moet laten we zelfs een kiwi vliegen.

Kong
Waver, Hong
St. Katelijne Breda, Venlo,

h
s
e
r
f
p
o
t
s
n
o
n

om
aartsenfruit.c

Spreekt onze ambitie je aan? Kijk dan voor de complete vacature op
www.aartsenfruit.com/career-opportunities

uitnodiging

fashion
feest!
Shoeby Horst bestaat 12,5 jaar! Vier dit fashion feest met
ons mee van woensdag 14 t/m zondag 18 september.

shoeby.nl

20%
korting
*

op de hele collectie

* De korting is geldig van
14 t/m 18 september 2016
op de originele prijs van de
artikelen uit de hele collectie
van Shoeby Horst.

Steenstraat 8-10, Horst
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Bespreking Poll week 35

Voedselverspilling tegengaan begint bij jezelf
Nagenoeg alle stemmers op onze poll van twee weken geleden,
95 procent, vindt dat alleen wijzelf voedselverspilling tegen kunnen gaan.
In Nederland wordt ieder jaar zeker 2 miljard kilo eten weggegooid. Dat komt
neer op gemiddeld 135 kilo per persoon. De overheidsdoelstelling om voedselverspilling tegen te gaan met 20 procent wordt hierdoor niet gehaald. De meerderheid van de inwoners vindt mensen daar zelf de verantwoordelijkheid voor

moeten nemen. Als mensen gewoon wat bewuster boodschappen zouden doen
en koken, zou dat al heel veel schelen. Je kunt kleinere verpakkingen kopen of
eten dat je overhoudt invriezen.
De overige 5 procent vindt dat de supermarkten daar zelf ook wel aan toe
bij mogen dragen, door bijvoorbeeld de koper meer keuze te geven en voedsel
in kleinere hoeveelheden aan te bieden.

Verruiming winkeltijden goed voor ondernemer
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Op verzoek van de supermarkten in Horst worden de openingstijden op zondag aangepast. Winkels mogen dan voortaan zondag vanaf 10.00 uur de deuren
openen. Dit is geen verplichting, ondernemers mogen zelf weten of zij hier aan
mee doen. Volgens de winkeliers wordt hiermee aan de behoefte van de consument voldaan. Het is goed dat de gemeente dit toestaat. De klant verwacht in
deze tijd nu eenmaal dat hij zeven dagen per week in de supermarkt terecht kan.
En als blijkt dat hij op zondag graag om 10.00 uur zijn boodschappen wil doen,
dan moeten we niet moeilijk gaan doen over één uur. Bovendien: iedereen mag

toch zelf beslissen of hij dit al dan niet doet.
Aan de andere kant: het mag dan wel geen verplichting zijn, veel ondernemers zullen dat toch zo voelen. Niemand ziet zijn klanten graag naar de concurrent gaan omdat die wel eerder opengaat en zal zich zo gedwongen voelen om
hetzelfde te doen. En wat te denken van de extra personeelskosten die dit met
zich meebrengt? Wie zegt dat eerder opengaan genoeg opbrengt om die extra
kosten te vergoeden?
Verruiming winkeltijden goed voor ondernemer. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 36) > Nepvuurwapens moeten verboden worden > eens 89% oneens 11%

Gratis informatieavonden bij De Fabriek Maasbree

27 SEPTEMBER • 19.30 - 21.30 UUR

25 OKTOBER • 19.30 - 21.30 UUR

29 NOVEMBER • 19.30 - 21.30 UUR

“Wat als u het straks
niet meer weet?”

“Hoe laat ik mijn naasten
verzorgd achter?”

“Een erfenis: wat nu…?”

Wie regelt mijn zaken als ik dement
word of een ongeluk krijg?
Hoe regel ik mijn financiën en kan
ik mijn vermogen beschermen?

Wat is een “Langstlevende regeling”?
Hoe regel ik een testament of een
schenking en zorg ik dat mijn naasten
weten wat mijn wensen zijn?

Informatie over erfenissen, erfbelasting
en o.a. een “verklaring van erfrecht”
AANMELDEN
Tel: 077 3031070
E-mail: info@consendo.nl

Locatie: De Fabriek Maasbree, Venloseweg 25, 5993 PH Maasbree • Meer informatie op www.defabriekmaasbree.nl

InnoVista levert
toonaangevende diensten op
het gebied van de
accountancy en fiscaaljuridische dienst verlening.
Wij doen dat met een
team van circa
30 professionals voor
een gevarieerd
ondernemersbestand
in de regio Zuidoost
Nederland.
Wij gebruiken
hiervoor de
modernste digitale
technieken
behorende bij het
‘Kantoor van de
Toekomst’.

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

van de regio

Voor onze vestiging in Horst zijn wij op zoek naar een jonge en ambitieuze

assistent-accountant/
aankomend relatiebeheerder M/V
Hij of zij is afgestudeerd aan de HEAO-BE of -accountancy, heeft bij voorkeur enige jaren
praktijkervaring bij een soortgelijke organisatie en heeft een brede maatschappelijk georiënteerde
interesse. Daarnaast is de spreekvaardigheid (in woord en geschrift) alsmede het empathisch
vermogen goed ontwikkeld.
Hij of zij heeft bovendien een nadrukkelijke affiniteit met de IT gerelateerde werkomgeving
en heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van Cloud-Computing (Basecone, Twinfield,
Visionplanner en SBR).

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het:
• opzetten en begeleiden van klantadministraties in het cloud-computing traject
• matchen van digitale financieel-administratieve stromen in de cloud
• verstrekken en bespreken van periodieke financiële informatie met de klant
• samenstellen van de jaarrekening en fiscale producties ten behoeve van de klant
• (op termijn) fungeren als eerste aanspreekpunt van aan jou toebedeelde klanten

Spoorweg 10
5963 NJ Horst-Hegelsom
T (077) 398 46 00
F (077) 398 71 15
E info@innovista.nu
www.innovista.nu

Binnen onze werkomgeving hanteren wij een no-nonsense mentaliteit. Wij hebben een informele
en positieve bedrijfscultuur en een sterke onderlinge betrokkenheid. Naast een passend salaris en
premievrij pensioen, zijn er ruime doorgroei- en studiemogelijkheden voorhanden.
Voel jij wat voor deze functie en voldoe je aan het geschetste profiel? Laat het ons weten en
kom gerust op gesprek. We informeren je graag verder!
Stuur je motivatie en CV naar thijs.lenssen@innovista.nu of spreek hem voor nadere informatie
op 06 17 23 66 55.

Meester Van Dooren,
meester Moorman, meester
Manders. Tijdens de zes jaar
dat ik op de basisschool zat
heb ik in verhouding van meer
meesters les gehad, dan van
juffen.
Oké, meester Moorman
deelde zijn klas met juffrouw
Derix (ja, wij noemden in die tijd
onze meesters en juffen nog niet
bij de voornaam) en ik heb
rekenles gehad van juf Kersten,
maar om de een of andere reden
stond er bij mij toch vaker een
man dan een vrouw voor de
klas. Dertig jaar later lijkt het
wel alsof lesgeven een vrouwenberoep is geworden.
Tegenwoordig is een mannelijke
leerkracht in het basisonderwijs
bijna een unicum. Bij Dynamiek
Scholengroep, waar het merendeel van de basisscholen in Horst
aan de Maas bij is aangesloten,
is 15 procent van de leerkrachten man. De meester: een
bedreigde diersoort? Moeten we
ons zorgen gaan maken? De
mannelijke leerkracht die we
deze week voor de HALLO
interviewde vertelt dat hij af en
toe ‘juf’ door een leerling wordt
genoemd, omdat sommige
kinderen nog nooit les hebben
gehad van een meester.
Misschien moeten we een actie
gaan beginnen om lesgeven in
het basisonderwijs aantrekkelijker te maken voor mannen.
Want als een team voor meer
dan driekwart uit vrouwen staat,
bedenkt een man zich misschien
wel twee keer voordat hij
solliciteert. Die vreest middagpauzes waarin het alleen maar
gaat over de laatste aflevering
van GTST en welke schoenen het
meest geschikt zijn voor een
eerste afspraakje. Maar mannen
denk toch eens na: als enige
meester op een school vol
juffen, krijg je wél alle aandacht!

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl
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GEPLUKT Bart Joosten

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.

Daarna plakte hij er ook havo
achteraan. “Ik wist eigenlijk niet wat
ik wilde gaan doen. Toentertijd werkte
ik bij de komkommers van Jan Hesen.
Het jaar na het halen van mijn havo
heb ik een jaar lang gewerkt en zo
is het verhaal van het telen eigenlijk
begonnen. Ik besloot naar de HAS
in Den Bosch te gaan, maar bleef
thuis wonen. Je hoort iedereen altijd
zeggen ‘als je niet op kamers gaat,
dan mis je echt wat’ maar zo voelde
het voor mij helemaal niet.” Bart had
meestal drie dagen school, waardoor
hij ook nog een dag per week kon
werken en bijverdienen. “Ik heb
echt veel lol en plezier gehad zonder
op kamers te gaan, want stappen
deden we natuurlijk wel geregeld.
We bleven op donderdag dan ergens
slapen en gingen de kroeg in.”
Inmiddels werkt Bart al negen jaar in
de fruitteelt. Sinds mei werkt hij als
relatiebeheerder bij Mertens.

Het gaat om plezier

Hij is voorzitter van Jong Nederland Horst, actief bij de jeugdcarnaval in datzelfde dorp, werkt in de fruitteelt
en heeft een gezin met twee jonge kinderen. Naar eigen zeggen wil hij iets te graag bezig zijn. Deze week wordt
Bart Joosten (32) uit Horst geplukt.
Bart verhuisde op jonge leeftijd
naar Horst. Zijn vader en moeder

kwamen uit Helden. In zijn jeugd
woonde Bart aan de Loevestraat.

Hij volgde na de basisschool de
mavo op het Dendron College.

Daarnaast is Bart bij aardig wat
verenigingen actief. Zo heeft hij
25 jaar gevoetbald bij Wittenhorst,
maar helaas was er het dringende
verzoek van de dokter om te stoppen
vanwege zijn knie. “Voetbal spelen
is ook maar een hobby, en er zijn
genoeg andere manieren om bij het
voetbal betrokken te blijven,” zegt
hij. De meeste tijd van Bart gaat
op in het voorzitterschap van Jong
Nederland Horst. Zo’n zeventien jaar
geleden werd hij daar leider, nadat
hij eerst al lid was geweest. Sinds vijf
jaar is Bart voorzitter. “Het is een
hoop organiseren, maar echt heel
leuk om te doen. Het mooie aan Jong
Nederland is dat het om plezier gaat
en niet om presteren. We zijn met
honderd vrijwilligers en driehonderd
kids. De vereniging wordt vaak
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Carnaval feest van
het jaar
Bart leerde zijn vrouw Joyce (35)
kennen tijdens carnaval, ongeveer
zeventien jaar geleden. “Toen is
de vonk overgeslagen”, zegt Bart.
“Carnaval is voor ons beide echt het
feest van het jaar. Nu gaan ook onze
kinderen mee naar de Mèrthal.”
Dochter Anouk (3) en de vijfjarige
Daan zijn nog jong, maar lijken het
carnavalvirus ook aardig te pakken te
hebben. “Midden in de zomer wilden
ze ineens carnavalsmuziek op in de
auto. Van wie zouden ze dat toch
hebben?” Het is een understatement
dat Bart veel met jeugd bezig is.
Hij heeft daar een duidelijke reden
voor. “Het is al heel vaak gezegd,
maar de jeugd heeft gewoon de
toekomst. Als je bijvoorbeeld carnaval
niet bij de jeugd brengt, komen ze er
niet mee in aanraking en zullen ze het
minder snel gaan vieren.”

Vakantie ver weg
Het gezin heeft het goed in
Horst en als het aan Bart ligt blijven
ze er ook altijd wonen. “We wonen
hier mooi, maar binnen Horst zou
ik best willen verhuizen naar een
boerderij. Ik ben iemand die tradities
mooi vindt, maar het moet wel
vernieuwend blijven. Verder wil ik,
als de kinderen een stuk ouder zijn,
een rondreis met ze gaan maken.
Joyce heeft het niet zo op vliegen,
maar ik vind het mooi om met
vakantie ver weg te reizen.”

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.

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.

9

gevraagd om mee te werken aan
activiteiten in het dorp en dan wordt
natuurlijk vaak de voorzitter benaderd.
Sowieso ben ik geen stilzitter,
misschien wil ik wel iets te graag
bezig zijn”, lacht Bart.

De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Voor het schoonhouden van onze kantoren, kantine e.d. zijn wij op zoek naar een

INTERIEURVERZORGER

m/v

Hierbij denken wij aan iemand met de volgende kwaliteiten:
• minimaal 10 tot 12 uur per week beschikbaar (dagen in overleg: ´s avonds en/of op zaterdag)
• ervaring in het schoonmaakwerk
Heb je interesse, neem dan contact op met mevrouw H. Vullings,
Telefoon 077 - 398 22 35, email: h.vullings@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4

5961 PV Horst

T 077 - 398 22 35

E info@vullings-horst.nl

www.vullings-horst.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
15 september 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
20 september 2016
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het
bestemmingsplan Uitbreiding Melderslosche
Weiden.
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het
bestemmingsplan De Comert Grubbenvorst.
• Voorstel tot het instemmen met de beleidsnotitie accommodatiebeleid Horst aan de
Maas.
• Voorstel tot het afgeven van een 100%
garantstelling op de financieringsbehoefte
van de burger coöperatie “BuitenGewoonBereikbaar” ad maximaal € 4.500.000,- ten
behoeve van de ontwikkeling van een breedbandnetwerk in het buitengebied.

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas

• Voorstel tot het instemmen met de realisatie
van een vrij liggende fietsverbinding tussen
America en station Horst-Sevenum aan de
noordzijde van de Spoorweg - Hoebertweg.
• Voorstel tot het vaststellen van de Nota
Grondbeleid 2016.
U bent van harte welkom om de vergadering
bij te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.
De vergadering wordt live in video uitgezonden
via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Inloopavond particuliere woningen voor statushouders

Heeft u een leegstaande woning…?
De gemeente Horst aan de Maas biedt de mogelijkheid om leegstaande woningen tijdelijk
te verhuren aan statushouders. Dit is één van de uitwerkingen van Limburgs Maatwerk
onder de noemer ‘het ontzorgingsarrangement’. Het is een set van afspraken tussen
particuliere eigenaren (geen commerciële verhuurders), gemeente, Provincie Limburg en
corporatie(s). Met het ontzorgingsarrangement wil de gemeente de druk op de huurwoningmarkt verlichten. Deze is overal toegenomen door de grote groep statushouders die
woonruimte zoeken.
Verhuur
De corporatie Wonen Limburg zorgt voor verhuur aan statushouders en neemt het beheer
van de woning over. Hiervoor betaalt de eigenaar € 650 euro per jaar per woning aan Wonen
Limburg. De kosten voor beheer en reparaties
zijn voor rekening van de eigenaar. Als blijk van
waardering voor het ter beschikking stellen van
een leegstaande particuliere woning, betaalt de
gemeente de beheervergoeding van € 650 aan
de eigenaar.
Huurprijs
Samen met enkele particuliere woningbezitters
is gekeken naar de mogelijkheid van verhuur
van leegstaande woningen aan statushouders.

De te ontvangen huur zal tussen € 500 tot € 575
per maand bedragen. Bij het beëindigen van de
huur neemt Wonen Limburg de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de statushouder
weer over.

Kermis Horst-centrum 17 t/m 21 sept.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Onderhoud aan begroeiing langs de Maas in Houthuizen

Programma Stroomlijn vermindert
de kans op overstromingen
In de week van 26 september vindt onderhoud plaats in de uiterwaarden van Houthuizen
(Lottum). Door bomen en struiken weg te halen op plaatsen waar de rivier bij hoogwater het
snelst stroomt, blijft de rivier ook bij hoogwater goed doorstromen. Dit vermindert de kans op
overstromingen.
Werkzaamheden die u hierbij kunt verwachten
zijn: het verwijderen en afvoeren van begroeiing, takhout versnipperen en stobben frezen.
In het kader van duurzaam beheermaatregelen
worden onder andere mogelijk oevers vergraven of raster geplaatst.
De uitvoering van het werk gebeurt zorgvuldig:
vlak voor de start van het werk bekijken de
ecoloog van de aannemer en een onafhankelijk
gespecialiseerd ecologisch bureau de situatie ter plekke. Treffen zij beschermde soorten
aan, dan wordt het werk stil gelegd, of blijft er
begroeiing staan.
Werklocaties en rijroutes zullen tijdig en goed
worden aangegeven. Het verwijderen, en
eventueel versnipperen en afvoeren van de
begroeiing wordt zo uitgevoerd dat de overlast
tot een minimum beperkt blijft.

Planning
De exacte planning is onder andere afhankelijk
van de aanwezigheid van broedvogels, de begaanbaarheid van de uiterwaarden in verband
met hoogwater, en wanneer de vergunningen
zijn verleend. De werkzaamheden langs de
Maas zijn eind dit jaar klaar.
Altijd op de hoogte
Wilt u weten hoe de plannen voor uw omgeving
eruit zien? Wat ze voor u persoonlijk betekenen? Kijk dan op de website www.stroomlijnmaas.nl en www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn.
Hier vindt u informatie over de werkzaamheden,
vergunningaanvragen en de planning ervan.
Voor uw specifieke vragen of opmerkingen over
de geplande werkzaamheden en andere zaken
kunt u contact opnemen met dhr. Han Eijbergen
van Arcadis via han.eijbergen@arcadis.com.

Inloopavond
Op donderdag 22 september van 18.00–20.00
uur is er in het gemeentehuis van Horst aan de
Maas (Wilhelminaplein 6) een inloopavond voor
particulieren die hun leegstaande woning tijdelijk willen verhuren aan statushouders. Tijdens
deze avond staan onze medewerkers en van
Wonen Limburg voor u klaar om uw vragen over
verhuurmogelijkheden te beantwoorden. U kunt
vrijblijvend binnen lopen.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Zwarte Plakweg 59-61
Broekhuizen
Stokterweg 12
Hegelsom
Past. Debijestraat 29

Horst
Stationsstraat 90
Veld Oostenrijk 13
Transportstraat 2
Grubbenvorst
Kloosterstraat 66
Aartserfweg ongenummerd
Venloseweg 57
Nieuw Erf 4

Sevenum
Tarwestraat ongenummerd
Swolgen
Gen. Dempsystraat 11

Dirk en Jolijn gaan de uitdaging aan. Wil jij gratis een leuke dag met je vrienden? Aan een
rij-instructeur bewijzen dat je je rijbewijs echt verdiend hebt? Een slipcursus doen met een
nieuwe auto? Doe dan 16 oktober mee aan de DriveXperience. Er is een beperkt aantal plaatsen dus ben er snel bij. Aanmelden kan via www.thedrivexperience.nl.
Jij mag als jonge rijbewijsbezitters gratis mee
doen en ervaren hoe goed jij achter het stuur
bent! Zo ervaar je of er en welke verbeterpunten er voor jou zijn in het verkeer.
Alles bij elkaar een veelzijdig dagprogramma

met autorijden, remproeven, noodstops, discussiëren, ervaringen uitwisselen, elkaar beoordelen en uit dit alles dan je conclusies trekken
zodat autorijden nog lang mooi en leuk blijft.
(Foto: Louka Rongen)
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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.

Wel of geen garantstelling voor glasvezel buitengebied
Enkele jaren geleden is in onze gemeente glasvezel aangelegd. De raad
heeft daarbij de aanleg toen overgelaten aan de ‘markt’. Gevolg was dat
deze ‘markt’ alleen in de financieel interessante gebieden glasvezel heeft
aangelegd, en niet in het buitengebied van onze gemeente.
De werkgroep Buitengewoon
Bereikbaar heeft nu met veel inzet in
kaart gebracht dat er voldoende mensen in dit buitengebied interesse hebben in glasvezel. Zij zijn nu met een
plan gekomen om dit netwerk aan te
gaan leggen. Een erg goed initiatief.

Probleem is dat deze werkgroep niet
beschikt over voldoende geld voor de
aanleg. Daarvoor wil men geld lenen.
Men kan daarvoor terecht bij de Bank
Nederlandse Gemeenten. Voorwaarde
is dan dat de gemeente garant moet
staan, voor 4,5 miljoen euro. De SP wil

hier serieus over meedenken gezien de
belangen van de mensen in het buitengebied. Maar we moeten als gemeente
natuurlijk ook geen grote financiële
risico’s gaan lopen. Dat is in het belang
van alle inwoners van deze gemeente.
Het is jammer dat de financiële onderbouwing van de garantstelling door het
College niet duidelijk is, maar vooral
dat er geen goed en objectief oordeel
geveld kan worden over de risico’s van
deze garantstelling. Dat kan niet. We

willen, gelukkig met enkele andere
partijen, meer duidelijkheid over deze
risico’s krijgen, en deze risico’s dan
verminderen.
Pas dan krijgt de SP de mogelijkheid om een goede en gezonde afweging te maken met de belangen
van de mensen in het buitengebied, en met die van alle inwoners van
de gemeente Horst aan de Maas.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Samen werken aan samenwerken?
Verenigingen zoeken steeds meer de samenwerking, vaak gedwongen
door een gebrek aan vrijwilligers of gebrek aan financiën. Het organiseren
van activiteiten om leden te binden wordt steeds lastiger met daarbij de
vraag of dit nog wel zinvol is.
In mijn beleving zou het beter zijn
om dit los te durven laten. Zeker als
je ziet dat mensen zich steeds minder
willen binden. Stug vasthouden
aan hetgeen altijd al zo is gedaan
gaat hem hier niet worden, vrees

ik. Creatief denken en doen brengt
nieuwe kansen. In Grubbenvorst heb
ik twee sessies met verenigingen en
stichtingen gehouden om te zien hoe
men hier tegenaan kijkt. Het thema
was samen werken aan samenwerken.

Ondanks dat het breed werd gedragen
en er veel frisse ideeën naar voren zijn
gebracht, zijn er nog niet echt de stappen gemaakt waar ik en ik denk ook
de deelnemers op hadden gehoopt.
Er is blijkbaar toch een verschil tussen
vinden en doen waarbij tijdgebrek bij
de bestuurders één van de oorzaken is.
Het is echter mijn stellige overtuiging
dat het nu investeren van tijd en energie lucht zal geven voor de toekomst.

Daarom nogmaals de oproep aan
de verenigingen en stichtingen, ook
buiten Grubbenvorst, dit thema actueel
te houden. Laten we samen werken
aan samenwerken! Daar waar wij als
CDA-raadsleden een steentje bij kunnen
dragen, willen we dat graag doen.
U weet ons te vinden.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Horster centrum op Horster maat
Het centrum van Horst ligt er prachtig bij. We hebben de afgelopen
jaren samen met onze centrumondernemers en het centrummanagement
veel geïnvesteerd in het centrum.
Onze inwoners én toeristen weten
het Horster centrum goed te vinden.
Het Wilhelminaplein mag zich met
recht een horecaplein noemen. Op
een zomerse dag zitten de terrassen
vol en hoef je voor de ‘terrasbeleving’
echt niet meer naar de grote stad. Het
plein bruist ook van de evenementen.

Bijna stuk voor stuk succesverhalen en
een waar centrum van de leefbaarheid van Horst. Dat heeft overigens
wel een keerzijde: overlast. Onlangs
hebben de bewoners van De Smidse
aangegeven last te hebben van te veel
en te hard geluid. De gemeente neemt
die signalen serieus. Met meetkastjes

wordt het geluid gemeten en men
gaat in gesprek met de ondernemers
aan het plein. Wij vinden het belangrijk dat ook de verhuurder, Wonen
Limburg, aan tafel zit. Want wellicht
zit een deel van de oplossing in het
beter buiten de deur kunnen houden
van het geluid: isolatie. Ik dwaal af.
Ik was bij ons prachtige centrum.
De prachtige winkelstraat, zonder
(langdurige) leegstand, brengt ons naar
het Gasthoês. Een vernieuwd Gasthoês,

met een nieuw plein, is één van de
twee sluitstukken van de herinrichting
van het centrum. Het andere sluitstuk
is het Kloosterhof. De schetsen van het
nieuwe Kloosterhof lijken de harmonie
in het Horster centrum te verstoren.
Het lijkt op een fantasieloze blokkendoos die geen kwaliteit toevoegt op die
locatie. Er lijkt te veel te zijn uitgegaan
van de bestaande bouw en uitstraling.
Dit ontwerp lijkt een gemiste kans om
ook dat deel van het centrum weer

Horster allure te geven. Ik zeg lijkt,
omdat ik geen architect ben.
De gemeente is nu aan zet
om de aanvraag te beoordelen.
Wij hopen dat bij die beoordeling ook
het Horster verstand en de Horster
mening worden betrokken. Wij horen
dan ook graag hoe u erover denkt.
Het Horster centrum verdient de
Horster maat.
  Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas

D66 wil hulp ‘verwarde mensen’ garanderen
De politie maakte deze week bekend dat ze vanaf volgend jaar stopt
met de opvang en het vervoer van verwarde mensen. D66 maakt zich hier
grote zorgen over. Het betreft weliswaar maar een kleine groep mensen,
toch vindt D66 dat zeker deze mensen niet aan hun lot kunnen worden
overgelaten. Daarom heeft D66 het college gevraagd om te zorgen dat
deze acute hulp gegarandeerd kan worden.
Dat de politie heeft aangegeven
te stoppen met de opvang en vervoer
voor verwarde personen die geen
strafbaar feit hebben gepleegd is
een duidelijk signaal. De politie vindt

enerzijds dat de zorg voor mensen die
acute specialistische hulp nodig hebben
moet worden gegarandeerd, maar vindt
het niet humaan deze mensen op te
pakken, zonder dat zij een strafbaar feit

hebben gepleegd. Als reactie hierop
waarschuwt de bestuursvoorzitter van
GGZ-instelling Antes dat ze nog niet
klaar is voor deze taak en hierdoor
mensen tussen wal en schip dreigen te
vallen. In Horst aan de Maas hebben we
afgesproken dat dit niet kan en mag.
Minister Schippers van Volksgezondheid
geeft aan dat de regie bij de gemeentes
ligt. Zij moet goede afspraken maken
tussen de partners (politie, ambulancezorg en ggz-aanbieders) zodat

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

tel. (077) 320 97 00

mensen met verward gedrag op een
passende, niet onnodig stigmatiserende
en traumatiserende manier worden
opgevangen of vervoerd. D66 vraagt
het college hoe zij denkt de hulp en
opvang voor deze mensen te regelen.
Daarbij vertrouwt D66 erop dat voor alle
partijen nog steeds geldt dat niemand
die hulp nodig heeft tussen wal en
schip mag vallen.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

SOS Meerlo-Wanssum bouwt
een speciale school voor
dove kinderen in het dorpje
Jiboro (Gambia). Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189 www.sos-meerlowanssum.nl

15
09

Inschrijving

Liedjesavond d’n Tuutekop
Carnavalsvereniging d’n Tuutekop uit Hegelsom organiseert op zaterdag 12 november de jaarlijkse Liedjesavond. Volwassenen en jeugd vanaf 10 jaar kunnen zich hiervoor opgeven.
De cd van de Liedjesavond wordt
uitgebracht in januari. Hiervoor is
de carnavalsorganisatie op zoek

naar liedjesschrijvers en componisten die hun liedje willen inleveren
voor de Liedjesavnod of om andere

deelnemers te helpen.
Inschrijven voor de liedjesavond
kan via www.tuutekop.nl

Vitaliteit bomen

Snoeicursussen voor hoogstamfruit
Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert binnenkort weer snoeicursussen voor hoogstamfruit.
Voor de vitaliteit van een boomgaard is het van belang dat de bomen
regelmatig gesnoeid worden. De fruitboom is namelijk een cultuurboom.
Dat betekent dat ze door middel van
snoei begeleid moeten worden in hun
verder groei. Veel eigenaren van zowel
oude als jonge fruitbomen ervaren
problemen met het onderhoud van

hun bomen. Dat is volgens Stichting
Landschap Horst aan de Maas nergens voor nodig, omdat het snoeien
gemakkelijk te leren is. Daarvoor is de
basiskennis van snoeien zoals kennis
over levensprocessen en groeiregels
belangrijk.
De cursus omvat een theorieavond
op een donderdag avond van 19.30

tot 22.00 uur en een praktijkinloopdag
op zaterdag van 09.00 tot ongeveer
13.00 uur. Bij voldoende belangstelling
wordt de cursus in januari of februari
weer georganiseerd. Aanmelden kan
tot 1 november.
Voor meer informatie over de
snoeicursus en voor aanmelden, mail
naar info@landschaphorstaandemaas.nl

In Meerlo en Horst

Workshops kinder-EHBO
In Meerlo en Horst vinden op maandag 3 en woensdag 12 oktober kinder-EHBO-workshops plaats. De workshops
zijn voor iedereen toegankelijk. Wel is aanmelden noodzakelijk.

Tijdens de workshop leren deelnemers op interactieve wijze hoe te
handelen bij een aantal veel voorkomende ongelukken bij kinderen in en
om het huis. Denk aan brandwonden,
bloedingen, breuken en kneuzingen,
vergiftiging, voorwerpen in neus of
oor, kinderziektes en koorts. Ook zullen vragen van deelnemers worden

behandeld. De workshops Kinder-EHBO
worden georganiseerd door Spring
Kinderopvang. Joost Nabuurs, veiligheidscoördinator bij Spring: “Dit onderwerp leeft. Ouders willen weten wat
ze moeten doen als hun kind thuis een
ongeluk krijgt. Bijvoorbeeld als het
kind iets giftigs heeft ingeslikt of een
ernstige bloeding krijgt.” De workshops

Kinder-EHBO vinden plaats op maandag
3 oktober bij kindcentrum Landhuis,
Mgr. Jenneskensstraat 13a in Meerlo en
op woensdag 12 oktober bij kinderdagverblijf Ark in Horst, Westsingel 200.
Beide avonden zijn van 19.00 tot
22.00 uur. Voor meer informatie over
de workshops en inschrijven, kijk op
www.spring-kinderopvang.nl

Gespreksplatform

Themabijeenkomst Vur Oow
Het gespreksplatform Vur Oow houdt op donderdag 29 september een thema-avond in het Huis van de Wijk in
Horst. Deze bijeenkomst duurt van 20.00 tot 21.30 uur.
Het thema van deze avond is
‘Bouw je eigen wijk / dorp’. Er zijn
drie sprekers aanwezig. Piet Linders
en Anita Joosten zijn beide actief in

het Huis van de Wijk. Zij vertellen over
de leefbaarheidsagenda in hun buurt.
Joost Stemkens is de voorzitter van
het dorpsoverleg Meijel en kartrekker

van Peelgeluk Meijel. De gesprekken worden geleid door Judith Geurts.
Aanmelden kan via 06 23 00 31 36 of
geurts.judith@outlook.com
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SV Melderslokorfbalsters starten
met verlies
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden zondag 11 september
tegen Klimroos 1 uit Hoogeloon. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo.
Na het verlies tegen SV Oxalis
1 in de eerste ronde van de bekercompetitie afgelopen donderdag,
had SV Melderslo iets goed te maken
in de eerste reguliere competitiewedstrijd. Toch was Klimroos in
de beginfase van de wedstrijd de
fellere ploeg. Zowel Klimroos als
SV Melderslo creëerden kansen,
maar Klimroos won duels en was
fysiek sterker. Ondanks dat, lukte
het Klimroos niet om uit te lopen op
SV Melderslo. Doelpunten vielen om
en om en het was uiteindelijk toch
Klimroos dat met een 4-5 voorsprong
de rust inging.

Na rust trok SV Melderslo de
stand bijna direct gelijk. Niet lang
daarna vielen de 5-6 en de 6-6.
Daarna wist Klimroos haar voorsprong te vergroten tot een marge
van drie doelpunten. SV Melderslo
bleef proberen terug te komen, maar
had moeite met het fysieke spel dat
Klimroos liet zien. Daarnaast miste
SV Melderslo, net als donderdag
tegen SV Oxalis, ontzettend veel
kansen. Het lukte de ploeg dan ook
niet om weer op gelijke hoogte te
komen met Klimroos en SV Melderslo
moest de eerste competitiewedstrijd
afsluiten met een 9-13 verlies.

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

r
Al mee ar
a
j
dan 22 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

boom- & aspergeteelt
Wij zijn een jong dynamisch bedrijf met veel ambities.
Dat actief is in de vollegronds boomteelt en witte asperge.
Voor uitbreiding van ons team zoeken wij een

allround
teeltmedewerker m/v
Wat verwachten wij:
• Affiniteit met de agrarische sector.
• Zelfstandig werken
• Goede sociale omgang met mensen
• Een flexibele werkhouding.
• Openstaan voor het volgen van cursussen
De taken bestaan uit:
• Gewasverzorging waaronder spuitwerkzaamheden
• Bestellingen verzorgen
• Trekker werk
• Begeleiden van seizoenarbeiders
Mocht u dit aanspreken dan kunt u uw sollicitatie richten
per mail of post naar:

vd Beucken Boom & Aspergeteelt

Baarloseweg 53 a, 5988 NP Helden Info@vdbeucken.nl

Eindstand: 1-0

Verlies voor GFC’33
Door: voetbalvereniging GFC’33
Na het nipte verlies vorige week thuis tegen Baarlo, was het voor het eerste team van GFC’333 uit Grubbenvorst
zondag 11 september zaak bij SJVV uit Deurne een goed resultaat neer te zetten.
GFC’33, nog steeds zonder Etienne
Verhofstad, Joris Rutten en Juul Heldens,
wist dat het een heet middagje zou
worden in Deurne. SJVV liet vanaf het
begin zien dat ze voor de overwinning
gingen. GFC’33 ging mee in de strijd,
maar kon niet echt een vuist maken.
In de 10e minuut zag de goed leidende
scheidsrechter De Graaf uit Venray dat
speler Matheij van SJVV onreglementair
werd gestopt binnen het strafschopgebied. Deze penalty liet SJVV echter
onbenut, de bal werd hard langs
geschoten. GFC’33 putte hier kracht

uit, maar buiten enkele speldenprikken werd de ploeg niet echt gevaarlijk.
De meeste duels, en de ‘tweede bal’
werden niet gewonnen.

Geen uitgespeelde
kansen
Na een goede actie van Jasper
Hafkamp in de 14e minuut, was het
Bas van Beckhoven die de 0-1 bijna
binnenkopte. De doelman van SJVV
redde echter bekwaam. Na 25 minuten
had SJVV de score moeten openen,

maar ook die kans werd jammerlijk
gemist. Tegen het half uur kreeg SJVV
een tweede penalty te nemen, en deze
keer was doelman Baghuis kansloos.
Dit was tevens de ruststand.
Na rust kwam GFC’33 beter voor
de dag, maar echt uitgespeelde kansen
kwamen er niet. SJVV kreeg nog wel
enkele mogelijkheden, maar ook zij
misten de scherpte of doelman Baghuis
stond in de weg. Volgende week vol
goede moed naar Sportpark ’t Eindpunt
in Siebengewald alwaar GFC’33 kan
beginnen aan een nieuw ‘startpunt’.

Geen voortzetting goede start

Hegelsom gaat
hard onderuit
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
De rood-witten van VV Hegelsom zijn er zondag 11 september niet in geslaagd om de voortreffelijke start van de
competitie een goed vervolg te geven. Ondanks de vele supporters en het weer duidelijk aanwezige VAK 9 werd er
ruim verloren van VV Reuver.
Opponent Reuver, vorig seizoen
nog uitkomende in de vierde klasse,
troefde Hegelsom op alle fronten af.
Tom Vullers, toeval of geen toeval
zowaar de nummer 9 van Reuver,
schoot binnen dertig minuten
tweemaal raak. Hij kreeg veel te
veel ruimte van de verdediging van
Hegelsom. Eerst rondde hij een aanval
die over links begon en uiteindelijk
bij hem terecht kwam bekwaam met
een droge schuiver af. Na een goed
half uur spelen was hij wederom
succesvol. Hij nam een hoge voorzet
ditmaal vanaf rechts met de borst aan
en schoot wonderschoon binnen. Een
pracht van een doelpunt. Tussendoor

kreeg Guido Kauffeld een goede
kopkans op de gelijkmaker maar de
keeper van Reuver redde bekwaam.
Ook Joey Joosten kreeg na een
prachtige aanval een goede schietkans,
maar zag zijn van richting veranderd
schot door diezelfde keeper nog net tot
corner verwerkt worden. Met een 0-2
achterstand gingen de rood-witten de
rust in.

Hachelijke situaties
Ook na rust kon Hegelsom niet echt
een vuist maken al had het Vrouwe
Fortuna ook niet op de hand bij enkele
hachelijke situaties voor het doel van
Reuver. Toen Reuver uiteindelijk in de

66e minuut op 0-3 kwam, was het
verzet definitief gebroken. Een goed
genomen hoekschop werd bij de
tweede paal binnen gekopt door Donne
van der Weiden. Dat Reuver nog naar
0-5 uitliep was pijnlijk voor Hegelsom
en wederom te wijten aan slap
verdedigend werk in de achterhoede.
Volgende week staat de uitwedstrijd
tegen VCH op het programma een niet
te onderschatten tegenstander gelet op
de uitslag van vorig seizoen.
Er zal scherper begonnen moeten
worden aan de wedstrijd en met de
steun van VAK 9 in de rug moet deze
wedstrijd tot een goed einde gebracht
kunnen worden.

Punten verzamelen

Winst voor Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Op deze mooie septemberdag 11 september stonden twee ploegen tegenover elkaar die allebei hun eerste
wedstrijd van de competitie verloren hadden. Punten verzamelen met een overwinning om niet meteen onder aan
de ranglijst te belanden, was dus pure noodzaak voor SV Melderslo en RKVV Montagnards.
De wedstrijd begon met een
minuut stilte voor het overlijden van
clubleden Miriam Cox en Geert Vullings.
Vanaf de aftrap was het duidelijk dat
beide ploegen niet wilden verliezen.
Het duurde tot in de 16e minuut,
voordat er wat te beleven viel: Martijn
Kallen gaf een goede steekbal op Paul
Vullings. Op snelheid overklaste deze
zijn tegenstander. De voorzet die hij
met links gaf, was precies op maat voor
de inlopende Bart Verheijen: 1-0.

Vrij voor de keeper
Twee minuten later was het weer
raak. Nu was het Bart Verheijen die een
voorzet gaf op Paul Vullings. Met een
schampkopbal verraste hij Bas van der
Wouw, de doelman van Montagnards.

De grensrechter stond echter met de
vlag omhoog voor vermeend buitenspel. De uitstekend leidende scheidsrechter Beeker was resoluut en keurde
het doelpunt goed. De 26e minuut:
Bart Verheijen kwam vrij voor de keeper
door een verre ingooi van Bart Teeuwen.

Bedenkelijk niveau
De 3-0 kwam echter niet op het
scorebord door een katachtige reactie
van de keeper. Hierna was het voor
de beste voetballer van het veld ‘exit’.
Bart Verheijen moest het veld verlaten
met een spierblessure. Zijn vervanger was de 20-jarige Jeroen Gubbels.
Na het uitvallen van de Melderslose
aanvoerder zakte het speelbeeld
helaas naar een bedenkelijk niveau.

Melderslo moest het initiatief uit
handen geven, en was blij dat het de
rust haalde met een 2-0 voorsprong.
Na de pauze was het duidelijk dat deze
wedstrijd nog niet gewonnen was voor
Melderslo.Montagnards was de ploeg
die de bal het meest in het bezit had,
maar wist geen of weinig kansen te
creëren. Melderslo kwam nog maar een
enkele keer voor het doel van de tegenpartij. Jeroen Gubbels had de wedstrijd
op ‘slot’ kunnen gooien als hij na een
goede solo de bal in het doel had
geschoten. Dit mocht echter niet zo zijn.
In de 87e minuut scoort Montagnards
met een kopbal vanuit een corner
1-2. Te laat voor Montagnards om een
puntje te halen en van de hatelijke nul
bevrijd te zijn.
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Dit is mijn club
12/15

Ruiterclub de Pijts Grubbenvorst

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven, waaronder veel sportverenigingen. Van turnen tot
beugelen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Horst aan de Maas met
vijftien verenigingen terug op het afgelopen seizoen en kijkt ze alvast vooruit. In deze aflevering: Ruiterclub de
Pijts uit Grubbenvorst.

terugloop aan leden bij de vereniging.
“Dat heeft mede met industrialisatie te
maken”, legt secretaris Wubke Luiten
uit. “Voorheen was er een gebied
in Grubbenvorst dat de Heierhoeve
heette. Daar woonden veel boeren en
tuinders met veel grond. Bijna iedereen had wel een paard of pony in de
wei staan, dus uit de Heierhoeve kwamen veel leden van onze vereniging.
Maar uiteindelijk veranderde alles.
Industrialisatie nam het gebied over en
de mensen verhuisden ergens anders
heen of gingen binnen de bebouwde
kom wonen, waar het een stuk lastiger
is om een paard of pony te huisvesten.
Hierdoor nam het ledenaantal af.”

Clinics door
professional

Ruiterclub de Pijts uit
Grubbenvorst is een club die als
doel heeft zichzelf te blijven,
vertelt voorzitter Emmy Korpel.

“We zijn geen grote vereniging.
Dat betekent dat het soms lastig is
om je hoofd boven water te houden.
We hebben last van concurrentie,

maar we proberen ons daar zo weinig
mogelijk van aan te trekken. We willen
graag onze eigen broek ophouden.”
Helaas is er nog steeds een

Ruiterclub de Pijts organiseert een
aantal kleinschalige activiteiten, want
het is soms lastig om vrijwilligers te
vinden. “Dat houdt ons niet tegen om
iets te organiseren. Zo hebben we
ieder jaar een tweetal kleine indoordressuurwedstrijden voor paarden- en
ponyruiters, een aantal clinics, een
barbecue-avond en een nieuwjaarsborrel. Tweemaal of driemaal in de week
worden er clublessen dressuur en
springen georganiseerd. Bij een clinic
nodigen wij iemand uit die wat vertelt
over een andere tak van de paardensport of over hoe je je paard gezond
kunt houden. Zo was er laatst iemand
die vertelde over hoe je je paard
kunt trainen zonder dat je erop zit.

Dat was wel erg interessant. Dit zijn
dan vaak professionals hier uit de
buurt.” Een bekende naam die als
ponyruiter bij de Pijts is begonnen
en tegenwoordig van haar hobby
haar werk heeft gemaakt, is Inge
Coenen. Korpel: “Nu geeft ze trainingen en leidt ze dressuurpaarden op
tot het hoogste niveau. Daar zijn wij,
als ruiterclub, natuurlijk ontzettend
trots op. Ze heeft haar eigen stal en
dat is natuurlijk fantastisch om te
zien.”

Prima seizoen
De Pijts heeft nu ongeveer
zeventig leden waarvan dertig leden
echt actief zijn in de paardensport.
“De andere zijn steunende leden,
maar vaak nog wel vrijwilliger voor
onze club. Je moet natuurlijk het terrein en de rijhal bijhouden en alles
verzorgen. Daar plannen wij een
ochtend voor in en gaan dan met z’n
allen aan de slag. Dat is altijd heel
gezellig”, vertellen Korpel en Luiten.

Misschien wel
een kampioen
Over een vooruitblik op het
komend seizoen kunnen de dames
nog niets zeggen. “We hopen dat
het zoals ons afgelopen seizoen
loopt. We hebben goede wedstrijden gehad. We scoorden een prima
seizoen. Wie weet hebben we het
komend seizoen nog wel een kampioen tussen onze leden zitten.”

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl

Zondag 18 september a.s.
organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2 te Sevenum
Ruim 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer
diverse technieken en -producten van het nieuwe creatieve seizoen.
Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen.
De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties
kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij.

Horst

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een goedgevulde “goody-bag”
met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis nummer waarmee u kunt deelnemen aan de
tombola’s die gedurende de dag worden gehouden, met leuke prijzen.
Elk uur een trekking.
Tevens is er een kaartenwedstrijd, u kunt hier gratis aan deelnemen, deponeer
uw zelfgemaakte kaart in de speciale bus hiervoor bij de Goodybag uitgifte.

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!
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Punten mee naar huis

Wittenhorst
wint met 2-0
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst
stond op zaterdag 10 september voor de moeilijke uitbeurt tegen ZSV uit
Deurne. Deze thuis lastig te kloppen tegenstander had de opdracht om
het verlies tegen SV Meerssen goed te maken. Wittenhorst wenste echter
niet mee te werken en kon na afloop de drie punten mee naar huis
nemen.
ZSV begon met veel energie aan de wedstrijd. Alleen met
schoten werd de goalie op de proef
gesteld. Na deze plaagstootjes was
Wittenhorst de ploeg die het spel
bepaalde. Het eerste bewijs kwam
van de voeten van Willem Heijnen
met een listig schot.

Geweldig mooi
doelpunt
In dezelfde minuut kwam
Wittenhorst heel goed weg toen
invaller Redoan Altsarou alleen voor
doelman John Tissen werd gezet.
Hij schrok zo van deze mogelijkheid
dat hij naast schoot. Wittenhorst
bewees 3 minuten later hoe het wel
moest. Uit eenzelfde situatie werd
Joost van Rensch door Willem Heijnen
voor de doelman gezet. Joost schoot
beheerst de 0-1 binnen. In de 30e
minuut vestigde Frank Peeters alle
aandacht op zich. Uit een solo schoot
Frank vanaf zo’n 25 meter op het doel
en tot grote vreugde betekende dit
zowaar de 0-2. Een geweldig mooi

doelpunt. John Tissen moest vlak
voor de pauze een schot in twee keer
keren. De ruststand was dus 0-2.

Met geluk score
kunnen uitbreiden
Na de pauze probeerde de
thuisclub de aansluitingstreffer te
produceren, maar ook nu stond de
defensie pal. Aan de andere kant had
Wittenhorst met meer geluk de score
kunnen uitbreiden. Een solo van Frank
Peeters spatte op de paal uiteen.
Vijf minuten later kreeg Wittenhorst
alsnog de kans op een treffer. De toegekende strafschop werd echter door
Will Spreeuwenberg gemist. De paal
stond weer in de weg. Wittenhorst
moest hierdoor toch oppassen voor
een tegentreffer. In de slotfase kreeg
Wittenhorst nog de mogelijkheid om
de score uit te breiden. De juiste pass
bleef achterwege. De uiteindelijk zege
stond er en Wittenhorst kon terugkijken op een goed gespeelde eerste
helft. In het tweede bedrijf was er te
veel onrust om door te stomen.

Oxalis wint met duidelijke cijfers van Merselo
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Korfbalvereniging SV Oxalis startte de competitie zondag 11 september tegen SV Merselo. Nadat de wedstrijd in
het begin gelijk op ging, nam Oxalis na rust duidelijk afstand en won het team afgetekend.
Meteen vanaf het begin werd
de korf door beide teams gevonden.
Nadat er 2-2 op het scorebord stond
wist Merselo het eerste gat te slaan:
2-4. Oxalis hield ondanks het warme
weer het hoofd koel, wist het gat te
dichten en liep uit naar eens stand
van 6-4. Deze voorsprong kon de
thuisploeg niet meteen vergroten
waardoor Merselo het weer gelijk wist
te trekken naar 6-6.

Dit was voor rust ook wel meteen
het laatste antwoord van Merselo.
Oxalis liet zien wat ze in huis had en
sloeg een gat van vier doelpunten
verschil. Ruststand: 10-6.
Na rust ging Oxalis gestaag verder
en lukte het Merselo niet om ze af te
remmen waardoor de thuisploeg uit
liep naar 15-6. Pas na een kwartier
gespeeld te hebben, lukte het Merselo
weer de korf te vinden, maar Oxalis

was zowel aanvallend als verdedigend
erg sterk waardoor Merselo moeilijk
bij kwam. Oxalis speelde overtuigend
en creëerde mooie kansen.
Tot het eind gingen de dames
voor iedere bal en lieten ze zien
wat ze waard waren. In de laatste
minuut werd het publiek nog beloond
met twee knallende doelpunten als
afsluiter wat de eindstand op 23-13
bracht.

Oxalis wint derby tegen
Melderslo
Door: korfbalvereniging Oxalis
Het eerste team van korfbalvereniging Oxalis heeft op zondag 11 september de derby tegen SV Melderslo
gewonnen en staat nu in de 1/16e finale van de bekercompetitie.
Twee donderdagen op rij stonden
SV Melderslo (voorheen De Merels)
en SV Oxalis tegenover elkaar. De
eerste was een vriendschappelijke
oefenpot die met een stand van 18-15
werd gewonnen door SV Melderslo.
Ondanks dat had SV Oxalis wel haar
visitekaartje achtergelaten. “Volgende
week kan de wedstrijd van ons zijn”,
zeiden de meiden tegen elkaar. En voor
die wedstrijd stond wel degelijk wat op
het spel: het was de eerste ronde voor
de beker. En het werd spannend.

SV Oxalis begon sterk aan de
wedstrijd en tot 2-2 ging het gelijk
op. Hierna pakte SV Melderslo een
voorsprong van 6-2 en was SV Oxalis
slordig op verschillende vlakken.
Een time-out was zeer op zijn plek
en coach Wendy Theelen kreeg de
dames weer scherp. SV Oxalis liep in
en wist net voor rust de stand gelijk
te trekken naar 7-7. Na rust lukte
het SV Oxalis om de scherpte vast te
houden. Even liep de stand nog gelijk
op naar 9-9. Daarna was het SV Oxalis

die het voortouw nam en ze liep vier
doelpunten uit naar een stand van
9-13. Deze voorsprong gaf Oxalis niet
meer uit handen. SV Melderslo wist
nog in te lopen tot 12-13 waardoor het
tot de laatste minuut nog spannend
was. Toen het eindsignaal klonk was
de vreugde groot, SV Oxalis gaat door
naar de volgende ronde. In de 1/16e
finale treft het op donderdag 22 september om 20.00 uur op Sportpark Ter
Horst hoofdklasser Altior 1uit HeeswijkDinther.

Feesten in het najaar
Feesten
in het najaar
16-9-2016:
Party in2016
de feestzaal

Opening boksschool Energetic Training van Willeke Verdellen

met disc Jockey Nicky

Voor Bokstraining, Personal Training en Mentale Weerbaarheid

16-9-2016: Party in de feestzaal de Oude Hoeve
30-09-2016: Hollandse Avond met
Open dag & oﬃciële opening
met disc Jockey Nicky Lorenzo
14-10-2016:
Oktoberfest
30-09-2016:
Hollandse
Avond
met een live zanger
24 september
28-10-2016:
Halloweenparty
14-10-2016:
Oktoberfest
Feesten in het najaar 2016
11-11-2016:
Pré Vastelavond
Halloweenparty
Iedereen is van harte welkom! Kijk op www.energetictraining.nl 28-10-2016:
Feesten
in
het
najaar
16-9-2016: Party in de feestzaal2016
de Oude Hoeve
25-11-2016:
Foute
Party
11-11-2016:
Pré Vastelavond
met
Nicky
Lorenzo
16-9-2016:
Partydisc
in deJockey
feestzaal
de Oude
Hoeve
13.00 - 18.00
Demonstraties Energetic Bokstrainingen
30-09-2016:
Hollandse
Avond
met
een
live
09-12-2016:
London
King
Knight
metParty
disc Jockey Nicky Lorenzo zanger
25-11-2016:
Foute
19.30 - 21.00
Oﬃciële opening met Wethouder Bob Vostermans
14-10-2016:
30-09-2016: Oktoberfest
Hollandse Avond met een live zanger
31-12-2016:
Sylvester Party
vanaf 21.30
Feest voor genodigden
14-10-2016:
Oktoberfest
09-12-2016:
London
King Knight
28-10-2016:
Halloweenparty
28-10-2016: Pré
Halloweenparty
11-11-2016:
Vastelavond
31-12-2016:
Sylvester
Party
11-11-2016:
Pré
Vastelavond
Zilveren medaille winnares Olympische Spelen Nouchka Fontijn
25-11-2016: Foute Party
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en haar trainer Abdul Fkiri zullen ook aanwezig zijn!
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Restaurant de Oude Hoeve, Raadhuisplein 6 Arcen, Tel. (077) 473 12 10

RestaurantRestaurant
de OudedeHoeve,
Raadhuisplein
Arcen,
473 12 10
Oude Hoeve,
Raadhuisplein 66Arcen,
Tel.Tel.
(077)(077)
473 12 10

Energetic Training - Handelstraat 11 - 5961 PV Horst - mail@energetictraining.nl
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Eindstand: 2-3

Sparta’18 wint eerste
uitwedstrijd
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Voor de eerste uitwedstrijd van het seizoen op zondag 11 september moest het eerste team van Sparta’18 uit
Sevenum naar Oploo. Daar stond de wedstrijd tegen het relatief onbekende Excellent op het programma.
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Succesvolle openingswedstrijd

Horster hockey
mannen winnen
van Tegelen
Door: Hockeyclub Horst
De mannen van het eerste team van HCH uit Horst speelden op
zondag 11 september een succesvolle openingswedstrijd van het seizoen
op het eigen sportpark.
Horst was gedurende de hele
wedstrijd de bovenliggende partij
en in de rust stond het 3-0 voor
de thuisploeg. Na rust probeerde
Tegelen Horst onder druk te zetten,
al bleven de echte grote kansen

wederom van Horster kant komen.
Deze mogelijkheden gingen er
echter niet in en Tegelen maakte
een kleine 10 minuten voor tijd nog
een eretreffer. De eindstand werd
3-1.

Mush Comb is een innovatief bedrijf welke al meer dan 30 jaar
machines ontwikkelt en produceert voor de teelt van champignons en
de composteringsbranche. Onze machines worden over de hele wereld
afgezet en onderscheiden zich door een hoge kwaliteit, duurzaamheid
en veilig in gebruik. Mush Comb onderscheidt zich door goed te
luisteren naar de wensen van de klant, een uitstekende service en de
drive om continue te verbeteren in het belang van de klant.
Sparta’18 had op een moeilijk
bespeelbaar veld al binnen één minuut
op voorsprong kunnen komen, maar
Bart Schouten miste. In de beginfase
was Sparta’18 fel en dit resulteerde in
enkele kansen voor de uitploeg. In de
17e minuut kwam Sparta’18 op voorsprong. Bart Schouten zette goed voor,
waardoor Pim Nellen de bal kon intikken. Daarna veranderde het spelbeeld
en werd Excellent sterker. Sparta’18
had zichtbaar moeite met het opportunistische spel van de thuisploeg.
Excellent kreeg steeds meer kansen en

maakte in de 29e minuut de gelijkmaker na onoplettendheid bij een vrije
trap. Sparta’18 kreeg de eerste helft
nog één grote kans via wederom Bart
Schouten. Helaas zonder resultaat.
Na rust kantelde het spelbeeld.
Sparta’18 werd steeds sterker en
Excellent werd vastgezet op eigen
helft. Rob Peeters zorgde in de
63e minuut voor opnieuw de voorsprong voor Sparta’18. Na de voorsprong vergat Sparta’18 door te drukken en de genadeklap uit te delen.
Excellent kwam in de 75e minuut

weer op gelijke hoogte na weifelend
optreden achterin. De resterende tijd
waren beide ploegen op zoek naar
de winnende treffer. In de laatste
minuut kreeg Sparta’18 een penalty
na een overtreding op Jeroen Smits.
Freek Wijnen bleef koel en zette de 2-3
eindstand op het bord. De eerste overwinning voor Sparta’18 is hiermee een
feit. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Sportclub Leeuwen
op het programma, waarin Sparta’18
voor de eerste thuisoverwinning gaat.

Vanwege uitbreiding van ons team hebben wij de volgende
uitdagende vacature:

(Foto: Sparta’18)

Je profiel:
• Je hebt een technische mbo-opleiding, metaal of landbouwtechniek,
of een vergelijkbaar niveau door ervaring verkregen.
• Je hebt kennis en ervaring als monteur.
• Praktische instelling en ervaring in de machinebouw.
• Je hebt affiniteit met elektrotechniek (mechatronica) en hydrauliek.
• Je bent probleemoplossend en kunt zelfstandig werken.
• Je vindt het leuk om af en toe enkele dagen in het buitenland te zijn.
• Kennis van de champignonteelt of landbouwtechniek is een pré.

Verlies voor RKSV Meterik

Meterik teleurgesteld na
gelijkspel tegen RKDEV
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het was heerlijk voetbalweer op zondag 11 september op sportpark de Vonckel in Meterik. Vorig seizoen
speelden Meterik en RKDEV uit Arcen om het kampioenschap in de 5e klasse. RKDEV stond heel lang aan kop en
was titelkandidaat nummer 1. Uiteindelijk was Meterik de sterkste en werden zij de verdiende kampioenen.
De krachtsverschillen tussen beide teams zijn ook dit seizoen erg klein. Op basis van de gecreëerde kansen verdiende Meterik vanmiddag de overwinning, maar RKDEV behaalde in de slotminuten nog een 1-1 gelijkspel.
Meterik begon sterk aan de wedstrijd en zocht met snelle combinaties
de aanval. De eerste gevaarlijke aanval
was echter een solo van Dré Peeters.
Vanaf de middenlijn tot aan de achterlijn omspeelde hij diverse spelers,
maar zijn voorzet bereikte helaas geen
ploeggenoot. Gijs van Rengs leek even
later te kunnen scoren, maar viel en
zittend op de penaltystip kon hij de bal
niet de juiste richting geven. Na een
kwartier nam RKDEV het initiatief over.
De Meterik verdedigers gaven Sjoerd
Brands even te veel ruimte en deze
kreeg de vrije doorgang, maar zijn lob

over keeper Luuk Haenen ging naast
het doel.
Na de thee ging Meterik meteen op zoek naar de voorsprong. Dré
Peeters schoot na een solo rakelings
over. Piet Steeghs speelde zijn man
aan de achterlijn goed uit, maar Teun
Jakobs kopte zijn voorzet over. In de
50e minuut gaf Dirk van Rengs een
steekbal op Piet Steeghs, deze kapte
zijn tegenstander uit en schoot fraai de
zeer verdiende 1-0 in de lange hoek.
Een mooie actie van Koen Jakobs bij de
achterlijn leek de wedstrijd te beslissen,
maar zijn harde voorzet werd door broer

Teun net gemist. RKDEV kreeg maar
één echte kans in de hele wedstrijd en
die werd gemist, maar ze sleepten toch
een gelijkspel uit het vuur. Zij kregen
een penalty van de goed leidende
scheidsrechter Lenssen uit Venray.
Huub Kleuskens blokkeerde een voorzet
met zijn voet en de bal stuitertde
vervolgens tegen zijn arm, net buiten
of binnen de zestien. De bal ging op de
stip en aanvoerder Rick Broeren schoot
beheerst de 1-1 binnen. De teleurstelling was bij de groenwitten na afloop
groot. Het gevoel overheerste dat dit
een overwinning had moeten zijn.

MACHINEBOUWER /
SERVICEMONTEUR M/V
Als Machinebouwer/Servicemonteur ben je de allrounder binnen ons bedrijf.
Naast het in teamverband bouwen van machines in onze werkplaats ben je ook de
aangewezen persoon bij het oplossen van storingen op locatie.
Daarnaast ben je enkele malen per jaar een paar dagen in het buitenland om
machines op te starten.

Wij bieden:
Binnen ons bedrijf vinden wij een prettige en informele werksfeer erg
belangrijk. Wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling middels scholing en
begeleiding en waarderen eigen inbreng van medewerkers.
Spreekt deze zeer afwisselende en uitdagende functie jou aan of wil je
graag meer informatie, neem dan contact op met Johan Houben,
telefoon 077 464 0779 of johan@mushroommachinery.com
www.mushroommachinery.com
Nijverheidsstraat 2a
5961 PJ Horst
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HALLO RECENSEERT
Oorlogsdagboek
Harry Hendriks

Twan van Lier

Uitblinker
Citaverde College
Twan van Lier (18) uit Sevenum is uitgekozen als Uitblinker van Citaverde College. Hij is dit jaar de MBO-student die zich, volgens docenten,
het meest heeft onderscheiden in zijn studieloopbaan. Twan gaat nu voor
de nationale titel.

Na het overlijden van Harry Hendriks werd tussen zijn papieren een dagboekje gevonden, met notities over zijn
belevenissen in de laatste maand van de Tweede Wereldoorlog voordat Meerlo werd bevrijd. Zijn zoon en schoondochter besloten het dagboek in boekvorm uit te geven. Op zaterdag 17 september wordt het boek gepresenteerd
tijdens de reünie van de familie Hendriks. In 2016 is het namelijk honderd jaar geleden dat Harry Hendriks werd
geboren.

Twan volgde het VMBO-Groen bij
Citaverde College Horst en zit nu in het
derde jaar van de opleiding Tuin, Park
en Landschap bij Citaverde College
Roermond. Hij dankt de titel aan zijn
bijzonder goede stageprestaties en uitzonderlijk goede inzet op school, aldus
het Citaverde. “Twan is onze Uitblinker
omdat we hem een voorbeeld vinden
voor het hele MBO.

Het boek, met als titel ‘Oranje- oorlogsdagboek, laatste maand bezetting Meerlo’, ziet er mooi verzorgd
uit. Pagina’s uit het dagboek zijn als
achtergrond gebruikt en foto’s die
door Harry zelf tijdens de oorlog zijn
gemaakt, illustreren het verhaal. Het is
altijd fijn wanneer je een gezicht
hebt bij de personen die in een boek
worden besproken. Ook mist de lezer
soms uitleg over bepaalde termen en
historische gebeurtenissen. Wellicht dat
de samenstellers door middel van voetnoten hier en daar wat achtergrondinformatie hadden kunnen geven.
Het boek beschrijft de periode
van 15 oktober tot 24 november 1944.
Het zijn de nadagen van de Tweede
Wereldoorlog. Razzia’s en granaataanvallen zijn aan de orde van de dag.
Duitse soldaten pakken elke man op
die zij geschikt achten om te gaan
werken in Duitsland en veel mannen
duiken onder. Zo ook Harry, samen met

zijn broers en schoonbroer. Het gezin,
bestaande uit de ouders van Harry,
zijn drie zussen waarvan een getrouwd,
haar echtgenoot en kinderen, twee
broers en Harry’s verloofde Maria,
wonen wanneer het dagboek begint
in een boerderij aan de weg tussen
Meerlo en Tienray. Net als vele andere
families zijn er ook bij hen Duitse soldaten ingekwartierd. Harry steekt in zijn
notities zijn mening over de Duitsers,
of Moffen zoals hij ze consequent
noemt, niet onder stoelen of banken.
Wanneer het gezin moet evacueren
omdat het te gevaarlijk wordt, schrijft
Harry: “Het stond de Moffen blijkbaar
niet aan dat we zoveel meenamen
en sarcastisch moesten ze vragen of
we misschien het dak ook nog wilden
meenemen. O ja, als dat gegaan had,
dan vast, want het is al licht te goed
om als beschutting te dienen voor die
rotstinkende moffenkoppen.”
Maar ook Nederlanders die samen-

JNHORST
INLOOPSESSIES
MAAK KENNIS MET
DE GROEPEN
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Tikkende Toekans 8/12 jaar (Drumband)
MA 19-9-2016 - 18:30u
Mini MAxioren 7/8 jaar
DO 22-9-2016 - 18:30u

MINIOREN 5/7 jaar
ZA 17-9-2016 - 10:30u

Raekels 8/9 jaar
VR 23-9-2016 - 18:30u

Meer informatie? Kijk snel op www.jnhorst.nl

werken met de Duitsers of mensen die
voor eigen gewin verzetswerk doen,
kunnen zijn goedkeuring niet wegdragen. “Sensatie, en och ja, gij vond het
gewichtig dat de dorpelingen over je
spraken en fluisterden: ‘Ja, dat is de
ondergrondse.’” Veel buren en kennissen worden met naam en toenaam in
het boekje genoemd. Voor hun nazaten
zal het zeker interessant zijn om die
anekdotes over hun voorouders te
lezen. Het dagboek beperkt zich niet
alleen tot de dagelijks gang van zaken,
zoals het bijna elke ochtend naar de
kerk gaan. Ook beschrijft Hendriks hoe
het gezin telkens weer moet schuilen
voor de granaten en de acties van de
terugtrekkende bezetters. Er is hier en
daar zelfs plek voor wat humor. Op een
gegeven moment wordt er besloten
een schuilkelder in een gierput te
maken. Die put moet eerst worden
schoongemaakt. “Bij het vallen van de
duisternis werd aan dit schone werk
begonnen. Mijn portefeuille wenste
ook al onder te duiken. Gelukkig was
de gier erg dik en bleef ze halverwege
steken.”
Het boekje eindigt op 24 november 1944 met de woorden “Meerlo’s
bevrijding”. Het is jammer dat er geen
kort nawoord is opgenomen. Het zou
interessant zijn om te weten hoe het
Harry en zijn verloofde na de oorlog
is vergaan. Maar het geeft al met al
een goede indruk van hoe een jonge
man, Harry was 24 jaar toen de oorlog
uitbrak, die laatste oorlogsmaand heeft
beleefd.
Oranje- oorlogsdagboek, laatste maand
bezetting Meerlo ( ISBN 97890 79700 82 0)
is een uitgave van uitgeverij AMB.

Enerzijds door zijn passie voor
zijn vak, anderzijds hoe hij zich
heeft bewezen in zijn stageperiode”,
zegt stagebegeleider en docent
Jean Pustjens van Citaverde College
Roermond. De landelijke Uitblinker
wordt g
 ekozen door middel van
publieksstemmen. Tijdens het MBO
Uitblinkers gala op 24 november wordt
de winnaar bekend gemaakt.

Concert in kloostertuin Tienray
In de tuin van het voormalige klooster van Tienray vindt op zondag
25 september een concert plaats. Onder meer lokale musici treden deze
middag op.
NaoberzorgPunt KANZ uit Tienray
organiseert dit concert in het bijzonder
voor alle mantelzorgers en hun naasten
van Tienray, Meerlo en Swolgen.
De tuin is na vele jaren van verval
weer tot leven gebracht door vrijwilligers, om zo bewaard te blijven. Het
concert wordt geopend door wethouder
Ger van Rensch. Zorghuis Tienray houdt
op deze dag open dag. De activiteiten

vinden plaats van 14.00 tot 18.00 uur.
KANZ Tienray is een Naoberorganisatie
die hulp biedt aan haar kwetsbare
inwoners, jong en oud, zodat deze
langer thuis kunnen blijven wonen.
Ook leerlingen van de Mariaschool
hebben zich bij KANZ aangesloten en
bieden hulp aan. KANZ werkt samen
met NaoberzorgPunt Meerlo onder één
bestuurlijke paraplu.

Fruitsappers in
Kronenberg
Piet Selen uit Kronenberg haalt op dinsdag 4oktober een fruitpers
naar Kronenberg, zodat iedereen daar fruit tot sap kan persen.
Bewoners van Horst aan de
Maas en Stichting Landschap Horst
hebben in de afgelopen jaren op
veel plaatsen fruitbomen en kleine
boomgaarden aangeplant.
Op 4 oktober kan iedereen die meer
dan 75 kilogram aan appels of peren
over heeft deze komen persen. Voor
de beste verhouding wordt 75 procent
appel en 25 procent peer aanbevolen.
Ook kan er nog 10 procent aan bessen, druiven of ontpitte pruimen wor-

den toegevoegd. De appels en peren
worden gewassen en geperst. Het sap
wordt op 80 graden gepasteuriseerd
en vervolgens afgevuld in verpakkingen van 5 liter. Het fruit moet wel vrij
van zand zijn en mag niet geschimmeld of gerot zijn. In 2015 werd er
5.000 kilo appels en peren geperst tot
4.100 liter sap. Voor meer informatie
over de sappers, neem contact op
met Piet Selen via 077 467 43 60 of
06 29 20 32 53.
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Theater in confectie
hallen Van Og
In een van de hallen van het voormalig confectieatelier van Firma Van Og in Horst gaat de voorstelling
#nmaatjemeer in reprise. In het weekend van 24 en 25 september speelt Theater Kleinkunst de voorstelling,
die onlangs nog werd genomineerd voor twee theaterprijzen.

Expositie Astrid
Peelen in Sevenum
De voorstelling speelt zich af
in de oud confectieatelier in Horst.
Van Og Fashion richt zich tegenwoordig hoofdzakelijk op de wereldwijde
handel in modeartikelen. Er werken
nog een handjevol medewerkers
op de vestiging in Horst. De oude
confectiehallen worden momenteel
alleen gebruikt als opslagruimte van
ingekochte artikelen.

De oude confectiehallen passen dan ook goed bij deze voorstelling. Tussen de hoge stapels dozen
en kledingstukken hoor je de oude
naaimachines draaien en proef je een
bijzondere sfeer.
Theater Kleinkunst is een theatergezelschap dat bestaat uit acteurs met
een verstandelijke beperking.
Sinds begin april is zij onderdeel

van Gewoon Doen. Het gezelschap
verhuisde van haar eigen theater
in Grubbenvorst naar een nieuw
onderkomen aan de Doolgaardstraat
in Horst.
De voorstellingen vinden plaats
op zaterdag 24 september om
20.00 uur en op zondag 25 september
om 15.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.theaterkleinkunst.nl

In de tuin van de Schutroe in Sevenum is op zaterdag 17 september een
tuinexpositie te zien. Op de expositie zijn schilderijen en torso’s van de
kunstenares Astrid Peelen te bekijken. Tijdens de voorstelling gaan twee
koren, Sezako en Mixed Melody, optreden.
Astrid Peelen studeerde aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten te Den Haag en sloot de studierichting vrij tekenen en schilderen
met succes af. Daarna volgden groepsen solo exposities in binnen- en buitenland. Haar vroege werken hadden een

krachtig kleuraanbod waarin figuren,
vooral vrouwelijke, in elkaar overgingen. De schilderijen gaven als het ware
een ineensmelting van beweging en
bevroren poses weer.
De expositie is geopend van
11.00 tot 16.00 uur.

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

Bestel nu je kaarten op
www.peelbergen.eu
of
www.tibbaa.com

Praktijk voor
Homeopathie
C. Revet-Roth,
arts voor homeopathie
Lid van VHAN/AVIG

Boerenweg 38, 5944 EL Arcen
Telefoon: 077-4739212
06-46612437
E-mail: christine.revet@kpnmail.nl
www.homeopathie-arcen.nl
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Pokeren in Sevenum

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

Pokerwedstrijd Poker Series strijkt op zaterdag 17 september voor
het eerst neer in Sevenum. In Horecacentrum De Sevewaeg begint de
voorronde die onderdeel is van een landelijke serie met legale pokertoernooien.
De Poker Series richt zich op
beginnende spelers. Er wordt niet
om geld gespeeld. De winnaar van
de finale krijgt een plekje in Team
Pokeren.nl. De finale van dit s eizoen

wordt op zondag 18 december
gehouden in het voetbalstadion van
RKC in Waalwijk. Het evenement
begint om 19.00 uur en duurt tot
ongeveer 23.55 uur.

Horst

Dierenzegening
in Lambertuskerk
In de Lambertuskerk in Horst worden in het atrium op zondag
2 oktober dieren gezegend. De dierenzegening begint om 12.00 uur.
Ook dit jaar kan iedereen met
zijn of haar huisdier langskomen
bij de kerk om deze te laten zegenen.

Op die manier kan aangegeven
worden aan het dier dat deze ons
dierbaar is. Op dinsdag 4 oktober is
het dierendag.
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Van 11
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gratis een proefbehandeling.

Acupunctuur & Chinese kruiden

dr. T. Ren
Ph.D. Graad

077 –3986895

www.li-ren.nl

• afvallen
• pijnklachten
• stress
• depressie
• diarree

•vermoeidheid
•overgangsklachten
•onvruchtbaarheid
•ondersteuning voor
mensen met kanker

Doolgaardstraat 42

5961 TS Horst

Renaults in Kronenberg
In Kronenberg vond op zaterdag 10 en zondag 11 september voor de derde maal het internationale
Renaultoloog Festival plaats. Op het evenemententerrein stond een mix van Renaultauto’s, bestel
wagens, campers, vrachtwagens, tractoren en sportwagens opgesteld. Er werden toertochten verreden
en diverse clubs presenteerden zich tijdens het weekend. Ook waren er Dacia-, Saviem- en Mackrijders
te zien op het terrein. Daarnaast was er ook een tentoonstelling te bekijken van Renault-miniaturen
en Lego-modellen en de Boutique Renaultoloog was aanwezig.

OP-festival

Cultuurprijs
voor De Vrije Spelers
Tijdens het OP-festival op het Wilhelminaplein in Horst heeft toneelvereniging De Vrije Spelers uit America de
Cultuurprijs Horst aan de Maas ontvangen uit handen van wethouder Ger van Rensch en Judith Pijnenburg van
Rabobank Horst Venray.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

24 september - Toegang vanaf 20.00u
Bestel je tickets op: toverland.nl/oktoverfeest

Het OP-festival is jaarlijks de aftrap
van het culturele seizoen in Horst aan
de Maas. Op de twee podia waren
optredens te zien van verschillende
groepen, individuen en verenigingen.
Dit jaar werd voor de vierde keer de
Cultuurprijs overhandigd, ditmaal aan
toneelvereniging De Vrije Spelers.
Zij ontving het ’Hart voor Cultuur’,
een schilderij gemaakt door Jack Poels.

Aandacht
077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

De jury bestond uit Jos Schatorjé
van het Limburgs Museum, Tren van
Enckevort van Rowwen Hèze, wethou-

der Ger van Rensch en theaterprogrammeur Fred Houben. Uit het juryrapport:
”In de loop der jaren zijn de Vrije
Spelers uitgegroeid tot een gerenommeerd gezelschap dat vele triomfen
vierde. Vooral grote producties kunnen
steevast rekenen op een groot publiek.
Deze producties worden dan ook vaak
beloond met diverse onderscheidingen en toneelprijzen. Naast reguliere toneelvoorstellingen of grotere
producties op locatie durven de Vrije
Spelers ook andere wegen in te slaan
en bijzondere samenwerkingsverbanden aan te gaan. Een goed voorbeeld

hiervan is de voorstelling Bos op je pad,
in samenwerking met Staatsbosbeheer
en de acteurs en actrices van Theater
Kleinkunst.De jury is van mening dat
de Vrije Spelers na ruim 100 jaar bij de
tijd blijven en hiermee een bijzondere
en inspirerende rol vervullen binnen
cultureel Horst aan de Maas.”
Eerdere winnaars zijn Jan Duijf van
Cambrinus Concerten, de Horster band
Afterpartees en filmmaker Marijn Poels.
Met het uitreiken van de prijs vraagt
de jury brede aandacht voor mensen of
gezelschappen die op een inspirerende
manier met cultuur bezig zijn.
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Kieut Fieust Brokeze
In Broekhuizen vond vrijdagavond 9 september het Kieut Fieust Brokeze plaats. Op het terrein aan
de Oude Vonkelweg trad deze avond een drietal dj’s op. Op het programma stonden optredens van
De Fissa, Dj-Michiel.nl en Tjitse Leemhuis, bekend van 3FM.

Tweede editie Brokeze Bruist
In het centrum van Broekhuizen vindt op zondag 25 september de tweede editie van Brokeze bruist plaats.
Op acht verschillende podia komen tijdens dit cultureel festival tal van muziekgenres langs.
Zo is er onder meer jazz, rock,
klassiek, muziektheater, blaasmuziek
en volksmuziek. Acts die optreden
zijn onder andere Flor de Amor,
jeugdfanfare Bmbm en Trio
Ristretto.

Zij spelen op een van de acht
podia die verdeeld zijn over het
centrum van het dorp. Zo zijn er
bijvoorbeeld in de kerk en aan de
Maas optredens te aanschouwen.
Ook is er in een weiland een project

genaamd voor Paal staan. Hier zijn
allerlei soorten palen geplaatst,
waaronder een praatpaal, pispaal en
totempaal.
Voor meer informatie, kijk op de
Facebookpagina BrokezeBruist.

Kunst in de Peel
Stichting de Peel Natuurlijk organiseert in het weekend van 24 en 25 september voor de derde keer een
kunstroute door de dorpen Helenaveen en Griendtsveen en door natuurgebied de Peel. De route is open van
11.00 tot 17.00 uur.
Er zijn werken van twintig kunstenaars te bekijken, in hun eigen atelier
of bij een andere locatie. Er is een
gevarieerd kunstaanbod, waaronder
beeldhouwwerk, schilderijen en werken van metaal en van klei.

Er is een fietsroute van 22 kilometer uitgezet die door de Deurnese Peel
en langs de dertiende deelnemende
locaties voert.
De startplaats is op elke willekeurige locatie op de route. Bij alle

Editie 2016

Van Horster
Land
Het centrum van Horst is op zaterdag 24 en zondag 25 september het
decor van cultureel festival Van Horster Land. Allerlei activiteiten op het
gebied van mode, kunst en culinair komen hier voorbij.
Er zijn zes podia verspreid over
het centrum waar bezoekers onder
meer muziek, dans en modeshows
voorgeschoteld krijgen. Aan het
evenement doen vijftig kunstenaars
mee en er zijn allerlei culinaire stands
met gerechten en dranken uit andere
culturen.

Ook zijn er demonstratietuinen en
is er op zondagochtend een oogstdankviering in de Lambertuskerk.
Ook is die zondag een koopzondag.
De artiesten zijn zowel regionaal en
internationaal bekend. Zo treden
onder meer de Ground Round Band,
Ewa Pepper en de Hola band op.

deelnemers ligt een folder klaar met
een routekaartje en informatie over
de deelnemende kunstenaars.
Voor meer informatie over
het kunstweekend, kijk op
www.facebook.com/kunstindepeel

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Ploegbaas Productie
(3-ploegendienst)

Zesde editie Walk for the Roses
De zesde editie van Walk 4 the Roses vond plaats op zondag 11 september. In totaal werd 28.450
euro opgehaald. Dit bedrag wordt verdeeld over twee goede doelen: het KWF en CliniClowns.
De 20 kilometer lange tocht staat in het teken van de strijd tegen kanker. Er namen zo’n 1.800 wandelaars deel aan de wandeltocht die dit jaar onder meer door America voerde.

Functie:
Leiding geven (23 medewerkers).
Productie realiseren. Kwantiteit,
kwaliteit. Systemen: 5S, Lean, ISO.
Eisen:
MBO4+/HBO Techniek. Leidinggevende ervaring. productielogistiek.
Resultaatgerichte peoplemanager
Groot Egtenrayseweg 13 en organisator.
5928 PA Venlo
Informatie en sollicitatie:
077 - 387 74 77
Kijk op: www.nedri.nl

26

cultuur

15
09
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BiblioNu

Directeur
stopt

vr
16
09

In het artikel ‘ Marian van Leth
stopt als directeur’, in HALLO Horst aan
de Maas van donderdag 8 september
is een fout geslopen. Er staat: “Kortom:
een mooie uitdaging voor een nieuwe
directeur, waar hij of zij hopelijk niet
zoveel plezier aan zal beleven als ik
in mijn lange loopbaan heb gedaan.”
Dit moet zijn ‘net zoveel plezier’.

Grubbenvorst

Pom
poenen
oogsten
De Vrije Akker organiseert op
zondag 18 september een oogstfeest
op de akker tegenover het parkeerterrein van La Providence in Grubbenvorst. Hier worden dan allerlei
soorten pompoenen geoogst.
De oogst wordt vervolgens op een
kar naar de kaslocatie van De Vrije
Akker op de Witveldweg gebracht.
Daar kunnen bezoekers pompoensoep
en andere hapjes uit de tuin eten.
Het evenement duurt van 14.00 tot
16.00 uur. Parkeren kan op het parkeerterrein van La Providence.

De Locht

za
17
09

Proefles
Tijd: 16.00-18.00 uur
Organisatie: Me on stage!
Locatie: ’t Gasthoês Horst

zo
18
09

in samenwerking met

Hobbybeurs Nellie Snellen
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: De Wingerd Sevenum

Open repetitie

Modelautobeurs

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: Vocal Group Cantarello
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Locatie: Schatberg Sevenum

Dorpsraadsvergadering

Dahliaweekend

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: tuin Verheggen Horsterdijk 58 Lottum

Quiltcafé

Vlooienmarkt

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 11.00-14.00 uur
Organisatie: ZijActief afdeling Broekhuizenvorst
Locatie: café ’t Dorp Broekhuizenvorst

Back to school party

Demonstratie appels persen

Tijd: 20.00 – 03.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Openingsweekend Breurs

Kermis Horst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Breurs Sevenum

Tijd: 14.00 – 01.00 uur
Locatie: centrum Horst

Optreden Powerslave (Iron Maiden Tribute)

Oogstfeest

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: De Vrije Akker
Locatie: akker tegenover La Providence Grubbenvorst

MA Run

Openingsweekend Breurs

Tijd: 10.30 uur
Locatie: verschillende dorpen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Breurs Sevenum

Dahliaweekend

Optreden From USA

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: tuin Verheggen Horsterdijk 58 Lottum

Tijd: 18.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun Horst

Kermis Horst

Optreden Belgische Corry Konings

Tijd: 14.00 – 02.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Cox Horst

Openingsweekend Breurs
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Breurs Sevenum

Hollandse avond
Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Cox Horst

Horst
ma Kermis
Tijd: 14.00 – 01.00 uur
19 Locatie: centrum Horst
09
Horst
di Kermis
Tijd: 14.00 – 01.00 uur
20 Locatie: centrum Horst
09
wo Wielercafé
20.00 uur
21 Tijd:
Locatie: café De Lange Horst
09

Appels
persen

Optreden the Hedge

Tuinexpositie Astrid Peelen

Wandelen in het Schuitwater

Leden van het Dionysos-gilde
geven zondag 18 september een
demonstratie appels persen in
Museum De Locht in Melderslo en
begint om 11.00 uur.

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: tuin van de Schutroe Sevenum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Theetuin de Roode Vennen en IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Tijdens het appels persen wordt
het fruit tot pulp vermalen. Het sap
wordt daarna uit de pulp geperst en
kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor
het maken van appelwijn. Bezoekers
kunnen deze dag van het sap proeven. Verder is er een optreden van
Met bezêj en kunnen kinderen zich
vermaken met de miniatuurkermis, een
speurtocht en een demonstratie van de
veilingklok. Kijk voor meer informatie
op www.museumdelocht.nl

Tijd: 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun Horst

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

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

15
09

Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

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

ANBISE

Goed Haar en Visagie

Pedicure Praktijk Wilmie

anco lifestyle centre

Het LoopCentrum

Praktijk Ik Leer

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 22 september 2016
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Heilige mis

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie
Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray
Beej Mooren

Hostellerie De Maasduinen

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant
Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje
Een kop koffie of thee voor € 1

09.30

Blauwebessenland

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Sevenum

112

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

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Korting op een wekelijks aangeboden
product

€ 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

10% korting op een zonnebril

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Center Parcs Het Meerdal

Janssen Dansen en Sporten

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Twee proeflessen gratis

Die 2 Brüder von Venlo

Kinderboerderij Hagerhof

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Eén kop koffie of thee € 1

DMS-Service

Eén nacht gratis logeren

Logeerhuis Kapstok

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Lunchroom Lekker Gewoën

Duet Kappers

Museum de Kantfabriek

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker

Driegangenmenu voor € 17,50

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

De Fabriek

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino of thee

My-LifeSlim

€ 12,50 korting op de intake

Pakje!

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Parkhotel Horst

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een zonnebril

Parkhotel
H

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Taurus World of Adventure

50% korting op de bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

€ 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand

Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

10% korting op het hele assortiment

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor € 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor € 5

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

The Zen Company

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op set wimperextensions

orst

Parkhotel Ho
rst in Horst b
iedt naast e
voor een he
en slaapgele
erlijke lunch
genheid een
, diner of ze
door een wa
prachtige lo
lf
s
een bruiloft.
rme sfeer en
catie
Het restaura
regionale sp
weer op het
nt kenmerkt
ecialiteiten.
zonnige terr
zich
Ook in de bra
as – kan me
Kasteelse Bo
sserie – of b
n genieten v
ssen.
ij mooi
an het uitzich
t op het wate
Kom Vorste
r en de
lijk geniete
n aan het w
ater bij het
Parkhotel H
orst!

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10%
g
n
i
t
r
o
k urant,

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Ontbijt voor € 3,95

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

Eén kop koffie of thee voor € 1

Swolgen

Ruitersport Equidrôme

Bootcamp Power

5% korting op alle aankopen

10% korting op een fotosessie

zaterdag
		

Eén kop koffie of thee voor € 1

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

FotoID

Meterik

5% korting op het hele
assortiment

De Ringoven

Boerderijwinkel Lenders

Eetcafé Ald Vors
17.30
17.30

HUIS van de STREEK

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Eén kop koffie of thee voor € 1

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Melderslo

10% korting op een diner
voor 2 personen

10% korting op een
schoonheidsbehandeling

IJssalon De Zeuten Inval

€ 1 korting op jam

Horst (Lambertus)

10% korting op een behandeling
naar keuze
10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. € 17,95

De Bekkerie

Hegelsom
zondag

service 27

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

*niet in comb
inatie met an
Kijk voor me
er informati dere ac ties / niet geldi
e: ww w.parkh
g voor feeste
n en partijen
otelhorst.nl

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

a
in rest en
bar
rie*
brasse

Voordeelpas

Enthousia st, gastvrij en betrouwbaar!

NIEUW
NU OOK IN PANN

INGEN!

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij onlangs ook een Service
CenterLQRQVȴOLDDOLQ3DQQLQJHQJHRSHQG2QV6HUYLFH&HQWHULVK«WDDQVSUHHNSXQW
ZDQQHHUXRQGHUVWHXQLQJQRGLJKHHIWPHWWHFKQLVFKHYUDJHQHQSUREOHPHQ+HHIWX
ELMYRRUEHHOGHHQVWRULQJRSXZ79HQZHHWXQLHWKRHXGLWPRHWRSORVVHQ"*HHIRQV
GDQHHQEHOOHWMHVWXXURQVHHQPDLOWMHRINRPHYHQELMRQVODQJV2Q]HVSHFLDOLVWHQ
VWDDQXGRHOJHULFKWHQGDDGNUDFKWLJWHZRRUGRPXZSUREOHPHQ]RJRHGHQ]RVQHO
PRJHOLMNRSWHORVVHQ=HOIVRS]RQGDJ

VOBIS - UW COMPUTERSPECIALIST!
Wist u dat wij naast elektro ook gespecialiseerd zijn op het gebied van ICT? In
onze winkels in Roermond, Panningen en Echt hebben wij namelijk een complete
Vobis-afdeling. Onze deskundige specialisten geven u passend advies bij de
aanschaf van bijvoorbeeld een laptop, tablet, printer of een accessoire. Kom
gerust langs met al uw vragen, wij staan voor u klaar!

Martijn

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

