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Integratie komt van
twee kanten
Horst aan de Maas verwelkomt ieder jaar weer vele nieuwkomers. Mensen uit andere delen van het land vestigen zich in onze gemeente, maar ook arbeidsmigranten en
statushouders weten Horst aan de Maas te vinden. Het weekend van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september stond in het teken van integratie. Tijdens Burendag, het culturele
evenement Van Horster Land en het symposium ‘Integreren doen we samen’ werd er op veel verschillende manieren kennis gemaakt met nieuwkomers en bekeken wat inwoners
allemaal van elkaar kunnen leren. “Als we elkaar helpen, dan komt het wel goed met dat integreren”, aldus wethouder Birgit op de Laak. Lees verder op pagina 08 en 09

Nieuw toetsingskader

Vragen over toekennen subsidies
Gemeente Horst aan de Maas heeft opnieuw gekeken naar de voorwaardes voor het verlenen van subsidies aan
vrijwilligersorganisaties. Dit leverde veel vragen op bij zowel de verenigingen als de gemeenteraad, bleek dinsdag
27 september tijdens een informatiebijeenkomst.
Het nieuwe beleid koppelt de
subsidie onder meer aan behaalde
doelen die de gemeente vaststelt,
zoals het bevorderen van de gezondheid, zelfredzaamheid en kunst- en
cultuurparticipatie. Zeven verenigingen
zijn het niet eens met het voorstel
van het College van B&W. Hun vragen
richten zich onder meer op de verschillen tussen de subsidies die verenigen
krijgen. Tijdens de raadsbijeenkomst
lichtten drie van hen hun bezwaren toe,
waaronder Museum De Kantfabriek in
Horst en het Dekenaat Horst. Met name
De Kantfabriek is teleurgesteld over het

feit dat volgens de nieuwe voorwaarden haar subsidie verlaagd wordt van
18.500 euro naar uiteindelijk 7.500
euro.

Geen investeringen
meer
Voorzitter Marcella Dings:
“De verlaging van de subsidie brengt
de toekomst van het museum in
gevaar. Het zou namelijk onder meer
betekenen dat we geen investeringen
meer kunnen doen om de kwaliteit
van het museum te waarborgen en

dan kunnen we op termijn beter
sluiten.” Ook het dekenaat Horst is
teleurgesteld. “Door het verlagen
van de subsidie wordt voorbij gegaan
aan de maatschappelijke waarde van
de kerken. Het lijkt alsof de afname
van het kerkbezoek wordt gekoppeld
aan de hoogte van de subsidie, maar
we doen veel meer. We organiseren
concerten en tentoonstellingen, stellen de kerk open zodat mensen voor
een moment van bezinning binnen
kunnen komen,” zegt Mia Janssen,
bestuurslid van het dekenaat. “Er is
veel onduidelijkheid in het vaststellen

van de bedragen”, vond Essentie-lid
Frans Kerstjens. “Er lijkt sprake van
willekeur.” Het antwoord van wethouder Ger van Rensch dat veel subsidies
van het verleden zijn vastgesteld,

g1

riep bij fractievoorzitter Bram Hendrix
de reactie op dat er niet steeds naar
het verleden gekeken moet worden. De gemeenteraad behandelt in
november het voorstel.
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Appartementencomplex

Berkele Heem wordt ’t Bakenshof
Het appartementencomplex dat op de plek van het huidige verzorgingshuis Berkele Heem in Horst komt, krijgt de naam ’t Bakenshof. De naam
verwijst onder meer naar de familie Bakens, de laatste eigenaar van de
molen die hier tot het midden van de Tweede Wereldoorlog stond.
Wonen Limburg riep onlangs
inwoners van Horst aan de Maas op

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

een nieuwe naam voor het complex te
verzinnen. Uit de ongeveer vijftig suggesties koos Wonen Limburg samen
met de klankbordgroep van Hof te
Berkel voor ’t Bakenshof. De naam
werd verzonnen door Piet Peeters uit
Horst. “Deze historische naam sluit
mooi aan bij het gebied”, licht Marleen
van Ulft, senior gebiedsontwikkelaar,
toe. “De officiële naam van de molen
was Op de Laak, maar hij stond ook
wel bekend als de Bakensmolen.
Daarnaast verwijst dit ook naar een
baken, een plek voor mensen om te
De achterzijde van het nieuwe Bakenshof (Afbeelding: Architect André van de Goor, Weert)
wonen.”
zijn. voordeel is ook dat hiermee de
sen die ingeschreven staan voor een
servicekosten omlaag kunnen.”
huurwoning, reageren op de appartementen. Vanuit de gemeente hebben
Het voormalige Berkele Heem
we een taakstelling om ook statushou- wordt aan de binnenzijde helemaal
gestript. Vanuit de bestaande conOp 1 november wordt gestart
ders te huisvesten, dus het kan zijn
met de verbouwing van ’t Bakenshof.
dat er een woning toegewezen wordt
structie worden de nieuwe apparteEr komen in totaal 43 appartementen
aan een van hen.” Wonen Limburg
menten opgebouwd. De hoofdingang
in het gebouw, variërend van studio’s
wil graag de samenhorigheid tusverschuift enkele meters en de
voor jongeren tot flats met twee slaap- sen de bewoners bevorderen, door
aanbouw waar eerst het restaurant
en de dagverzorging gevestigd waren,
hen bijvoorbeeld te stimuleren zelf
kamers in de vrije sector. “We willen
verdwijnt. “De totale kosten voor
de gemeenschappelijke ruimtes te
graag dat er een mix van jong en oud
het project bedragen 5,6 miljoen
onderhouden. “Dit is een pilot die
komt te wonen. In november gaat de
euro. Het gebouw stamt uit 1986.
we momenteel aan het ontwikkelen
verhuur starten, dan kunnen men-

We willen een mix
van jong en oud

Het is geen slecht pand. Slopen en
iets anders er voor in de plaats zetten, zou kapitaalvernietiging zijn.
Daarom is gekozen voor een verbouwing. Het gebouw krijgt een complete
facelift, die past bij de uitstraling
van het gebouw. Het gebied voor de
hoofdingang wordt opnieuw ingericht,
waarbij onder meer de parkeerruimte
wordt uitgebreid.”
De planning is dat ’t Bakenshof
volgend jaar na de zomer wordt
opgeleverd.

Bewoners Schorfvenweg

Bezwaren omwonenden Toverland
ongegrond
Gemeente Horst aan de Maas heeft het grootste gedeelte van de bezwaren die de twee omwonenden van attractiepark Toverland in Sevenum indienden tegen de uitbreidingsplannen ongegrond verklaard.
De bezwaarmakers wonen aan de
Schorfvenweg, dichtbij attractiepark
Toverland. Beiden voorzien grote
problemen voor hun woonomgeving
en bedrijf als het park toestemming
krijgt om uit te breiden van 24 naar 75
hectare. De uitbreiding is gepland in
de richting van de Schorfvenweg. Het
daarvoor opgestelde bestemmingsplan
voor de komende 10 jaar voorziet
onder andere mogelijkheden voor het
park om in noordelijke en westelijke
richting uit te breiden, de entree te
verplaatsen en vergroten en een
kantoorgebouw en een hotel te
realiseren. In 2023 wil Toverland meer
dan een miljoen bezoekers trekken en
daarom wil zij in drie fases uitbreiden.

Bij die uitbreiding horen ook nieuwe,
grote attracties.
De bezwaarmakers aan de
Schorfvenweg zijn van mening dat in
het bestemmingsplan onvoldoende
rekening gehouden is met bedrijfsbelangen van omwonenden en verwachten onaanvaardbare aantasting van
het woon- en leefklimaat door onder
andere uitzichts-, licht-, geluids- en
verkeershinder. Gemeente Horst aan
de Maas heeft de bezwaarschriften in
behandeling genomen en verklaarde
deze ongegrond. Wel gaat zij in het
plan de verkeersafwikkeling duidelijker omschrijven.
De gemeente geeft aan dat
de nieuwe attracties van het park

inderdaad goed te zien zijn vanuit de
omgeving, maar dat de aantasting
van het bestaande landschapsbeeld
binnen de perken blijft. Ook worden
er bij de nabij gelegen woningen in de
toekomst nieuwe bomen aangeplant,
die het zicht op de attracties gaan
verhinderen.

Geen verkeershinder
Ook de lichtoverlast valt volgens
de gemeente mee, omdat de periodes
van intensieve verlichting bij het
park beperkt zijn. Van verkeershinder is daarnaast ook geen sprake.
De Schorfvenweg , Helenaveenseweg
en Middenpeelweg kunnen het toenemende verkeer prima verwerken, zo

stelt de gemeente.
De melkveehouder aan de
Schorfvenweg verwacht daarnaast nog
geluidsoverlast door joelende mensen
en door de attracties zelf. Hoewel uit
onderzoek blijkt dat ter plaatse van
zijn perceel het maximumgeluidsniveau van 45 decibel overdag met
2 decibel en in de avonduren met
8 decibel wordt overschreden, wordt
ook dit bezwaar ongegrond verklaard.
De gemeente verwacht met geluidsreducerende maatregelen het geluidsniveau te verlagen, waardoor de hinder
ook bij de melkveehouderij beperkt
wordt. In de vergadering van dinsdag
18 oktober besluit de gemeenteraad
over het bestemmingsplan.

Fractievoorzitter SP

Anthony van Baal stopt als raadslid
SP-fractievoorzitter Anthony van Baal stopt met zijn werkzaamheden als raadslid van Horst aan de Maas. Volgens Van Baal was het raadswerk in Horst
aan de Maas niet meer te combineren met zijn baan als wijkagent en zijn taken binnen zijn gezin. Van Baal heeft burgemeester Kees van Rooij per brief
daarover geïnformeerd.
Van Baal zat sinds de fusie van
Horst met Sevenum en MeerloWanssum in de gemeenteraad van
Horst aan de Maas. In zijn laatste 3,5
jaar als raadslid was hij ook fractievoorzitter. “Ik heb lang over de beslissing nagedacht en uiteindelijk ben

ik tot de conclusie gekomen, dat het
verstandiger is een stap terug te doen.
Ik realiseer me dat ik met mijn besluit
juist die mensen teleurstel, die bij de
verkiezingen op mij gestemd hebben.
Ik moet me als volksvertegenwoordiger
op volle kracht kunnen inzetten in de

gemeenteraad, als wijkagent in mijn
wijken en als gezinslid binnen mijn
gezin. Dat verdienen de mensen die
mij gekozen hebben, de mensen uit
mijn wijken en mijn gezin. Nu mij dat
niet meer goed lukt, heb ik de knoop
doorgehakt en besloten te stoppen met

het raadswerk in Horst.” Wie Van Baal
als fractievoorzitter opvolgt en wie zijn
vrijgekomen plaats in de raad inneemt,
wordt intern binnen het bestuur van SP
Horst aan de Maas bekeken. Van Baal
neemt op dinsdag 18 oktober afscheid
van de raad.
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NK Bloemsierkunst junioren

‘Ik hou van kleur en
een beetje kitsch’
Bram van Lierop uit Meterik heeft zich geplaatst voor het NK Bloemsierkunst voor junioren. Op zaterdag
8 oktober strijdt hij samen met elf anderen in Baarn om de eerste plek.

VOOR AL UW
STOFFEERWERK!
Enorme keuze aan meubelstof en leder
Ook de allerlaatste trends!
Maatwerk voor nieuwe banken, stoelen en kussens,
compleet op maat gemaakt
• Herstoffering onder volledige garantie
• Vrijblijvend deskundig advies en prijsopgave aan huis
•

Meubelen & Meubelfournituren
Veldenseweg 112, Venlo
Tel. 077 - 351 81 62

www.reinhoudmeubelen.nl

Het NK voor junioren wordt elke vier
jaar gehouden. In 2012 was Bram (23)
er ook al bij, hij werd toen uiteindelijk
vierde. Hoe zijn kansen dit jaar zijn, daar
durft hij geen uitspraken over te doen.
“Maar ik wil wel minstens die vierde
plek evenaren”, zegt hij. September
vorig jaar schreef Bram zich in voor de
voorrondes. Deze werden op vier plekken in Nederland gehouden, waaronder
in Venlo. Van elke voorronde mogen
de beste twee door naar de finale, de
overige vier werden gekozen op basis
van hun plek in de totale ranglijst.
“Tijdens de voorronde moest ik een
winkelpresentatie maken, een boeket
en een steekschuimfiguur, in mijn geval
was dit een engel.” Tijdens de finale
moeten de kandidaten eveneens drie
opdrachten maken. Dit zijn een boeket,
een arrangement op een statafel en een
verrassingsopdracht. De eerste twee
mogen thuis al voorbereid worden.

Voor elke opdracht kunnen punten
worden gescoord, waarbij de jury let
op idee, kleur, compositie en techniek.
Bram: “Daarbij wegen idee en techniek
het zwaarst.”
Vier jaar geleden zat hij in het
eerste jaar van zijn opleiding Bloem en
Design aan het Citaverde College. Bram
geeft aan dat hij de afgelopen jaren
veel geleerd heeft en zijn eigen stijl
verder heeft ontwikkeld. “Mijn stijl zou
ik omschrijven als natuurlijk, kleurrijk en
een beetje kitsch. Ik hou wel van wat
glitter, dat geeft een stuk net iets meer.
Een favoriete bloem heb ik verder niet.”
Voorbereiden op de wedstrijd doet hij
zich door onder meer ideeën op te
doen via internet en vakbladen. “Ik heb
het eigenlijk al helemaal in mijn hoofd
zitten. Nee, ik ga nog geen tipje van
de sluier oplichten”, lacht hij. Voor elk
onderdeel krijgt hij ongeveer een uur
de tijd. Ook krijgt hij tijd om zich voor

te bereiden en spullen klaar te zetten.
Daarbij mag hij hulp van een assistent
inschakelen, in het geval van Bram een
oud-klasgenote. Publiek mag aanwezig
zijn tijdens de wedstrijd, contact met
de finalisten is echter uit den boze.
“Je mag ook geen telefoon bij je hebben
of oordopjes in doen. Daar wordt streng
op gelet. Als je de regels niet volgt, kun
je strafpunten krijgen. De vorige keer
had ik strafpunten omdat ik door de
tijdsdruk de stelen van de bloemen niet
had aangesneden. Dat gebeurt me niet
nog eens.”
De winnaar van het NK mag in 2017
naar het Europees kampioenschap dat in
België wordt gehouden. “Het leuke aan
zo’n wedstrijd vind ik dat je mag laten
zien wat je allemaal kunt. Daarom doe
ik er ook aan mee. Dit is de laatste keer
dat ik aan het NK voor junioren mee
mag doen, maar wie weet sta ik over
twee jaar in de finale voor senioren.”

Tuincentrum
Leurs is elke
zondag geopend
van 9.30 tot
18.00 uur!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

VOOR AL UW FEESTJES
EN/OF ACTIVITEITEN

ps: op uw feest brengen wij u naar huis!

www.dewevert.nl

Wevertweg 8, Horst
077 - 397 03 88

Heeft u nog

hagelschade?

wij repareren uw auto binnen 1 week!

Vier generaties
Paula Wanten-Lemmen uit Sevenum is de trotse superoma van baby Liv Berben. Zij is de dochter van
Nanda Kleuskens, zij komt oorspronkelijk uit America en woont nu in Neer, en kleindochter van Marlie
Kleuskens-Wanten uit America.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Voorganger OJC Phoenix

50 jaar YAZOO H-66
Jongeren Sociëteit YAZOO H-66 viert op zondag 9 oktober haar vijftigjarig jubileum. YAZOO was een jongerenvereniging die zich huisvestte in het pand dat we nu kennen als OJC Phoenix in Hegelsom. Vijftig jaar na oprichting
vonden Jan Geurts (voorzitter) en Jacques Buijssen (secretaris) het tijd om een reünie te houden.

Op straat werd Jan vaker aangesproken over een reünie. “Het leeft
blijkbaar nog steeds. Veel oud-leden
vragen ernaar. We hebben in ongeveer
170 leden gehad in de zes jaar tijd dat
de bar was geopend. We hebben nu 71

aanmeldingen voor de reünie.”
YAZOO H-66 is in de jaren 60
ontstaan uit de vraag naar een uitgaansgelegenheid bij de jongeren van
zestien tot begin twintig. “Wij wilden
ergens hangen en kletsen”, vertelt Jan.

Over ARCO
ARCO is een internationale speler op het gebied van
ontwikkeling en realisatie van productieinstallaties die
kosten efficiënt en capaciteitsverhogend werken.
We zijn in staat hoogwaardige, klant specifieke
totaaloplossingen te leveren. Continuïteit, flexibiliteit
en productiviteit zijn factoren die door de oplossingen
van ARCO verbeterd worden. Installaties worden betrouwbaarder, efficiënter en effectiever.
We gaan graag samen met onze klanten een uitdaging
aan met als resultaat; betrouwbare en kosten efficiënte oplossingen.
ARCO is actief in verschillende branches zoals Agri
& Food, Supply Chain & Internal Logistics en Industy,
Recycling & Bulk. We bieden de kleinere standaard
oplossingen, maar verzorgen ook grote turnkey
projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
90 medewerkers.

ARCO groeit!
Door groeiende vraag naar
automatiseringsoplossingen en de toegenomen
schaalgrote van projecten groeit ARCO exponentieel.
Om de productiecapaciteit uit te breiden nam ARCO
afgelopen juli een extra productieruimte van 600 m2
in gebruik. Vanwege uitbreiding van de afdelingen
engineering, elektro en montage zijn wij op zoek naar
nieuwe collega’s.
ARCO
Stationsstraat 125 , Horst
T +31 (0) 88-006 5300

“De bar was gehuisvest in het door
Jong Nederland ingerichte clublokaal
waar nu de soos zit. De Casanovabar,
zo noemden wij het, was open voor
iedereen. Na een tijdje bleef een
bepaalde groep er hangen. Zo besloten

wij om een vereniging te starten.
Onze leden betaalden allemaal 7
gulden per jaar. Daar kregen ze allerlei
activiteiten voor terug zoals droppings,
optredens van bands, speurtochten,
een jukebox en nog veel meer.”
De naam YAZOO H-66 is ontstaan
na een prijsvraag, vertelt Jacques.
“Ons gebouw was aangekleed in
westernstijl. Zo kwam er iemand met
de naam YAZOO. Dat slaat op een
westernstadje in de Verenigde Staten.
De H staat voor Hegelsom en 66 voor
het jaar dat onze vereniging opgericht
is. Onlangs ben ik met mijn dochter
naar de Verenigde Staten geweest.
We hebben daar rondgetoerd. We zijn
nog langs het plaatsje Yazoo geweest.
Toen ik aan de plaatselijke bewoners
vertelde waarom ik daar was, vonden
ze het geweldig. Ik kreeg allerlei
boekjes mee, bieropeners, pennen
en moest zelfs met de mensen op de
foto.”
YAZOO kreeg zijn apparatuur van
een discotheek in Venray. “Samen met
Jacques reed ik elke week naar Jac
Martens. Daar haalden wij een aantal
grote versterkers en een draaitafel.
Die mochten we lenen. We reden
dan met twee pick-ups terug. In het
gebouw hadden we ook een jukebox
staan. Het was net zo lekker om even

Vacatures

Projectleider m/v

Als medewerker bij ARCO werk je mee aan het verbeteren van
bedrijfsprocessen bij onze klanten. In de functie van projectleider
draag je bij aan de realisatie van projecten binnen de gestelde
marges, tijd, financiën en technische aspecten.
Als projectleider geef je leiding aan een projectteam dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, produceren, monteren en
opleveren van klant-specifieke oplossingen. Daarnaast zorg je
voor de coördinatie en begeleiding van het project, zowel in het
voortraject als tijdens de uitvoering. Gedurende de uitvoering van
het project onderhoud jij contacten met de klant en leveranciers
om de projectvoortgang te bespreken.

een plaatje op te zetten dan naar een
band te luisteren. Zo draaiden we
toch onze eigen muziek. Elke maand
moesten we dan platen gaan kopen
in Venray. Natuurlijk waren de top-40
nummers verplicht in ons repertoire.”
De hoogtepunten van Jan en
Jacques waren toch wel de droppingen. “We werden dan allemaal in een
trailer gestopt en dan dropten ze ons
midden in een bos. Dat mag tegenwoordig niet meer. Toen was dat echt
heel leuk. Onderweg haalden we dan
ook wel eens kattenkwaad uit. Zo had
een groep een keer een steen door de
ruit van iemand gegooid. Uiteindelijk
moesten ze alles wel terugbetalen,
maar dan hadden we wel gelachen.”
Op zondag 9 oktober vindt de
reünie van YAZOO plaats. De leden
verzamelen zich bij Zaal Debije in
Hegelsom, waarna ze eerst wat gaan
drinken in OJC Phoenix. Daarna staat
een buffet klaar met achtergrondmuziek van de jaren 60 en een aantal
foto’s van vroeger. “Ik ben benieuwd
wat de leden van de reünie vinden”,
vertelt Jan. “We komen toch weer
terug in ons oude hok. In de tussentijd
is er heel veel veranderd. OJC Phoenix
heeft heel wat metamorfoses gehad.
Phoenix is eigenlijk herrezen uit de as
van YAZOO H-66.”

Software Engineer m/v
Als medewerker bij ARCO werk je mee aan het verbeteren van
bedrijfsprocessen bij onze klanten. In de functie van Software
Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en
programmeren van industriële besturingssoftware voor machines
en productielijnen waarmee onze opdrachtgever werkt.
Als software engineer werk je zelfstandig aan het programmeren
van besturingssoftware zoals PLC en HMI. Je bent bezig met
programmeer-, testwerkzaamheden en inbedrijfstelling van
installaties. Je hebt een uitdagende en afwisselende functie,
waarbij je ook tijd doorbrengt op locatie bij de klant.

Montageleider m/v

Servicemonteur
Elektro m/v

Als medewerker bij ARCO werk je mee aan het verbeteren van
bedrijfsprocessen bij onze klanten. In de functie van montageleider werk je onder leiding van de projectleider en je geeft leiding
aan monteurs.
Een montageleider bij ARCO zorgt voor een optimaal verloop van
montage en installatiewerkzaamheden op locatie door middel
van planning, coördinatie, leidinggeven en controle. Je hebt een
uitdagende en afwisselende functie, waarbij je de meeste tijd
doorbrengt op locatie bij de klant. In deze functie zit je incidenteel in het buitenland en overnacht je regelmatig in hotels.

Als medewerker bij ARCO werk je mee aan het verbeteren
van bedrijfsprocessen bij onze klanten. In de functie van servicemonteur elektro ben je verantwoordelijk voor het bekabelen
en afmonteren van installaties.
Een servicemonteur elektro bij ARCO zorgt voor een optimaal
verloop van montage en installatiewerkzaamheden op gebied
van elektro. Je hebt een uitdagende en afwisselende functie,
waarbij je de meeste tijd doorbrengt op locatie bij de klant.
In deze functie zit je incidenteel in het buitenland en overnacht
je regelmatig in hotels.

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met CV ter attentie van Mandy Huijs naar e-mailadres mandy@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacature bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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Buurtsuper in Broekhuizen stopt

‘We gaan de omgang met de mensen missen’
Kleine kernen in Horst aan de Maas hebben er al langer mee te maken: het verdwijnen van voorzieningen als
het openbaar vervoer, de pinautomaat en het postkantoor. Na 38 jaar houdt nu ook buurtsuper Pryma van Paul en
Marian Keltjens in Broekhuizen op te bestaan.

Dorpsbewoners van Broekhuizen
en omliggende dorpen zullen vanaf
eind oktober hun boodschappen elders
moeten doen, want Paul (64) en
Marian (61) vinden het dan, na 38 jaar,
mooi geweest. Van een overname is
geen sprake. “We zijn met kandidaten
in gesprek geweest, maar die hebben
er van af gezien. De investering die ze
zouden moeten doen is voor hen te
groot”, zegt Paul. Daarbij komt volgens
hem dat een nieuwe eigenaar op zoek
moet naar een andere, dure leverancier.
Dat Paul en Marian stoppen, heeft
te maken met de reuma van Marian.
“Daarbij komt dat we allebei op leeftijd
komen. Het is welletjes”, vertelt
Paul. “Het is wel jammer dat het niet
voort wordt gezet”, aldus Marian. De
reacties uit het dorp zijn wisselend.

Paul: “Mensen uit het dorp gunnen
het je natuurlijk van harte dat je er na
38 jaar mee stopt. Aan de andere kant
vinden ze het ook ontzettend jammer
dat winkel weggaat.”
Het einde van Pryma is een aderlating voor de mensen die al jaren bij
Marian en Paul in de winkel komen.
Er komt ook een einde aan de vertrouwensband tussen klant en winkelier.
“Voor sommige ouderen moeten wij
de pincode invoeren. ’Doe jij het maar’,
zeggen ze dan. Daarnaast kan het
hier nog dat mensen hun kosten op
een briefje laten schrijven. Zo rekenen
de verenigingen die hier komen hun
boodschappen een keer per kwartaal
af”, zegt Paul.
Het stel kijkt met een goed gevoel
terug op 38 jaar supermarkt. “In het
begin was de winkel zo klein dat je

zelf de melk nog in Blerick moest gaan
halen. Je reed ’s morgens om 05.00 uur
naar Blerick, laadde de auto vol en om
07.00 uur begon je met werken.” Na de
verbouwing in 2000 kreeg de winkel
100 vierkante meter erbij en werd
alles netjes bij Paul en Marian bezorgd.
“De verbouwing is wel een hoogtepunt, denk ik. Toen ging de omzet ook
omhoog”, zegt Paul. Echte dieptepunten noemen de twee niet. “We hebben
tien jaar geleden wel last gehad van de
stuntprijzen van de grote jongens, maar
dat heeft zich vrij snel weer gestabiliseerd.”
Als de winkel dicht is, neemt Paul
misschien nog een baantje voor een
paar dagen in de week. “Ik moet wat
te doen hebben. En ik denk dat ik
op vrijdagavond na de repetitie wat
langer bij de fanfare zal blijven hangen.

Nu moeten we zaterdagochtend altijd
vroeg beginnen. De vrachtwagen staat
om 05.45 uur voor de deur”, zegt
Paul. Hij vervolgt: “We zullen zeker de
omgang met de mensen gaan missen.
Je maakt toch graag een praatje met
iedereen. Zij moeten soms ook hun
ding kwijt bij ons. Het is horen, zien en

zwijgen.” Marian: “Ik denk dat ik mijn
handen vol ga hebben aan het huishouden. En een beetje lopen en fietsen.
Je moet toch bezig blijven.”
Op zaterdag 29 oktober is de
laatste werkdag van Paul en Marian.
Klanten kunnen dan in de winkel langskomen voor een hapje en een drankje.

HALLO in Ladonia
Tom van Diggelen, Tim Camps, Roy Keijsers en Jeroen Geuijen
(allen uit America) maakten een roadtrip door Scandinavië. Naast het
bezoek aan de bekende landen Denemarken, Zweden en Noorwegen
hebben ze ook nog een bijzondere natie aangedaan. “Namelijk de
Royal Republic of Ladonia, een onafhankelijke micronatie gelegen in
Zweden. Op de foto lezen we de HALLO met op de achtergrond de
twee kunstwerken van Ladonia: de Nimis, het houten bouwwerk,
en de Arx, het stenen bouwwerk, links op de foto.”

dag
Zaterober
1 okt .00
f 10
vanauur.

GroenRijk
Dierenbuﬀet
Een gratis smulbuﬀet voor je huisdier!

Op zaterdag 1 oktober organiseren wij een heus dierenbuﬀet.
Een feestje dat geen huisdier zou mogen missen.

Dierendag is bij GroenRijk al op 1 oktober!
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080
groenrijkmaasbree.nl

Vier generaties
Met de geboorte van Sara is Broekhuizenvorst een familie met vier generaties rijker. Sara is de
dochter van Maaike, kleindochter van Riet en achterkleindochter van Riek Weijs–van den Munckhof.
Riek werd eerder dit jaar al overgrootmoeder van Siem en Catoo. Ze is dan ook erg trots op al haar
achterkleinkinderen.
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H A N G TA FE LS

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Marc en Nicole en alle collega’s van Kwekerij Litjens

INKOMSTENBELASTING

Als iets liefs je verlaat
Blijft voor altijd de liefde

Voor het afscheid nemen van ons mam, oma en super oma

Dien Verbruggen-Sijbers

Flow
Tienray, Ingrid en Alex
Mike, Dennis
Horst, Gerd-Jan
Emmy
Meterik, Bas en Mieke
Yara
Asten-Heusden, Moeder Joosten

NUSSELEINSTRAAT

Horst, Cor

Haar kinderen en (achter-)kleinkinderen

AMERICA

A 60

Wij willen iedereen bedanken die

Toos Elbers-Verlinden
“Toos van Bram ziene Piet”

ALGEMEEN
FONDS

en ons hebben geholpen en gesteund bij haar ziekte en overlijden
door de bezoekjes, kaarten, mooie bloemen en op elke andere manier.

Horst, 26 september 2016
Schoolstraat 24, 5961 EH Horst

Fam. Elbers
Swolgen

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).
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Waar komen je klachten vandaan.
Lichamelijke en emotionele klachten
opsporen en integreren zodat je weer
vrij bent. www.mclife.nl

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Te koop Elstar en andere soorten.
Ook zelf plukken 0,50/kg.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
Kantoorruimte in Horst-centrum
ideaal voor starters, vanaf € 250/
mnd, div. afm. Tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
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Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Zolderopruiming. Verzamelen, jullie
herkennen dit wel, je moet keuzes
maken dus wij hebben opgeruimd.
Op 2 oktober van 11-16 uur verkopen
we onze spullen in de Wingerd
in Sevenum. Wees welkom “de
verzamelaarsters”.

0
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Te koop handkar geschikt voor
vervoer tot 350 kg, 10 bloembakken
met ophangbeugels, bloemenmanden
en potten, petroleumkachel, ronde
tafel, herenfiets Koga, elektrische
graskantentrimmer. Tegen elke
aannemelijke prijs. Tel. 077 398 34 47.
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Kofferbakverkoop/Rommelmarkt.
Zo 25 sept Carbootsale Tegelen op
terrein Heideruiters, auto’s € 5,- www.
hh-marktkramen.nl,
06 25 05 18 94.

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.

Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

a

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

C1

Wij willen graag iedereen bedanken
die ons mam gesteund heeft in haar strijd.

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.

Weer zin in sporten? Slender you
Fit biedt vele mogelijkheden: actief,
divers, individuele deskundige
begeleiding. Ook mogelijk bij
medische klachten. Bel voor een gratis
proefles 077 398 49 71 Meer info:
www.slenderyoufit.nl

AMERICA

Het is de wens van ons mam om in plaats van bloemen
een donatie te geven aan Stichting KiKa.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in zaal Boszicht.

A 60

Tiny is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid
van haar te nemen op donderdag
29 september van 19.00 tot 20.30 uur.

Te koop twinnyload,
imperial, 4 kunststof stoelen
inklapbaar, 6 rotanstoelen, boener
voor parketvloer, vierpits gasfornuis,
handgrasmaaier, 2 spinnenwielen,
motor testset, hallogeenlamp,
3 doppendozen. Tegen elke
aannemelijke prijs. Tel. 077 398 34 47.

ZWARTE PLAKWEG

Wij nemen afscheid van Tiny op vrijdag 30 september
om 11.00 uur in zaal Boszicht, Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats
op Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree,
Grote Blerickse Bergenweg 28 te Venlo-Maasbree
(achter het crematorium).

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

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.

P.s. Door jullie bijdrage hebben we een mooi bedrag aan donatie
naar La Providence mogen brengen.

Familie Joosten
Familie Moen

Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
www.heikevastgoed.nl of
06 55 12 69 96. Bvd.

en.
40470 Düsseldorf.

Cor, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
met dit grote verlies.

zijn er nog velen een kop koffie komen drinken, een bloemetje
komen brengen of kwamen gewoon even langs.
Dat voelde voor ons als een warme deken.
Bedankt voor alle steun die we voor, tijdens en na haar afscheid
mochten ontvangen.

Zij overleed op 63-jarige leeftijd.

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.

TREINSTATION
AMERICA

Cor Moen

MARKT

echtgenote van

Tiny bedankt voor de fijne tijd die we samen hadden
tussen de paprika’s. Je was een voorbeeld voor velen,
we gaan je missen……

BETAAL
A 200

Tiny Moen - Joosten

Gameboard (NL) Version #1

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder,
trotse oma en mijn dochter

Soms staat de wereld even stil……

A 200

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten,
bij het ontbreken van kracht.
Maar ondanks je verlies van strijd om het leven,
heb je ons een goed voorbeeld gegeven.

LOTTUM,
AASDORPEN
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familie

040 MONOPOLY HORST AAN DE MAAS
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Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

A 400

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.
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Thijs Mooren
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Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdagavond ga ik het liefste
uit bij De Lange in Horst. Dit is een
leuke afsluiting van mijn vrijdag want
dan moet ik altijd zelfstudie doen,
dus uitgaan is dan toch wel een fijne
beloning.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Zelf speel ik voetbal, dus het zou wel
leuk zijn om daar een topsporter in
te zijn. Ik speel op dit moment nog in
de A, maar volgend jaar ga ik naar de
senioren, hier heb ik veel zin in.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dan zou ik mezelf vertellen dat ik
beter mijn best moet doen op de havo.
Ik deed namelijk niet echt veel moeite
en toen ik naar de HAN ging, kwam ik
er ineens achter dat ik toch wel wat
moest gaan doen voor school.
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Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Heel graag zou ik nog een roadtrip
door Amerika willen maken en dan alle
bekende plekken langs gaan. Waarom?
Omdat dit gewoon een land is met zo’n
andere cultuur waarvan het me heel
interessant lijkt om de verschillen van
onze culturen te zien.
Wat deed je als kind het liefst?
Het allerliefste deed ik voetballen op
een grasveldje en met mijn skelter door
heel Hegelsom crossen. Tegenwoordig
zal die skelter wel iets te klein voor me
zijn, denk ik.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een koelkast die je drinken al klaar
heeft staan als je thuis komt, zodat je

het zelf niet meer uit de koelkast hoeft
te pakken. Dit zou mijn leven een stuk
gemakkelijker maken, want vaak als
ik thuis ben heb ik wel zin in drinken,
maar heb ik geen zin om het uit de
koelkast te pakken. Deze uitvinding zou
zeker een gat in de markt zijn.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Nee daar geloof ik niet in, omdat ik het
heel raar zou vinden als er een soort
van tweede mensheid zou zijn. Ik denk
dat wij als mensheid eigenlijk gewoon
geluk hebben gehad en daardoor zijn
ontstaan.
Wat is je droombaan?
In het laboratorium werken zou echt
mijn droombaan zijn, want op dit
moment studeer ik chemie. Tijdens
mijn studie ben ik er achter gekomen
dat ik een grote interesse heb voor
kunststoffen. Het leuke hieraan vind ik
dat ik toch met chemie bezig ben maar
dat ik ook creatief kan zijn.

EM

Thijs Mooren
18 jaar
Hegelsom
HAN Nijmegen
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Wat is je favoriete game?
League of Legends, omdat het een spel
is waarvoor je veel tactiek nodig hebt
en al mijn vrienden spelen het dus is
het ook altijd gezellig om te spelen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dat is toch wel het moment geweest
dat ik mijn solo moest zingen bij de
musical in groep 8. Meestal ben ik best
stressbestendig maar toen ik ineens
mijn hele basisschool voor me zag zitten moest ik toch wel even slikken.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Mijn intro van de HAN in Nijmegen.
Ik vond dit zo’n leuke week, de hele
week zuipen en nieuwe vrienden
maken. Door zo’n week leer je elkaar
wel echt kennen en je leert zo ook echt
een stad goed kennen.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dagobert Duck, omdat het me toch wel
leuk lijkt om in je eigen geld te kunnen
zwemmen. Die luxe heb ik tot nu toe
nog niet gehad. Het enige minpuntje
zou alleen zijn dat je voor je hele leven
een eend zou moeten zijn, maar dat
valt nog te overzien.
Heb je een verborgen talent?
Het is niet echt een verborgen talent,
maar niet veel mensen weten dat ik
piano speel. Als ze dan voor de eerste
keer bij me thuis komen en de piano
zien staan zijn ze altijd verbaasd als ik
zeg dat die van mij is.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik dat
ik best sociaal ben en altijd mensen
een eerlijke kans geef. Ik zou mensen
ook nooit afrekenen op een roddel of
verhaal, maar ik leer ze altijd eerst
kennen. Mijn slechte eigenschap is
dat ik snel dingen persoonlijk opvat.
Als iemand iets negatiefs over mij
zegt vind ik het erg moeilijk om hier
niet fel op te reageren. Negatieve
feedback krijgen vind ik dus ook erg
moeilijk.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
In Nijmegen gaan studeren was toch
wel een grote beslissing. Ik ben wel
heel blij dat ik deze beslissing heb
genomen, want ik voel me echt op
mijn plek op deze school. Het was dus
een goede keuze.
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Theorie
stress

Na weken doodgegooid te
zijn met verkeersregels- en
borden, was het dan eindelijk
zover: mijn autotheorieexamen! Al die tijd heb ik
lopen stressen voor uiteindelijk
tien minuutjes achter een
schermpje.
Donderdag liepen een
vriendin en ik lichtelijk gespannen door Venlo richting het CBR.
We probeerden elkaar wat gerust
te stellen totdat zij er spontaan
uitfloepte dat maar 43 procent
slaagt en dat een vriendin van
haar zelfs zeven keer op is
geweest voor haar theorie.
Dit werkte natuurlijk niet
bepaald motiverend. Wat ook
niet echt meewerkte was dat ik
‘s morgens zelfs nog niet voor al
mijn oefenexamens geslaagd
was.
Toch was ik niet helemaal
onvoorbereid. Ik had het hele
theorieboek samengevat en
vijftien examens geoefend.
Met oefenen had ik me vooral
gefocust op het onderdeel:
gevaarherkenning, omdat je voor
deze vragen te beantwoorden
maar 8 seconden krijgt en ik het
reactievermogen van een
baksteen heb. Hierbij had ik
uiteindelijk ook maar vier fouten
van de twaalf die je mag
hebben. De theorie was dan
weer een ander verhaal. Die had
ik met de hakken over de sloot
gehaald met vijf van de vijf
fouten. Dan worden er van die
leuke vragen gesteld hoe de
tweede auto van de militaire
colonne eruitziet terwijl ik me
aan het bedenken ben of ik ooit
wel zo’n colonne heb gezien in
m’n leven.
Toen ik aan het einde het
groene duimpje omhoog op het
scherm zag en het blij gezicht
NACHTE
van Anne, die ook was geslaagd,
ME
kon mijn dag niet meer stuk.
Allebei waren we dan toch in
één keer geslaagd!
Mocht je nog bezig zijn met
je autotheorie of gezakt zijn,
no worries, uiteindelijk haalt
iedereen het. Niet te veel
stressen dus.
Liefs,
Anke

TREINSTATION
GRUBBENVORST
SCHADIJKERWEG
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Geboren

Stijn
22 september 2016
Zoon van
Roy Camps en Linda Lenssen
Broertje van Nina
Jan van Swolgenstraat 3
5866 AS Swolgen

‘Kans in plaats van crisis’
In het kader van het evenement Van Horster Land organiseerde gemeente Horst aan de Maas op vrijdag
23 september het symposium ‘Integreren doen we samen’. Uitgenodigd waren lokale en regionale ondernemers,
professionals en vrijwilligers die aan de hand van drie verhalen over integratie met elkaar in gesprek gingen over
verbinding maken met elkaar. “Een voorwaarde voor goede integratie is interesse in elkaar”, was een van de
conclusies.
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25 september 2016
Zoon en broertje van
Marc, Paula, Isa en Jans
Verheijen-Peeters
Jan Drabbelsstraat 16,
5964 AH Meterik
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Woninginrichting bij u thuis. www.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl Trap
bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt en
leggen. Bel: 06 16 37 45 14.
Gratis proefles Tai Chi. Stress release
door Tai Chi. Een actieve vorm
van ontspanning. Gratis proefles.
Krijgskunst, meditatie en welzijn. www.
toriitotao.nl
Fiets- en bromfietsreparatie Hiem
Janssen Tienrayseweg 4 Horst
tel. 077 398 61 38, wegens vakantie
gesloten van 5 t/m 16 september.
Onsterfelijke Gesprekken.
Heb je behoefte om over je overleden
naaste(n) en je proces hierin te
praten, juist als het een tijd geleden
is? Woensdag 19 okt ben je van harte
welkom! Meer info: www.weyoga.nl/
onsterfelijke-gesprekken/

Goede betrouwbare poetshulp. Ben
op zoek naar goede en betrouwbare
poetshulp voor ca. 3 uur per week.
Liefst op vrijdagmorgen van ± 9-12
uur. Interesse? 06 14 21 85 50.

Te koop scheepsstuurwiel,
zeer geschikt voor decoratie (doorsnee
1,80 meter), 2 stoelen geschikt voor
voetpedicure, aanrechtblad met
dubbele roestvrijstalen afwasbak
(lengte 2,10 meter). Tegen elke
aannemelijke prijs. Tel. 077 398 34 47.
Te pacht gevraagd: bouwland/
weiland Tel. 06 83 71 79 85.
Gezocht medewerkster op
boomkwekerij (Meterik)
vermeedering, leeftijd niet zo
van belang, werkwillend, per
direkt beschikbaar om het team te
versterken. Loon cao, mail cv naar
j.selten21@planet.nl

Te koop hondenkar voor 2 grote
T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
honden, ook geschikt voor vervoer van
2.3.4.schaar ploeg/hooimachine/
merkende ontwerp
van
het
speelbord,
de
vier
hoekvakjes,
kleinvee. 2 hondenhokken geschikt
hark/maaier/bloter/mesttank/
evenals elkkipper/weisleep/maizaaimachine/
van de kenmerkende elementen van het bord
vooren
binnen en buiten en voerbakken,
o voor haar beroemde MONOPOLY gezelschapsspel en
toebehoren.
riemen
enz. Tegen elke aannemelijke
tractor
enz.
06
19
07
69
59.
ehouden. Winning Moves Deutschland GmbH, Münsterstraße 359, 40470 Düsseldorf.
prijs. Tel. 077 398 34 47.
Franse les volwassenen.
Cursus Frans volwassenen op alle
niveaus. Veel persoonlijke aandacht,
onderwijs op maat, oog voor uw
persoonlijke doel. Voor meer info,
bel 077 811 00 24 of bekijk mijn
website www.francaissansfautes.nl

KANS

EG

ZE,
RPEN

0

Per 1 november vrij: geheel
ingerichte woonruimte.
Inlichtingen 0478 69 24 56.
Healing creme – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Te koop mais 1.10 ha gelegen in
America. 06 51 02 86 89.

DE
N

Computerhulp Horst aan de Maas.
Computerproblemen, vragen of advies
nodig. Bel mij op 06 31 52 45 17.

Kinderen spelen tijdens de Burendag in de Mussenbuurt
“Mensen vragen zich vaak af:
waarom zijn al die vluchtelingen
hier? Waarom blijven ze niet in hun
eigen land?”, begint Ibrahim
Alsalhani zijn verhaal. De Sevenummer vluchtte twee jaar geleden uit
Syrië naar Nederland. “Sommige
mensen denken dat vluchtelingen
alleen hier voor het geld zijn.
Maar alleen voor geld brengt
niemand zijn eigen leven in gevaar
en laten ze alles en iedereen achter.
Geld is niet de reden. Vluchtelingen
komen hier voor veiligheid, hoop op
een beter leven. Ze komen hier,
omdat ze in hun thuisland geen
toekomst meer hebben.” Om de
integratie van vluchtelingen in de
gemeente te verbeteren, richtte hij
de stichting NAS op. Want integratie
werkt volgens hem twee kanten op.
Willen nieuwkomers zich goed thuis
gaan voelen in de gemeente, dan is
het volgens Alsalhani belangrijk dat
iedereen begrijpt waarom zij
hierheen gekomen zijn en wat ze
meegemaakt hebben. “Statushouders hebben veel te bieden voor
Horst aan de Maas, het zijn goede
mensen. Het zou goed zijn als
iedereen de komst van nieuwkomers
zou zien als een kans, in plaats van
een crisis.”

MARKT

LOTTUM,
MAASDORPEN

TREINSTATION
AMERICA

Kan iedereen
meedoen?

A 100

Kansen zien en de sociale
cohesie versterken is ook in Meterik
belangrijk. Daar werd het project
dorpsverbinders opgezet. “We willen

A 200

dat alle inwoners van Meterik mee
kunnen doen in het sociale leven van
het dorp”, vertelt Mathieu Tacken van
de dorpsraad, een van de initiatiefnemers. “We vragen ons telkens af:
zijn er mensen die niet mee kunnen
doen?” Dit kunnen zieke of gehandicapte inwoners zijn, of eenzame
mensen, jongeren of ouderen, maar
ook arbeidsmigranten en statushouders kunnen niet altijd meekomen in
het dorp. Tacken: “We hebben twee
statushouders in Meterik. Een man uit
Eritrea en een man uit Syrië. Toen de
Syrische statushouder in het klooster
in Meterik ging wonen, hebben we
samen met Stichting Vluchtelingenwerk
een kennismakingsavond voor hem
en de medebewoners georganiseerd.
Hij doet nu vrijwilligerswerk in Museum
De Locht in Melderslo.” Meterik wil in
de toekomst met het project ook meer
aandacht gaan besteden aan de integratie van arbeidsmigranten.

Zonder toekomstvisie
INKOMSTENgeen
integratie
BELASTING
De goede integratie van arbeidsmigranten is ook waar Grzegorz
Czerwinski, Greg voor Nederlanders, uit
Sevenum zich veel mee bezig houdt.
Zeventien jaar geleden kwam hij vanuit
Polen naar Nederland voor een tweede
studie. Hij besloot hier te blijven.
Czerwinski is een van de oprichters van
het project Twijfelaars over de streep,
dat arbeidsmigranten probeert te
helpen bij het maken van de keuze om
zich voorgoed in Nederland te vestigen
of terug te gaan naar Polen. “Voor veel

arbeidsmigranten uit deze regio
ontbreekt de toekomstvisie”, legt hij
uit. “Het is belangrijk dat ze nadenken
over de opties die ze hebben. Een
mens is pas gelukkig als hij zijn eigen
gekozen plek in de wereld inneemt.
Die keuze maken heeft daarom een
positieve invloed op de integratie.”
Door middel van workshops gaat het
project de arbeidsmigranten helpen te
bepalen in welk land ze hun leven op
willen bouwen. Als iemand zeker weet
dat hij in Nederland wil blijven, maakt
dat integreren gemakkelijker, aldus
Czerwinski.

NS

Hobbygilde Horst. Wij zoeken een lid
voor het bestuur. Onze voorkeur gaat
uit naar iemand die met Excel kan
werken. Belangstellenden kunnen dit
mailen aan bestuur@hobbygilde.nl of
bellen met 077 398 39 80.

Verloren beige vestje met gekleurde
print op achterzijde op 23 september
tijdens een wandeling van Broekhuizen
naar Lottum. Gelopen vanuit kiosk aan
de Maas. Tel. 06 15 02 44 29.

KA

Slooyerbroek 5, 5961 LX Horst

Armband gevonden op 11 september
in de buurt van de dierenweide van de
Kasteelse bossen in Horst. Tel. 077 398
11 02 (na 18.00 uur bereikbaar).

AA

Marlie en Théon
Machteld, Jasper en Jelle
Linda en Laurent

Proficiat van de kinderen
en kleinkinderen

T

Wij feliciteren hen van harte
met deze mijlpaal.

wurd vandaag 80 joar

RS

Op 2 oktober zijn onze ouders
60 jaar getrouwd!

Annie
Kuijpers-Jakobs

HO

Martien van Issum
en Cisca van
Issum-Kelders

M

Diamanten Bruidspaar

‘Elkaar willen
verstaan’
Integreren is niet alleen een taak
van nieuwkomers, maar moet ook
vanuit de oorspronkelijke inwoners
van de gemeente komen. Dat is iets
waar alle aanwezigen deze middag het
mee eens zijn. “Een voorwaarde voor
goede integratie is interesse in elkaar.
Taal is daarbij belangrijk. Dan gaat
het niet om elkaar kunnen verstaan,
maar om elkaar wíllen verstaan. En dat
geldt niet alleen voor vreemdelingen,
ook voor mensen die al jaren naast
AMERICA
elkaar
wonen”, is de reactie van cultureel ondernemer Jan Duijf uit Horst.
Een andere reactie uit de zaal vat de
middag goed samen. “Integratie moeten we niet alleen op statushouders of
arbeidsmigranten focussen. Misschien
zijn wij zelf wel de reden dat zij hier
niet willen wonen of niet willen integreren. Integreren moeten we allemaal
samen doen.”

ALGEME
FOND

NUSSELEINSTRAAT

BETAAL
A 200

A 60
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‘Mussenbuurt is een goede afspiegeling
van de multiculturele samenleving’
Bewoners van de Mussenbuurt in Horst kwamen op zaterdag 24 september bij elkaar in het kader van Burendag.
Voor deze gelegenheid werden er diverse multiculturele activiteiten georganiseerd. “De vooroordelen over deze
wijk kloppen niet. Het is hier altijd gezellig.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

tingsplek tussen de bewoners van de
Mussenbuurt. Het is een buurt die in
Horst door sommigen gezien wordt als
een soort achterstandsbuurt. Volgens

De speurtocht is afgelopen en
een paar kinderen springen nog op
het springkussen op het Merelplein
dat vandaag dienst doet als ontmoe-

de bewoners die hier vandaag zijn
klopt dat beeld niet. “Het is een gevarieerde wijk. Er zijn veel verschillende
culturen. We hebben Polen, Mexicanen,

noem maar op. Maar de mensen zijn
hier mooi en de huizen ook”, aldus
Sabrina van den Bekerom van de werkgroep Mussenbuurt, die deze dag heeft
georganiseerd. Trees Poels, ook van
de werkgroep, woont nu een jaar in
de buurt (voorheen in Den Haag, red.)
en ervaart dat als prettig. “Mensen
zeiden: ‘Ha, je moet hier eens komen
wonen.’ Nou, dat heb ik gedaan en de
Mussenbuurt is een gezellige buurt.”
Sinds kort zijn er ook nieuwe
statushouders neergestreken in de
Mussenbuurt. Een van hen is Tigsiti
Mael. Zij komt uit Eritrea. “Het bevalt
me hier”, zegt ze in haar beste
Nederlands. Ze is hier pas enkele
maanden. “Ik hoop dat mijn man
en kinderen hier ook heen kunnen
komen.” De verhalen die mensen over
de Mussenbuurt vertellen, komen
volgens Van den Bekerom vooral uit het
verleden. “Ik woon hier al veertien jaar
en ik heb hier nooit problemen gehad.
Ik vind het juist mooi dat hier zo veel
verschillende culturen samenkomen.
Zo bracht een van onze Poolse medebewoners vandaag spontaan iets te eten
mee om uit te delen”, vertel Van den
Bekerom.
“Het is hier altijd gezellig”, roept
een van de bewoners vanuit de tent die
speciaal voor Burendag is opgetuigd.
Het is Thei Donders (74). Hij woont
al 46 jaar in de buurt. “Er wordt vaak

gezanikt, maar het is hier juist erg
rustig. Oké, toen er veel mensen
tegelijk in de huurwoningen van
deze buurt kwamen wonen was
het misschien onrustig. Dat is nu
niet meer het geval. Ik zou nergens
anders willen wonen. Ik ga vanuit
hier naar het bejaardenhuis of crematorium”, lacht Donders.
Hij vindt de buurt een goede
afspiegeling van de multiculturele
samenleving. “Het is wel belangrijk
om de nieuwkomers een beetje te
verdelen en niet allemaal bij elkaar
te stoppen. Wij Nederlanders zouden
dan toch ook naar elkaar toe trekken?”, aldus Donders. Catharina (60)
woont ook in de buurt. Zij vermoedt
dat er een hoop gelukszoekers in
Nederland asiel aanvragen en krijgen. “Ik heb een kennis in Angola
en ik ken de verhalen van daar.
Daar zijn vrouwen die hun kinderen
achterlaten en hierheen komen.
Ik kan daar niet met mijn hoofd bij”,
zegt Catharina, die ook denkt dat
deze groep mensen in haar eigen
wijk is vertegenwoordigd. “Ik heb
het dan niet over Syriërs. Die vluchten echt voor oorlog. Dat vind ik
een ander verhaal.” Bewoners Door
Jacobs en Margit Gertzen zijn het
niet met haar eens. “Ik geloof niet
dat hier gelukszoekers wonen”,
zeggen zij allebei.

Van Horster Land

Een verscheidenheid aan culturen
Ondernemers uit Horst aan de Maas verzamelden zich op zaterdag 24 en zondag 25 september in het centrum
van Horst voor Van Horster Land. Zij boden bezoekers bij hun stands allerlei zaken rondom mode, culinair en
cultuur aan. Op het Lambertusplein, Wilhelminaplein en bij de Mèrthal was aandacht voor muziek.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

goed voorbeeld van deze vernieuwing is ’s middags te zien op het
Lambertusplein, waar percussiegroep
Drums & Roses Afrikaanse muziek
speelt. “We steken nu over naar
Afrika, waarbij de Djembé centraal
staat”, roept de presentator om.
Even verderop, op de hoek van het
Lambertusplein, is het ook Afrikaans
getint bij de stand van stichting Siham.
Hier trommelen bezoekers er lustig op
los onder begeleiding van een instructeur. “Goed zo”, roept hij tevreden.

De Polen op hun
rechten wijzen

De blaasmuziek van de
Reulsberger Muzikanten galmt
op zondagmiddag over het
Wilhelminaplein in Horst.

De tweede editie van mode-, kunsten culinair evenement Van Horster
Land is gezegend met lekker nazomers weer. Anders dan vorig jaar is

de verscheidenheid aan culturen dit
jaar. De eerste editie stond vooral
in het teken van het kruisen van de
Poolse en Nederlandse cultuur. Een

De Poolse inbreng op deze
aflevering van Van Horster Land
is nog steeds groot. Dat is niet zo
gek gezien de grote groep Poolse
arbeidsmigranten die in deze regio
vertegenwoordigd zijn. FNV Agrarisch
Groen heeft om deze reden een stand
bij het Wilhelminaplein. Zij willen de
Polen hier wijzen op hun rechten bij
hun Nederlandse werkgevers. Het is
nog vaak niet goed gesteld met het
arbeidsklimaat dat werkgevers Polen
hier bieden, zegt bestuurder van
FNV Agrarisch Groen Sander Martins.
“Soms komt het zelfs in de buurt van
slavenarbeid. Poolse arbeidsmigranten worden vaak onderbetaald en
uitgebuit. Daarnaast krijgen ze soms
slechte huisvesting aangeboden.

Wij proberen ze hier te wijzen op
hun rechten.” Volgens Martins zit het
minder in de Poolse cultuur om voor
jezelf op te komen. “Ze zijn bang dat
als ze dat doen, dat ze ontslagen worden.” Martins zegt dat er dit weekend
diverse klachten van Polen binnen zijn
gekomen.

Feestweekend
Bij Top Jeans Shop is een modeshow gaande. Van Horster Land valt
tegelijk met het 40-jarig bestaan van
de zaak. “Dit is ons feestweekend”,
zegt eigenaresse Cecile van Well, die
benadrukt dat ze namens de hele
familie Van Well spreekt. “We merken
dat de animo dit weekend groot is.
Dat is ook aan de omzet te zien.”
Even verderop, in de Kerkstraat, heeft
Natuurwijzer een stand. Ze promoten
daar, tegenover de winkel, natuurlijke
voeding. “We willen laten zien dat
natuurlijk voedsel ook lekker kan zijn.
Natuurlijke voeding is volgens ons
voeding zonder toegevoegd geur-,
smaak- en kleurstoffen”, vertelt Wilmi
Thijssen. Zij noemt de vegaburger als
voorbeeld van iets wat heel lekker
kan zijn. “Er is overigens ook niks mis
met een burger van vlees. Je hebt
tegenwoordig genoeg biologisch vlees
dat erg smakelijk én verantwoord is.
Het zijn eigenlijk de producten zonder
poespas waar het ons om gaat”, lacht
ze.
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Hoofddirectie Vitelia
blijft bestaan uit
twee personen
De Raad van Commissarissen van Coöperatie Vitelia, met onder andere
een vestiging in Horst, heeft besloten dat de hoofddirectie van Coöperatie
Vitelia zal blijven bestaan uit twee personen.
2010 deel uit van de hoofddirectie, die
afgelopen periode van drie personen
terug gebracht is naar twee personen.
Kuijpers (48 jaar) is 24 jaar werkzaam bij Vitelia en haar voorgangers,
voornamelijk als directeur van de
mengvoederdivisie. Rutten (46 jaar)
is 21 jaar verbonden aan Vitelia, in
aanvang als boekhouder en de laatste
jaren als financieel directeur.

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Na het vertrek van Jan Janssen
heeft de Raad van Commissarissen
nagedacht over de toekomstige
invulling. Deze zal blijven bestaan uit
de twee reeds zittende directieleden.
Hierbij is de functieverdeling als volgt:
Stefan Kuijpers, directeur en voorzitter
hoofddirectie en Herman Rutten,
Financieel Directeur en plaatsvervangend voorzitter. Beiden maken sinds

zaak!
Veel succes met jullie nieuwe

Kruytzer Optiek,
namens Essilor
van harte gefeliciteerd!

Margo & Team

Heel veel succes in jullie prachtige nieuwe pand!

www.haardstede.nl

Feliciteert Kruytzer Optiek en Optometrie
met hun nieuwe zaak en wenst hen veel succes!
Over ACB
ACB Transportbanden &
Onderdelen levert, monteert en
onderhoudt transportbanden en
toebehoren. Daarnaast biedt het bedrijf
24/7 service op alle transportband installaties. ACB is opgericht in 1994
en beschikt over gedegen kennis en een uitgebreid product assortiment. Onze klanten zijn actief in de branches Agro & Food, Transport
& Logistiek en Recycling & Bulk en zijn verspreid over heel Nederland.
ACB Transportbanden & Onderdelen heeft 4 verschillende vestigingen
te weten in Horst, Almelo, Hoorn en Doetinchem.

Beste Margo
en collega’s

Van harte gefeliciteerd
met jullie nieuwe zaak!
www.rabobank.nl/horstvenray
Een aandeel in elkaar

Over ACB Group
De ACB Group bestaat in totaal uit drie ondernemingen namelijk,
ACB Transportbanden & Onderdelen, ARCO en NEPAS. Door de kennis
en krachten van meerdere bedrijven te bundelen is de ACB Group in
staat om betere totaaloplossingen te realiseren. De ACB Group is al
ruim 20 jaar een betrouwbare partner in de transportbanden branche.
Het bedrijf telt 90 medewerkers.

Van harte gefeliciteerd met de opening van jullie
nieuwe zaak, wij wensen jullie veel succes!

Vacature ACB

Servicemonteur
Transportbanden

m/v

Bij ACB werk je in een team van transportband monteurs aan het onderhouden en verbeteren van transportband installaties. In de functie van
servicemonteur transportbanden, confectioneer je transportbanden.
Als servicemonteur transportbanden werk je in teamverband aan het
installeren van transportbanden bij onze klanten. Ook voer je montage-,
reparatie- en servicewerkzaamheden uit aan transportbanden en
transportbandsystemen. Je bent bereid te werken volgens een
werkrooster met weekend- en pieperdiensten.

Direct solliciteren?
Stuur dan een sollicitatiebrief met CV ter attentie van Mandy Huijs
naar e-mailadres mandy@acb-transportbanden.nl
Voor meer informatie over deze vacature bezoek onze website
www.acb-transportbanden.nl

WWW.SMEDTSINSTALLATIES.NL

Gefeliciteerd
met jullie
nieuwe ‘look’!

Horsterweg 38 Sevenum
077 467 22 44

www.verhaagparket.nl
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‘Het is echt
Kruytzer 2.0’
Kruytzer Optiek en Optometrie opende zaterdag 24 september de deuren van haar nieuwe
zaak aan Kerkstraat 17 in Horst. Het is een winkel geworden met een uniek concept, waarmee
Kruytzer klaar is voor de toekomst.

Peperstraat 33 5975 BT Sevenum
T: 06-29 54 47 89 www.bramwanten.nl

Van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe winkel!

Margo en Niels, van harte en
veel succes met jullie nieuwe zaak!

“Of de winkel precies zo geworden is als ik
voor ogen had? Nog mooier zelfs”, zegt Margo
van Heyster-Kruytzer stellig. “Niet alleen is de
nieuwe ruimte zeker twee zo groot als de oude,
we zijn volgens mij de grootste optiekzaak van
Noord-Limburg, ook is het een voor Nederland
unieke zaak met een concept waarmee we
helemaal klaar zijn voor de toekomst.” Veertig
jaar lang huisde Kruytzer Optiek en Optometrie
in winkelcentrum Kloosterhof in Horst. De zaak
werd opgebouwd door de ouders van Margo.
In 2013 nam zij het bedrijf van hen over.
De plannen die Margo had voor de zaak, bleken
echter niet realiseerbaar in het pand aan
Kerkstraat 1. “We waren letterlijk uit ons jasje
gegroeid. Ons team telt elf personen en de oude
winkel was te klein. Daarbij had ik plannen om
onder meer de oogzorgpraktijk verder uit te
breiden en wilde ik de mogelijkheid hebben om
onze collecties beter te presenteren. Het blijft
echter onzeker wat er nu precies met het gehele
Kloosterhof gaat gebeuren. Daarom ben ik verder
gaan kijken.”

’Ik wilde geen traditionele
optiekzaak’
Margo liet haar oog vallen op de voormalige
winkelruimte van Meulendijks aan de Kerkstraat.
“De plek bood veel mogelijkheden om er iets
heel gaafs van te maken. Er is zelfs ruimte om
nog uit te breiden, mocht dat in de toekomst
aan de orde zijn.” De opdracht aan de architect
was om er een gezellige ruimte van te maken
met dezelfde warme sfeer als de oude winkel.
“Ik wilde geen traditionele optiekzaak. Daarom
koos ik voor een architect die out-of-the-box
denkt en geen ervaring in de optiek had. Het is
mooi om te zien dat het uiteindelijk precies zo
geworden is als ik mijn hoofd had. Er zijn veel
warme kleuren en materialen gebruikt. Het
team heeft zeker input gehad bij het ontwerp.

We hebben veel samen overlegd. Ik kan het wel
bedenken, maar zij moeten er ook uiteindelijk
gaan werken.”
“We willen dat elke doelgroep hier terecht
kan voor een mooie bril”, vervolgt Margo.
Dat betekent onder meer dat de nieuwe winkel
een eigen achterom heeft waar klanten die
slecht ter been zijn op de eigen parkeerplaats
hun auto kunnen parkeren. “In de winkel
hebben we een leuke kinderhoek ingericht
voor de allerkleinsten en er is een trendhoek
voor de jongeren. We willen elke doelgroep en
elk budget kunnen bedienen. Uniek is de wijze
waarop we glasadvies geven. Met de Varilux
Experience wandmodule kunnen we de klant
nog meer betrekken bij het glasadvies en de
verschillen in standaard en gepersonaliseerde
glazen laten ervaren.”
De nieuwe zaak kent daarnaast een
afdeling Work & Vision (voor onder andere
de multimediabril) en de afdeling Sport &
Vision. “Mountainbiken, wielrennen, golfen of
hardlopen zijn allemaal sporten waarbij goed
zicht belangrijk is. Een goede sportbril bij een
mooie sportuitrusting is dan geen overbodige
luxe. In de speciale windtunnel kunnen klanten
zelfs testen of de bril winddicht is.” De afdeling
optometrie is nog professioneler opgezet en
uitgebreid met maar liefst vier meetruimtes
en een aparte screeningruimte waar met een
3D-netvliesscan, de zogenaamde OCT-scan,
oogziektes in een vroeg stadium opgespoord
kunnen worden. Kruytzer Optiek en Optometrie
heeft vijf optometristen in dienst, dat is uniek
voor een optiekzaak.
“Als ik nu in de nieuwe winkel sta, dan denk
ik: wauw! Het is echt Kruytzer 2.0 geworden.
Ik ben trots op ons team en vooral ook op mijn
ouders. Zij hebben me steeds in al mijn plannen
gesteund. En ik ben ten slotte trots op het feit
dat ik het prachtige werk van mijn vader nu op
deze plek kan doorzetten.”

Gefeliciteerd en veel succes
met je nieuwe zaak!
Hogelandseweg 82
6545 AB Nijmegen
Tel. 024 3785644
info@rasoc.nl
www.rasoc.nl
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Fi-touch

SCHILDERWERK + DECORATIE

Gefeliciteerd!
Wij wensen jou heel veel succes
met de nieuwe zaak.
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Metsel & Tegelwerken

Thei Drissen
Wij wensen Margo Kruytzer
en het team van Kruytzer Optiek
en Optometrie veel succes
in het nieuwe pand.

Molenstraat 19 5975 AE SEVENUM Tel.: 077 4673480
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Open dag
Bakker Groen
Het hoveniersbedrijf Bakker Groen houdt op zaterdag 1 oktober een
open dag. Deze vindt van 10.00 tot 17.00 uur plaats in het nieuwe bedrijf
aan de Stationsstraat in Hegelsom.
Hoveniersbedrijf Bakker werd in
1965 opgericht. Het bedrijf richt sinds
die tijd zowel op het ontwerpen,
beplanten en verzorgen van tuinen als
op onder andere grondwerk, metselen
van muurtjes, uitgraven van vijvers
en aanleggen drainagesystemen.
In 2013 werd het bedrijf wegens de
pensioengerechtigde leeftijd van Theo
en Mien Bakker, er was geen opvolging binnen de familie, overgenomen
door Bart Faassen Hoveniers. Om nog

meer door te kunnen groeien is het
bedrijf in maart van dit jaar verhuisd
naar de Stationsstraat in Hegelsom en
Hoveniersbedrijf Bakker werd Bakker
Groen. Daar werd de afgelopen maanden een nieuw bedrijf gerealiseerd.
Tijdens de open dag zijn enkele vaste
leveranciers van het bedrijf, waaronder Mertens BV, Rienties Tuinmachines
en Limagrain Nederland, aanwezig.
De officiële opening wordt om 12.00 uur
verricht door wethouder Paul Driessen.

Outdoor training
Bananenbox Wittenhorst 50-plus
Gezond eten

Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst heeft van supermarkt PLUS Lucassen op zaterdag 24 september de eerste
Bananenbox uitgereikt gekregen.
De Bananenbox werd uitgereikt
door Wil Lucassen en is een vorm van
sponsoring. “Nederlanders eten te
weinig groenten en fruit. Vooral
jongeren scoren een onvoldoende als

het gaat om groente en fruit eten:
slechts drie op de tien basisschoolleerlingen en 13 procent van de 12- tot
16-jarigen voldoen aan de richtlijn”,
aldus RKsv Wittenhorst. De Bananenbox

is daarom door PLUS in samenwerking
met ‘Vullen of Voeden’, een platform
voor bewust eten, bewegen en leven,
ontwikkeld om jonge spelers te stimuleren meer fruit te eten. Foto: F. Exterkate

Oh, zit dat zo!

Samen in Beweging houdt samen met Natuurlijk Nancy op zondag
9 oktober een inloop outdoor training voor 50-plussers. De trainingen
vinden plaats om 10.00 en 11.00 uur vanaf het Boscafé in Horst.
“De ouderen van nu zijn vitaal,
betrokken, ondernemend en vinden
hun eigen gezondheid en het bewegen daarbij steeds belangrijker”, zegt
de organisatie. “Men wil nog zo lang
mogelijk zelfstandig blijven waardoor
ze ook lang in het midden van de
samenleving staan. Buiten sporten kan
hiervoor een middel zijn.” Het doel
van de training, die in de buitenlucht
wordt gehouden, is het verbeteren van

de conditie en het versterken van de
kracht. Tijdens de outdoortraining kan
er gebruik worden gemaakt van dingen
die in de omgeving aanwezig zijn, zoals
bijvoorbeeld stoepranden, boomstronken, hekken en bankjes. De les wordt
dusdanig aangepast dat iedereen,
ook met een mindere conditie, mee
kan doen. Aanbevolen wordt makkelijke kleding en goede sportschoenen
te dragen.

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

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

Alternatief voor
lage spaarrente?
Door: Rob Wulms, Accountmanager Private Banking
Het wordt steeds belangrijker om zelf vermogen op te bouwen. Door
toenemende studiekosten voor de kinderen, mogelijke kortingen op uw
pensioen, hogere kosten voor zorg en een terugtrekkende overheid
moeten we steeds meer voor onszelf zorgen.
Daar is (veel) geld voor nodig.
Echter door de historisch lage
spaarrente wordt dit ook steeds
moeilijker! Wij verwachten dat de
spaarrente voorlopig laag zal blijven.
Bovendien krijgen we vanaf 2017 een
hogere belastingdruk op vermogens
boven 75.000 euro.
Tot en met 2016 rekent de
belastingdienst nog met een
voordeel van 4 procent over uw
grondslag sparen en beleggen. Over
dit voordeel van 4 procent betaalt u
30 procent inkomstenbelasting, per
saldo 1,2 procent. Vanaf 2017 gaat de
belastingdienst bij de berekening uit
van drie schijven. Zij gaat ervan uit
dat u meer voordeel hebt naarmate
uw vermogen groter is. Bij iedere
volgende schijf geldt daarom een
hoger percentage om uw voordeel te
berekenen. Daarover betaalt u 30
procent inkomstenbelasting. In plaats
van de tot nu toe geldende 1,2
procent, zijn vanaf 2017 de boven-

Schijf

Box 3 vermogen (€)

Rendement

Per saldo

1

0 - 75.000

2,9%

0,87%

2

75.001 - 975.000

4,7%

1,41%

3

975.000 of meer

5,5%

1,65%

staande percentages van toepassing.
Naast de belastingdruk zorgt ook
inflatie voor waardevermindering van
uw vermogen. Het is dus belangrijk om
na te denken over de manier waarop u
vermogen op wilt bouwen en wilt laten
groeien. Het traditionele sparen is voor
veel mensen niet meer de beste
oplossing. Beleggen kan dan een goed
alternatief zijn. Gelukkig kun je
tegenwoordig op veel verschillende
manieren beleggen. Als u zelf onvoldoende kennis en ervaring heeft met
beleggen, kun u zich laten bijstaan door
een adviseur. Daarnaast kunt u uw geld
‘uit handen’ geven, ook wel beheer
genoemd. Voor iedereen is er zo wel
een geschikte oplossing. Bovendien is
het goed om te weten dat u niet

kapitaalkrachtig hoeft te zijn om te
beleggen. U kunt vaak al beginnen
met een klein bedrag per maand.
Belangrijk is om een duidelijk doel
voor ogen te hebben. En een
risicohouding die past bij dat doel en
bij de termijn waarop u uw doel wilt
bereiken. Beleggen is geen doel op
zich, maar een middel om uw doel te
bereiken. U hoeft niet bang te zijn om
te beleggen, laat u wel altijd goed
adviseren.

www.rabobank.nl/horstvenray

Energetic opent
nieuwe bokslocatie
Energetic Training opende zaterdag 24 september haar deuren.
De bokshal ligt aan de Handelstraat 11 te Horst. Tijdens de
opening was er een bokstraining te zien. Nouchka Fontijn, zilveren
medaillewinnares van de Olympische Spelen, was eveneens
aanwezig. Wethouder Bob Vostermans opende het pand.
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en zo 13

GEPLUKT Nancy Hendrikx

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.

oud was. “Dat was heel zwaar voor me.
Opeens word je heel snel volwassen.
Mijn moeder was toch wel de pilaar
van het gezin. Daarna nam ik eigenlijk
de moederfunctie over.”
Nadat Nancy klaar was op basisschool de Weisterbeek in Horst, ging ze
naar de havo op het Bosveld College,
nu het Raayland College in Venray.
“Al snel wist ik dat ik iets met mensen
wilde doen. Ik vervolgde mijn studie op
het Interven College in Venray, waar ik
de opleiding Activiteiten Begeleiding
volgde. Ik liep stages bij crisisopvang
Raayke in Tienray en Elzenhorst in
Horst. Daar werkte ik met verstandelijk gehandicapten en ouderen.”
Na de opleiding is Nancy gaan werken
bij Stichting Daelzicht waar ze onder
andere samen met een collega een
arbeidsproject heeft opgezet voor
deze doelgroep. “We wilden dat de
verstandelijk gehandicapten buiten
de deur gingen werken en echte baan
hadden. In een fabriekshal maakten ze
kleine dingen, zoals doosjes spijkerclips. We hebben ook lolly’s ingepakt,
mailings samengesteld en nog veel
meer eenvoudige opdrachten. Het was
altijd erg gezellig.”

Babygroep bij
een kinderopvang

Een doorzetter, leergierig en enthousiast, zo noemt ze zichzelf. Lekker buiten sporten en trainen, dat is wat ze
het liefst doet. Als ze praat over sport, haar werk en bewegen, wordt ze helemaal enthousiast. Deze week wordt
Nancy Hendrikx (42) uit Horst geplukt.
Nancy groeide op in de
Mussenbuurt in Horst. “Als ik terugdenk
aan mijn jeugd, denk ik meteen aan de

vakanties. Die waren super leuk. Ik ging
dan vaker met mijn jongere broer
Maurice vissen vangen. We namen een

emmer mee en bonden daar een touwtje aan. Geweldig was dat.” Nancy’s
moeder overleed toen Nancy 14 jaar

Na de geboorte van haar drie
kinderen is Nancy in de kinderopvang
gaan werken. Nancy werkte eerst
op een babygroep bij een kinderopvang maar ging al snel bij een
buitenschoolse opvang aan de slag.
Uiteindelijk werd ze gevraagd de
buitenschoolse opvang op de basisschool De Weisterbeek op te zetten.
“Dat vond ik een mooie uitdaging.
Ik zat als kind op de Weisterbeek.
Zo kende ik nog heel wat leraren die
mij les hebben gegeven.” Maar de
toekomst van Nancy lag ergens

anders. “Na mijn zwangerschappen
bleven de kilo’s hangen, ik had dus
last van overgewicht. Ik ging samen
met een personal trainer aan mijn
gewicht werken. Ik wilde van het
gejojo af en mijn levensstijl aanpassen. Die samenwerking vond ik zo
interessant dat ik zelf die ervaring ook
aan mensen wilde overbrengen.”
Nancy heeft zelf last gehad
van haar te veel aan kilo’s en deze
ervaringen wil ze graag gebruiken om
andere mensen te helpen. “Mensen
vinden sporten vaak lastig en voelen
schaamte. Ik ben dus als trainer de stok
achter de deur om hen aan het sporten
te helpen.” Nancy’s geheim is dat ze
enthousiast is. Met dit enthousiasme
wil ze een bijdrage leveren aan het plezier dat mensen ervaren in het sporten.
“Dan gaat het ook gemakkelijker. Het is
heel dankbaar werk wanneer je iemand
met overgewicht kunt helpen naar
een gezond gewicht en een gezonde
levensstijl.”

Bijdrage leveren
aan plezier
Nancy’s eigen bedrijfNatuurlijk
Nancy is gestart in juni. Nancy heeft
drie groepen. “Ze zijn klein om zo
maximaal aandacht aan het trainen
van de mensen te kunnen besteden
en het programma goed te kunnen
toesnijden. Momenteel ben ik bezig
met de opleiding Medical Personal
Trainer om meer te weten te komen
over hoe te handelen bij blessures
en medische problemen. Wanneer je
in zo’n trainingstraject zit, kun je ook
last krijgen van blessures. Dit wil ik
ook kunnen behandelen. Verder wil
ik nog een opleiding gaan volgen om
mensen ook goed te adviseren over
hun eetgewoontes en gezonde voeding. Dit hoort ook bij het complete
plaatje.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Een gezonde huid, een goed gevoel

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Huidproblemen, ongewenste haargroei of last van oedeem?
Geef uw zorgen uit handen en maak vandaag nog een afspraak met Evelien of Tessa.
Want door er goed uit te zien, voelt u zich beter.

A 200
KROENENBERG

Dit jaar deed een recordaantal
deelnemers mee aan ’De dag van je
leven’. Daarnaast hebben meer dan
zestig vrijwilligers zich ingezet.

“De jongeren hebben een geslaagde
en onvergetelijke dag gehad in het
attractiepark”, aldus de Rode Kruis
afdeling. “Door het hele park heen

zag je gasten met de vrijwilligers van
het Rode Kruis lopen en voor de
meeste kwam het einde van deze
dag ook veel te snel.”

Wij zijn op zoek naar:

parttimechauffeurs m/v
chauffeurs m/v
chauffeurs m/v

A 150

WATERBEDRIJF
KLEIN LOURDES

Je T-rijbewijs
haal je bij
Abemec
Sevenum!

KRONENBERGWEG

Om 11.50 uur wordtt het WK
Bokkenollen officieel geopend.
Om 20.00 uur is de prijsuitreiking
en wordt bekend gemaakt wie
de nieuwe wereldkampioenen
Bokkenollen 2016 zijn. Het WK
Limonollen start zondag 9 oktober
om 12.00 uur. Hierbij zullen voor de
kinderen de dienbladen met frisdrank
gevuld zijn.
Kijk voor meer informatie op
www.bokkenollen.nl of
www.facebook.com/wkbokkenollen

A 260

DE HEES

KROENENBERG

In Griendtsveen vindt op zaterdag 8 oktober het Wereldkampioenschap Bokkenollen plaats. Een dag later zijn de kampioenschappen
Limonollen.

A 260

Wereldkampioen
schap Bokkenollen

Tijdens ‘De dag van je leven’ op zondag 25 september, georganiseerd door Rode Kruisafdeling Horst aan de
Maas-Venray, hebben 43 jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de leeftijd tussen 8 en
18 jaar een uitstapje gemaakt naar attractiepark Toverland in Sevenum.

TREINSTATION
DE HALTE

inzendingen gaat de dansgarde van
D’n Dreumel, De Muzikantine en
Die Schwestern van Gestern tijdens
deze avond acte de présence geven.
De kaartverkoop vindt plaats
op zaterdagochtend 8 oktober om
10.00 uur in ‘t Gasthoês in Horst.

A 240

HEGELSUM

STATIONSSTRAAT

Dag van je Leven
in Toverland

Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst organiseert op zaterdagavond 8 oktober de jaarlijkse liedjesavond. Deze vindt plaats om
20.00 uur in ’t Gasthoês in Horst.

Zo’n 120 teams, bestaande uit
twee lopers en één coach, leggen op
zaterdag 8 oktober een hindernisparcours af terwijl ze een dienblad
vier glazen en een flesje bokbier
vasthouden. Ieder jaar maakt de
organisatie een andere parcourssamenstelling met een aantal nieuwe
hindernissen. De teams moeten het
parcours in een zo kort mogelijke tijd
afleggen. De hoeveelheid bokbier die
mee terug gebracht wordt is mede
bepalend voor wie wint.

A 220
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Rode Kruis

Liedjesavond
D’n Dreumel
Er wordt gestreden om de Toën
Te Baerts Wisseltrofee. Achttien
inzendingen gaan het onderste uit de
kan halen om er een prachtige avond
van te maken en er alles aan doen
om de wisseltrofee mee naar huis te
mogen nemen. Naast de achttien

HEGELSUM

verenigingen

BAKHUUSK

14

voor het vervoer van agrarische producten

die op zaterdag of zondag ingezet kunnen worden

voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)

Aanmelden of meer info?
0413 38 29 11
trekkerrijbewijs@abemec.nl

A 280

KROENENBERG

PEELSTRAAT

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

Abemec Sevenum, Horsterweg 70, 5975 NB Sevenum, 077- 324 10 30
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Broekhuizenvorst
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> 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
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W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

A 300

A 300

G

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

2 OKTOBER
KOOPZONDAG

IS

HÔRS

EN

HÔRS

WITTENHORSTKlikgebit en Kunstgebit
STRAAT
U kunt bij ons terecht voor:

N

DOOLGAARDSTRAAT

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Maak kennis met onze nieuwe merken
Voor meer informatie kijk op onze website
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

KA
In Ald Vörs in Broekhuizenvorst vindt op zaterdag 8 oktober vanaf 20.00 uur een discobal plaats.
Op het programma deze avond staat muziek uit de jaren 70.
In 2013 werd voor het eerst
een discobal in combinatie met een
jaren 70-reünie gehouden. Door de

positieve reacties werd besloten een
tweede editie te organiseren. De muziek
wordt deze avond verzorgd door dj Man

of Action Toon Franken. Kijk voor meer
informatie op www.Facebook.com/
Discobal/Jaren 70 avond.

Stichting Kameleon

KA

Gildeleerlingen worden Maatje
Het project ‘Maatje worden’ werd woensdag 21 september officieel gelanceerd in dienstencentrum Mikado in
Horst. Dit is een initiatief van de Stichting Kameleon, die in deze regio de integratie van mensen met een beperking
probeert te bevorderen, en de afdeling Welzijn van Gilde Opleidingen.

en.
40470 Düsseldorf.

10

40

de dingen die veel indruk hebben achtergelaten. Peter Coppers vertelde over
de veranderingen in de zorg die ertoe
hebben geleid dat er steeds minder tijd
en ruimte is voor persoonlijke aandacht
en begeleiding. Terwijl cliënten juist
dáár behoefte aan hebben. Die twee
wensen hebben we samengebracht.
Mede dankzij de inzet van Annelies
Giepmans, praktijkopleider bij Dichterbij
is hieruit het Maatjesproject ontstaan.”

32

beperking of een psychiatrische aandoening. In het maatjesproject komen
de behoeften vanuit de beroepspraktijk
en het mbo-onderwijs samen. Jolanda
Rijnders van Gilde Opleidingen: “ Ik vertelde voorzitter Peter Coppers van de
stichting Kameleon dat we dit schooljaar binnen onze mbo-opleidingen
Welzijn starten met high impact learning, een nieuw concept dat is geënt op
de gedachte dat je pas écht leert van

C1
1

In nauwe samenwerking met vijf
zorginstellingen die op verschillende
fronten ondersteuning bieden aan
mensen met een beperking: Dichterbij,
Zorggroep Noord-Limburg, Vincent van
Gogh Instituut, Unik (Talentencampus
Venlo) en Gewoon Doen. Door middel
van het project leren de studenten hoe
hoe ze een maatje kunnen worden voor
ouderen, jongvolwassenen en kinderen
met een lichamelijke, verstandelijke

Problemen metALGEMEEN
FONDS
uw kunstgebit?

Kasteellaan allerlei natuurproducten
TREINSTATION
INKOMSTENuitgestald en Marjan Wolfs, deskundige
AMERICA
BELASTING
op het gebied van kruiden,
is daar

Een van onze IVN-gidsen voert de
deelnemers door de Kasteelse Bossen
en wijst op wat er te zien en te ervaren
valt in een periode waarin de natuur
afsterft, maar zich tegelijk voorbereidt
op een nieuw begin. Na de wandeling
LOTTUM,
staan in het Zoemhukske aan de

MARKT

AASDORPEN

aanwezig om te vertellen over die
producten, deelnemers te laten
proeven en ruiken en om vragen te
beantwoorden.

Opening huiskamer
Naesenhof

BETAAL
A 200

De vernieuwde huiskamer van De Naesenhof in Broekhuizen wordt
zaterdag 8 oktober officieel geopend. De opening wordt om 14.00 uur
verricht door wethouder Birgit op de Laak.

A 100

A 200

De gebruikers van De Naesenhof,
waaronder de dorpsdagvoorziening,
De Zonnebloem, KBO en Con Brio, pre-

senteren zich tijdens de open dag via
een diavoorstelling. Zij geven dan meer
informatie over hun activiteiten.

040 MONOPOLY HORST AAN DE MAAS

Tweede editie
Hôrster Kwis

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
NUSSELEINSTRAAT
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
AMERICA
gespecialiseerd in klikgebitten

ZWARTE PLAKWEG
AMERICA

Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met

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

PAPENDAL

A 60
LONDON

LE MANS

MÜNCHEN

Gameboard (NL) Version #1

BREDA

BOOM

De Hôrster Kwis wordt dit jaar uitgebreid met een miniversie voor de
jeugd. Deze kwisvragen zijn voor spelers in de basisschoolleeftijd.
De tweede editie van de Hôrster
Kwis vindt plaats op woensdag 28
december. Vorig jaar namen 69 teams
deel aan de dorpskwis. Inschrijven
voor deze editie kan vanaf nu. Teams
krijgen tijdens de wedstrijd 100 vragen.
Een groot deel van de vragen gaat over
Horster gebeurtenissen, evenementen,

verenigingen, lokale ondernemers,
het dorp en haar geschiedenis. De kwis
bestaat verder uit algemene kennisvragen, enkele doe-opdrachten en een
geheime proef. Teams kunnen bij hun
inschrijving aangeven of ze ook een
kidsboek willen. Kijk voor meer
informatie op www.dehorsterkwis.nl

Zoemhukske

Bijen in de herfst
De laatste zondagmiddagopenstelling van het Zoemhukske in Horst is
op zondag 2 oktober. De openstelling is van 14.00 tot 16.00 uur.
De middag wordt georganiseerd in
samenwerking met het IVN. De imkers
laten zien waar bijenwas vandaan komt
en wat je ermee kunt doen. Bezoekers
kunnen daar zelf mee aan de slag.
Verder zijn er allerlei herfstproducten

uitgestald en is te proeven wat de
herfst ons biedt. Er is informatie over
hoe bijvoorbeeld de bijen zich warm
houden in de winter. Ook kunnen
bezoekers met een gids zelf de natuur
in.

ALM-ERE
Neptunus - internationaal specialist in demontabel bouwen
groeit door.
Kom
jij
ons
team
versterken?
Ben jij een aanpakker en heb je zin in een nieuwe uitdaging?

Lever jouw bouwkundige bijdrage en bouw samen met een hecht
team tenten en demontabele gebouwen door heel Europa!

Medewerkers Montage
Neptunus
-specialist in demontabel bouwenbiedt je een avontuurlijke baan als:
Meewerkend
Uitvoerder

Medewerker Montage
Kijk voor een uitgebreid functieprofiel en meer vacatures op:
neptunus.eu/werken-bij-neptunus

vertrek vanuit Kessel

Check het volledige profiel op:
Iets voor jou?
www.neptunus.eu/teamwork

Stuur
sollicitatiebrief
met cv naar
Elfried
Jacobs
Grijp
dezeje
kans
en stuur je sollicitatiebrief
met
CV naar
van Verhofstad,
afdeling P&O:
hr@neptunus.eu
Rosalie
HR Officer,
r.verhofstad@neptunus.eu
∏ THE NETHERLANDS ∏ BELGIUM ∏ UNITED KINGDOM ∏ GERMANY ∏ FRANCE ∏ POLAND ∏ AUSTRIA

EXTRA

HO

IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 2 oktober om 14.00 uur een
herfstwandeling.

Discobal in Broekhuizenvorst
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Herfstmiddag met
IVN De Maasdorpen
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Je wilt toch dat je dorp
leefbaar blijft’

Hoewel slechts 7 procent van de inwoners
van Horst aan de Maas het niet belangrijk
vindt om de lokale middenstand te steunen,
doet bijna 18 procent nooit boodschappen in
eigen dorp. Met name het prijsniveau en
aanbod lijken hier een belangrijke factor in.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

18%
Neutraal
7%
Oneens
75%
Eens

Driekwart van de inwoners van Horst aan de
Maas vindt het belangrijk om de lokale middenstand te steunen, met name vanwege de
leefbaarheid in het dorp. “Zeker in kleine dorpen
is het belangrijk om te behouden wat er is”,
vindt één van de stemmers. Toch blijkt dat meer
mensen hun boodschappen niet in hun eigen
dorp doen. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze geen
supermarkt in eigen dorp hebben (18 procent),
maar ook omdat de prijzen van buurtwinkels vaak
hoger liggen dan van grote supermarkten. “In

Inwonerspanel

1.672 leden

29
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Het is belangrijk dat
inwoners de lokale
middenstand steunen

deze tijden van recessie kijkt de consument vooral wel erg makkelijk?” Ook gaan sommigen liever
naar de eigen portemonnee en zal dus meer
in Duitsland winkelen. Vaak zien we mensen die
waarde hechten aan de prijs van een product dan zeggen dat ze kleine en ‘vergeten’ boodschappen
aan de belangen van de lokale winkelier”, geeft
in eigen dorp doen, maar dat ze de grote wekeiemand van de stemmers aan. Ook het aanbod
lijkse boodschappen buiten eigen dorp doen.
van lokale buurtsupers
Als we vragen welke
‘De buurtsuper is duur’
weerhoudt sommigen
voorzieningen een dorp
ervan in eigen dorp te
minimaal moet hebben,
‘Waar de aanbiedingen zijn’
gaan winkelen.
komt een supermarkt ook
‘Helaas gaat onze supermarkt
Net iets meer dan
pas op de vierde plek.
de helft van de inwoBelangrijker vinden inwovertrekken’
ners (54  procent) doet
ners van Horst aan de
ook daadwerkelijk boodschappen in eigen dorp.
Maas een basisschool, pinautomaat of openbaar
Sommigen hebben die luxe echter niet. “Bij ons
vervoer in hun dorp. TipHorstaandeMaas is een
is al jaren geen winkel meer omdat dit niet
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst aan
de Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
rendabel was. Jaren geleden kwamen er ook nog
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
rijdende winkels langs, maar ook die zijn bijna
allemaal verdwenen om dezelfde reden.” Anderen www.tiphorstaandemaas.nl
kiezen toch voor uitgebreider aanbod. “Met het
Reageren?
grote aanbod van supermarkten is Horst toch
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

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS
ALLEEN IN OKTOBER:

KEUKENROBOT
CADEAU

ALLE VESTIGINGEN

ZONDAG
2 OKTOBER
GEOPEND!

T.W.V. 649,bij aankoop
van een keuken.*

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

ACTIEKEUKEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

5.998,Incl. granieten werkblad
en achterwand. 5 luxe
ATAG apparaten en
RVS mengkraan.

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Je kunt je aansluiten bij een vereniging of club of gebruik maken van initiatieven als de Samen Uit-bus. Ook telefoon en bijvoorbeeld Skype zijn manieren
om in contact te blijven met anderen.
Veel mensen willen wel graag sociale contacten opbouwen, maar weten
niet hoe, vinden het lastig om zich ergens bij aan te sluiten of zijn niet in de
gelegenheid om erop uit te gaan. Zij hebben letterlijk een duwtje in de rug
nodig.
Eenzaamheid houd je zelf in de hand. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 38) > Leraar kan pesten stoppen > eens 67% oneens 33%

01

winkel&bedrijf

11
09

Ad vertorial

Valpreventie loont!

Veel valongevallen
bij ouderen

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Een derde van de zelfstandig wonende 65-plussers valt tenminste één keer per jaar. De kans op vallen
neemt met de leeftijd toe, en hoe ouder hoe groter de kans op ernstig letsel. Veel voorkomende letsels zijn
pols- en heupbreuken.

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

MEERLO-SWOLGEN

LOTTUM,
MAASDORPEN
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Het was donker op de
Americaanseweg. De zon was
al lang onder. Mijn adem
dampte in de koude lucht,
misschien maar tijd om het
wat warmer te maken in de
auto.
De geasfalteerde weg was
prima te berijden; steentjes
knisperden tussen het rubber
van de band. Pikkedonker was
het op de weg. Een wijs besluit:
ik zet groot licht aan. In de verte
zie ik een tegenligger aankomen, ook met groot licht. Tussen
ons in rest alleen een kruising en
ik denk, 400 meter asfalt.
Natuurlijk zet ik groot licht uit.
Maar wat ik niet verwachtte,
is dat mijn tegenligger dit niet
doet. Ik werd verblind.
Ik wist dat ik op een kruising
afreed, dus duwde ik met volle
kracht op mijn rem. Wat resulteerde tot een echte slipcursus.
Helaas zat er in de weg een
klein knikje naar links. Ik
belandde naast het asfalt; in de
berm. Mijn banden konden het
dus niet houden. In het natte
avonddouwgras slipte ik dus
door de berm richting de
kruising. Ik passeerde al slippend
de kruising, raakte een paaltje
en belandde aan de andere kant
van de kruising in de berm.
Daar stond ik dan stil.
Mijn hart klopte als een bezetene. Nu komt het sterkste.
Mijn tegenligger die mij verblindde, kwam mij voorbijrijden,
keek nog even door de ruit en
reed rustig door. Ik weet niet of
diegene het niet gezien heeft,
maar ik had zojuist een ongeluk
gehad.
Gelukkig viel de schade mee.
Met een zijspiegel dat naast mijn
auto hing en wat krassen op de
wagen, was het te overzien.
Maar het had heel anders
kunnen aflopen. Dus let alsjeblieft op in het verkeer. Kijk uit,
voor je het weet ligt iemand bij
jou op de voorruit.
Rij ze,
Niels
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ENERGIEBEDRIJF

Let op in
het verkeer
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Deze week is het de Week tegen Eenzaamheid. Volgens de initiatiefnemers voelen meer dan een miljoen Nederlands zich eenzaam. “Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen”, zeggen
ze. “De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt,
leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving
en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.”
Je eenzaam voelen hoeft niet. Er worden zoveel activiteiten georganiseerd
waar je andere mensen kunt ontmoeten en vriendschappen kunt opbouwen.

BROKEZE,
MAASDORPEN

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

BROKEZEVORS,
MAASDORPEN

Eenzaamheid houd je zelf in de hand

VEERWEG

De naam MONOPOLY en het logo, het kenmerkende ontwerp van het speelbord, de vier hoekvakjes,
de naam MR. MONOPOLY en het figuurtje, evenals elk van de kenmerkende elementen van het bord en
de pionnen zijn handelsmerken van Hasbro voor haar beroemde MONOPOLY gezelschapsspel en toebehoren.
© 1935, 2016 Hasbro. Alle rechten voorbehouden. Winning Moves Deutschland GmbH, Münsterstraße 359, 40470 Düsseldorf.

maar de vraag of de winkel eerder open laten gaan, die kosten vergoeden.
Het voorstel van enkele centrumondernemers om de winkeltijden op zondag te
verruimen krijgt van de overige 47 procent wel de handen op elkaar. Volgens de
winkeliers wordt hiermee aan de behoefte van de consument voldaan.
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.

KERKSTRAAT

O
H

Een kleine minderheid van de stemmers op deze poll, 53 procent, is
het oneens met de stelling. Zij kunnen zich goed voorstellen dat niet alle
ondernemers zitten te springen om op zondag een uur eerder open te gaan.
Het mag dan wel geen verplichting zijn, veel winkeliers 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.
Dat brengt onder meer extra personeelskosten met zich mee en het is nog

TREINSTATION
AMERICA

R

Verruiming winkeltijden goed voor ondernemer

KANS

T
S
Bespreking Poll week 37
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Valongevallen worden veroorzaakt door een
combinatie van persoonlijke en omgevingsfactoren.
Medische en lichamelijke problemen, zoals moeite met
bewegen, verminderde spierkracht, gezichtsproblemen,
duizeligheid, verwardheid, medicijngebruik en
zelfoverschatting zijn persoonlijke oorzaken van vallen.
Een onveilige omgeving, zoals losliggende voorwerpen
in en om het huis (kleedjes, snoeren, stoeptegels),
natte vloeren, onvoldoende verlichting en onvoldoende
steunpunten zijn voorbeelden van omgevingsfactoren.
Ouderen die al een valongeval meegemaakt hebben
wijten het vaak aan pure pech of onoplettendheid.

A 160

Verhoogd valrisico. En dan?
Het groepsprogramma ‘Vallen verleden tijd’ richt
zich op het verbeteren van spierkracht en balans en
coördinatie, in combinatie met kennisoverdracht en het
eventueel verbeteren van omstandigheden in en om
het huis. De programma’s die al elders in het land lopen
hebben hun effect bewezen.
In samenwerking met gemeente Horst aan de Maas
start Fysiotherapie Westsingel op maandag 3 oktober

met valpreventietraining in de judozaal van het Gasthoês
onder leiding van Emmy Bouten en Minette Keijsers.
De bijeenkomsten zijn gedurende vijf weken op maandag
van 13.00 tot 14.30 uur en op donderdag van 08.30 tot
09.45 uur.

A 140

A 150

Informatie of aanmelden
Dat kan bij Fysiotherapie/Ergotherapie Westsingel,
077 398 28 34 of 077 398 77 83. De kosten zijn 150
euro. Zorgverzekeraar VGZ vergoedt 50, 100 of 150 euro,
afhankelijk van het aanvullende pakket. Ook andere
verzekeraars hebben vaak een vergoeding hiervoor.
Dit kunt u bij uw eigen verzekering navragen.

A 140

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

Westsingel 96, 5961 DH Horst
info@fysiowestsingel.nl
www.fysiowestsingel.nl

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

SLECHTS

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie Samenleving

Altijd al een slipcursus willen doen in een
gloednieuwe auto? Beleef gratis een leuk
dagje uit met je vrienden! Doe 16 oktober
mee aan The DriveXperience in Horst.
Test wie van jullie de beste chauffeur is!
Meld je snel aan want er zijn nog maar een
paar plaatsen beschikbaar.

Openbare bijeenkomst op dinsdag 4 oktober
2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de
website.
Op de agenda staat onder andere het volgende
onderwerp: Regionale Mediatorpool
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 18 oktober 2016 besproken.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• (agendapunt 12) Voorstel tot het vaststellen
van de verordeningen Wmo, Jeugdwet en
Participatiewet.
• (agendapunt 13) Voorstel tot het vaststellen
van de Verordening tot 1ste wijziging van de
Verordening winkeltijden Horst aan de Maas.
• (agendapunt 14) Voorstel tot het vaststellen
van de Herzieningsrapportage 2016.
• (agendapunt 15) Voorstel tot het besluiten
van finale dividend uitkering als gevolg van
liquidatie CBL Escrow Fonds.
• (agendapunt 16) Voorstel tot het besluiten
van finale agio uitkering als gevolg van

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

Commissie Ruimte

Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• (Agendapunt 6) Voorstel tot het vaststellen
van het bestemmingsplan Steeghoek 4-6
Sevenum
• (Agendapunt 7) Voorstel tot het instemmen
met een gemeentelijke kwaliteitsbijdrage van
€ 40.000 voor het toevoegen van een woning
aan De Hees ongenummerd Sevenum
• (Agendapunt 8) Voorstel tot het toepassen
van de coördinatieregeling ex artikel 3.30
Wet ruimtelijke ordening op procedures
bestemmingsplan en omgevingsvergunning
Railterminal en Spoorse Aanpassingen
• (Agendapunt 9) Voorstel tot het vaststellen
van het bestemmingsplan Toverland
• (Agendapunt 10) Voorstel tot het vaststellen

Uitgebreid GGD-onderzoek
naar gezondheid Limburgers
Wist u dat in Limburg …
3% van onze jongvolwassen en 16% van de
volwassenen op middelbare leeftijd dagelijks
mantelzorg geeft?
61% van de volwassenen en 70% van de senioren voldoende beweegt?
36% van de volwassenen en 43% van de senioren zich regelmatig eenzaam voelt?
85% van de volwassenen wel eens alcohol
drinkt en 8% te veel?
Ongeveer 150.000 inwoners van Limburg
ontvangen eind september een uitnodiging van
hun GGD om mee te doen aan de ‘Gezondheidsmonitor volwassen en ouderen 2016’.
Zij krijgen bijvoorbeeld vragen over: hoeveel
ze bewegen, of ze weleens alcohol drinken,
mantelzorger zijn en of ze tevreden zijn over
hun gezondheid. De GGD’en doen dit onder-

Openbare bijeenkomst op woensdag 5 oktober
2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de
website.
Op de agenda staat onder andere het volgende
onderwerp: Intensieve Veehouderij.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 18 oktober 2016 besproken.

Doe mee aan The DriveXperience!

van de “Actualisatie Integrale Structuurvisie
Horst aan de Maas, oktober 2016”
• (Agendapunt 11) Voorstel tot het vaststellen
van de Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuren Horst aan de Maas (AVOI)
Meer informatie over deze vergadering vindt
u op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens
de vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels. Dit kan telefonisch
via 06-51 85 28 91 of per mail via
griffier@horstaandemaas.nl

Meedoen is belangrijk
Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen,
is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de
vragenlijst invullen. Alleen zo kunnen gemeenten een duidelijk beeld krijgen van de gezondheid, leefstijl, zorggebruik en zorgbehoeften
van hun inwoners.
Meer informatie?
Meer informatie: www.ggdlimburgnoord.nl /
www.ggdzl.nl

Informatieavond

Ideeën inrichting Norbertuswijk
Op korte termijn wordt de voormalige Meuleveldschool (locatie Groen) aan de Julianastraat in
Horst gesloopt. Zowel het wijkcomité, de school en de gemeente hebben ideeën over de inrichting
van de vrijkomende locatie. Nu de sloop aanstaande is, willen wij deze ideeën samen met de wijk
gaan invullen.
Norbertuswijk
De volgende ideeën zijn er: speelmogelijkheden
voor wijk en school, een moestuin, beweegelementen voor volwassenen en senioren en een
goede en veilige verbinding tussen de school,
de kinderopvang en de gymzaal.
Tijdelijke woningen
Er is een grote behoefte aan huurwoningen in
Horst aan de Maas. In een tijdelijkheid van 15
jaar moeten wij hierin voorzien. Daarna stabiliseert de situatie en biedt de woningmarkt weer
voldoende mogelijkheden voor iedereen.
Ook in de Norbertuswijk willen wij enkele
tijdelijke woningen plaatsen. Deze tijdelijke
woningen zijn bedoeld voor het huisvesten van
alle doelgroepen.

Afgelopen vrijdag
opende optiek en
optometrie Kruytzer
de nieuwe winkel
aan de Kerkstraat 17
in Horst.
Wethouder Paul
Driessen feliciteerde
de ondernemers
namens de gemeente
Horst aan de Maas.

zoek omdat alle gemeenten graag willen weten
hoe het met hun inwoners gaat. Om dat goed in
beeld te krijgen voeren de GGD’en dit onderzoek gelijktijdig, eens in de vier jaar, uit onder
de inwoners van zeventien jaar en ouder. De
eerste onderzoeksresultaten maakt de GGD in
de loop van 2017 bekend.

Informatiebijeenkomst
Op maandag 3 oktober 2016 is er een informatiebijeenkomst voor de wijk in de Twister waar
uitleg wordt gegeven over de plannen. Tijdens
deze bijeenkomst vragen wij direct belanghebbenden om mee te denken over de invulling van
het terrein van de voormalige Meuleveldschool.
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd? Dan bent u maandag
3 oktober 2016 vanaf 18.45 uur welkom in de
Twister, Gebr. van Doornelaan 25, 5961 BA
Horst. Vanwege organisatorische redenen
vragen wij u om u vóór 1 oktober aan te melden
via gemeente@horstaandemaas.nl of
(077) 477 97 77. Mocht u vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met Janet Holland of
Lisa Elbers via (077) 477 97 77.

Bomen rooien in Melderslo
Komende periode worden er twee monumentale eiken gerooid in Melderslo. Eén eik staat
aan de Lochtstraat en één aan de Broekhuizerdijk. Deze eiken zijn afgekeurd en worden
daarom geveld.
Daarnaast worden er twee essen gerooid in de
Lochtstraat. Deze bomen zijn aangetast door
de essentaksterfte. Voor de gerooide bomen
komen nieuwe bomen op een andere locatie.

In de Steegstraat worden ook de bomen
gerooid. Het rooien en aanplant van nieuwe
bomen gebeurt in overleg met de bewoners van
de straat.
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Nieuwe bouwkavels
op De Afhang
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In nieuwbouwplan “De Afhang” in Horst komen bouwkavels beschikbaar. Het betreft 7 kavels
aan het verlengde van de Tuinderslaan (aan de achterkant van de Melatenweg).
De kavels hebben een oppervlakte van circa
550 m2 tot 720 m2. Deze kavels zijn geschikt
voor de bouw van een vrijstaande woning.
Kaveltekeningen zijn beschikbaar op
www.startpuntwonen.nl.
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Bekendmakingen

Heb je interesse?
Neem contact op met Startpunt Wonen via
(077) 260 0000, info@startpuntwonen.nl of
kom langs op de Kranestraat 33 in Horst.

Grubbenvorst
De Comert
Kloosterstraat 66
Burg. van Kempenstraat 48
Burg. van Kempenstraat 50

A

Horst
Broekveldweg 2
Meterikseweg 80a
Venrayseweg 19
van Bornestraat 4
Melderslosche Weiden

M

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.

De inschrijving loopt van 1 oktober tot dinsdag
1 november 2016.
Toewijzing van de kavels vindt plaats na
1 november 2016. Bij meerdere gegadigden
voor één kavel vindt er loting onder toezicht van
de notaris plaats.
De daadwerkelijke levering en verkoop van de
kavels is mogelijk vanaf januari 2017.

Werk in uitvoering

Melderslo
Beemdweg 7

Informatie over wegafsluitingen kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl. De komende
periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:

Lottum
Wielder 6
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• Bremweg-Songertweg Melderslo
• Onkelweg Melderslo

• Schadijkerweg Meterik
• Dorperpeelweg America

Afgelopen week vierden maar liefst 3 echtparen uit de gemeente Horst aan de Maas hun 60 jarig huwelijksfeest. Burgemeester Kees van Rooij feliciteerde de echtparen Boreas – Sauren (Meerlo),
van Issum – Kelders (Horst) en Melk – Wouters (Grubbenvorst) persoonlijk.

Algemene informatie
mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

groot assortiment
vaste planten en bomen

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken

Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.

60% KORTING
Leibomen
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Cash-and-carry
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De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

EM

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:
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RAADSFEITEN
EDITIE 29 SEPTEMBER 2016

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering 20 september 2016

Commissie Ruimte 5 oktober 2016

Spreekrecht voor raadsleden

Hoofdonderwerp
Intensieve Veeteelt

Gemeente Horst aan de Maas heeft integratie
van statushouders en arbeidsmigranten hoog in
het vaandel staat. Jos Gubbels (D66) ziet het niet
of onvoldoende beheersen van de Nederlandse
taal als een handicap bij een soepel verloop bij
de inburgering van nieuwe bewoners in Horst aan
de Maas. Vooral het aanmelden bij verschillende
instanties op internet stuiten de inburgeraars op
een taalbarrière. Tijdens het spreekrecht voor
raadsleden houdt hij dan ook een pleidooi voor
het vertalen van belangrijke onderdelen op de
gemeentelijke website in de talen, die het meest
door deze doelgroepen gesproken worden. Het
versoepelt volgens hem de integratie en voorkomt
problemen. Verder vindt hij dat de gemeente de
regie over VGZ Pakketten die zij aanbiedt, in eigen
handen moet nemen. Wethouder Op de Laak vindt
de oproep interessant. Uit eigen ervaring heeft

zij gezien hoe moeilijk het communiceren met
statushouders gaat en dat daarbij soms een tolk
noodzakelijk is. Volgens haar is het vertalen van
gemeentelijke stukken die relevant zijn voor mensen die inburgeren niet genoeg. Momenteel kan
zij de Raad geen een op een advies geven over
de aanpak van het taalprobleem. Verschillende
raadsleden die namens hun fractie reageren noemen het voorstel van Gubbels sympathiek. Bram
Hendrix van Essentie vindt dat inburgeraars wel
de prikkel moeten behouden om het Nederlands
machtig te worden. Roy Bouten (PvdA) valt hem
hierin bij, maar vindt dat een samenvatting van
relevante documenten voldoende moet zijn en
niet alles een op een vertaald hoeft te worden.
Jos Gubbels is blij met de reacties en de geopperde ideeën en spreekt de hoop uit dat de raad
daadwerkelijk werk maakt van het taalprobleem.

De raadsvergadering van 20 september was
de laatste voor het raadslid Hay Emonts.
In zijn afscheidsrede noemde hij de sfeer
van deze raad, de beste die hij in zijn
bijna 12 jaar ervaring als raadslid had
meegemaakt. Op de foto is hij te zien in
zijn functie als voorzitter van de commissie
Samenleving.

adM • 23 sep.

Gemeenteraad HadM @RaadH

t commissie Samenleving
Regionale Mediatorpool, agendapun
url.com/jrjuf6n
4 oktober, 20.00 uur, raadzaal tiny

Jongerengemeenteraad 18 oktober 2016

Zinnige Zaken !
Jaarlijks is er in het gemeentehuis een dag,
waarbij leerlingen (dit jaar van VWO 5/6 van
het Dendroncollege) in groepen een idee/
project voorbereiden en dat op het einde van
de dag wordt gepresenteerd en verdedigd in
een jongerenraadvergadering. Het winnende
idee krijgt van de gemeente een bedrag van
€ 1250,- om het te kunnen uitvoeren. Vorig
jaar is daarmee een voorlichtingsﬁlmpje tegen
pesten “Leren blokkeren” gemaakt. Dit jaar is
de opzet echter geheel anders. De jongeren
gaan wel in groepen aan de slag, Echter, het
thema van de dag is niet van te voren door de
gemeente en/of schoolleiding bepaald, maar
de jongeren doen dat dat zelf. Zij bepalen wat
zij belangrijke onderwerpen vinden, die op de
agenda van de gemeenteraad moeten komen
te staan. De groepen verdedigen hun idee/

Tijdens deze openbare bijeenkomst worden
de commissieleden geïnformeerd over de
intensieve veehouderij en mestverwerking en de
relatie met de gezondheid van omwonenden.
Na een inleiding van wethouder Vostermans
komen een drietal sprekers aan bod.
Dr. Edo Gies, Senior Onderzoeker Dynamiek
Ruimtegebruik van Alterra, zal in zijn algemeenheid ingaan op de ontwikkeling van de intensieve veehouderij en mestverwerking in Nederland,
tendensen en mogelijk nieuwe wetgeving en de
rol daarbij voor gemeenten. Dr. Peter Jacobs
en drs. Monique Meijerink van de GGD zullen

nader ingegaan op de uitkomsten van het rapport “Veehouderij en gezondheid omwonenden”
(verder VGO-onderzoek), de nadere onderzoeken die op stapel staan en waar mogelijk een
eerste vertaling voor Horst aan de Maas.
Ondernemer en varkenshouder Ludo Poels zal
ingaan op de (door)ontwikkeling van zijn bedrijf,
modern ondernemerschap en toekomstperspectief.
Daarna is er voor de commissieleden gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.
De inwoners zijn als toehoorders om 20.00 uur
van harte welkom.

Raadsvergadering 20 september 2016

Bestemmingsplan De Comert
Het bestemmingsplan De Comert in
Grubbenvorst omvat de realisatie van 50
nieuwe woningen in deze kern. Bij het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan komen
vanuit de raad vragen over twee onderwerpen:
de mogelijke problemen die ontstaan bij het
vervoer van een gehandicapte bewoner in
de Irenestraat en de vraag of er voldoende
starterswoningen en betaalbare huurwoningen
worden gerealiseerd. Jan Wijnen (PvdA) vraagt
om maatwerk in verband met het gehandicaptenvervoer, terwijl John Jenniskens namens
het CDA vraagt of er wellicht een alternatieve
ontsluitingsroute mogelijk is. D66 zet bij monde
van Jos Gubbels vraagtekens bij de behoefte
aan nieuwbouwwoningen in Grubbenvorst en
vreest dat er voor leegstand gebouwd wordt.
Hij vraagt de wethouder aan te geven hoe groot
de woningleegstand in de kern is. De SP kan
volgens Riek Janssen wel instemmen met het
plan, maar wil vooral weten of er voldoende
sociale woningbouw gerealiseerd gaat worden
in De Comert. Wethouder Bob Vostermans
geeft aan dat de gemeente zelf geen woningen

bouwt in het bestemmingsplan, maar
daarvoor wel de randvoorwaarden creëert.
Met betrekking tot de sociale woningbouw geeft
hij aan dat de gemeente in gesprek is met
Wonen Limburg. De wethouder kan, ondanks
de nadrukkelijke vraag van Jos Gubbels, nog
geen harde garanties geven over de bouw van
de huurwoningen en het aantal. Hij roept
jongeren, die een starterswoning in
Grubbenvorst wensen op om zich te melden,
zodat kan worden vastgesteld hoe groot de
behoefte is. Omtrent de woning aan de
Irenestraat geeft hij aan in gesprek te zijn met
de bewoners om samen tot een passende
oplossing te komen voor het gehandicaptenvervoer. Over de andere ontsluitingsweg, de
Steegerakkerweg, kan wethouder Vostermans
melden dat het ingetekende ﬁetspad er zeker
gaat komen. D66 is echter niet overtuigd.
Jos Gubbels geeft aan dat de woningleegstand
in Grubbenvorst signiﬁcant hoger is ten opzichte
van andere kernen in Horst aan de Maas.
Zijn fractie stemt als enige partij tegen het
voorstel voor het bestemmingsplan De Comert.

onderwerp voor de raadsagenda ook dit jaar
weer in een jongerenraadvergadering en het
winnende agendapunt wordt, jawel, een ofﬁcieel
agendapunt van een van de komende raadsvergaderingen. De raadsleden zullen dan ofﬁcieel
in een vergadering moeten uitspreken of zij het
wel of geen goed idee vinden en het dus wel of
niet overnemen.
Het is vergelijkbaar met een burgerinitiatief, dat
na het verzamelen van 100 of meer handtekeningen, als een voorstel op de raadsagenda
moet worden geplaatst. Deze nieuwe opzet is
een van de uitkomsten van de 24 uur sessie,
namelijk op een andere manier (en meer)
luisteren naar de initiatieven c.q. geluiden uit
de samenleving. De jongerenraadvergadering is
natuurlijk openbaar en begint om 16.00 uur.

dM • 23 sep.
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s,
18-10 oa: bp Steeghoek, bp De Hee
Agendapunten raadsvergadering
inal
ijden, Railterm
bp Toverland, Verordening Winkelt
tinyurl.com/z2oxpsa

Afgelopen dinsdag, 27 september 2016 was de gemeenteraad bijeen voor een eerste behandeling
van de Herijking toetsingskaders subsidies. Verenigingen die een zienswijze tegen het concept
hadden ingediend, werden in de gelegenheid gesteld om deze mondeling toe te lichten,
zoals mevr. M. Dings namens de Kantfabriek.
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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.

Presentatie rapport Treinoverlast America
Als je aan het spoor woont, moet je rekening houden met lawaai.
Het hoort er nu eenmaal bij, toch? Zo wordt door veel mensen gedacht en
dit wordt vaak hardop uitgesproken.
Voor mensen die vlakbij een
spoorlijn wonen ligt dat heel anders.
Het wordt alsmaar drukker op de
spoorlijn en de treinen worden steeds
langer en zwaarder. “Het lawaai
is veel erger geworden de laatste
tijd” is een veel gehoorde klacht in
America. En het leed wordt alleen

maar groter. ProRail kondigde werkzaamheden aan de Betuwelijn aan
waardoor de geluidsoverlast nog erger
zou worden. ProRail begon met de
werkzaamheden op de Betuweroute.
Hierdoor moeten deze treinen omrijden
via de Brabantroute waaraan America
ligt. De hoeveelheid aan treinen en de

zogenaamde gif treinen, die normaal
gebruik maken van de Betuweroute,
worden nu over het spoor VenloEindhoven omgeleid.
Er blijkt echter nog meer aan de
hand te zijn volgens de inwoners van
America. De SP kreeg steeds meer
klachten binnen van de inwoners over
stankoverlast door de inzet van oude
blijkbaar diesellocomotieven, forse
toename van de geluidsoverlast door
het grotere aantal treinen maar ook

door het soort treinen. Dit gaat naar
verwachting om gemiddeld extra 20
tot 25 treinen per dag. Om conclusies
te trekken is er onderzoek nodig naar
hoe de overlast wordt ervaren door
de mensen. De SP heeft daarvoor
een enquête gehouden bij mensen
die wonen op straten parallel aan en
langs de spoorlijn. De respons was erg
overweldigend, want 61 procent van de
uitgereikte vragenlijsten (80) heeft de
SP achteraf weer opgehaald. De eerste

conclusie die je zodoende kunt trekken is dat het erg leeft in het dorp.
Het rapport met de uitkomsten
van de enquête, de conclusies uit
de resultaten, alternatieve mogelijkheden en vervolgstappen wordt op
maandag 3 oktober gepresenteerd in
café Boëms Jeu in America. De avond
zal om 19.30 uur starten, dus wees
op tijd.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

Bestrijding armoede onder kinderen
”Geluk is als je zijn wilt wie je bent.” Dat is een van de wijsheden van
Erasmus. Het is alleen wel erg handig als je ook de kans krijgt om die beste
versie van jezelf te worden. Niet afkomst, maar kansen bepalen waar je
heen gaat in het leven. Met een valse start kom je er niet. In de sport
wordt er na een valse start opnieuw gestart. Dat kan vaak niet in de echte
wereld. Daarom is die 100 miljoen euro die het kabinet uittrekt voor de
bestrijding van armoede onder kinderen ook zo keihard nodig. Toch een
herstart voor velen, die maakt dat je de kans krijgt om te zijn wie je wilt
zijn. Gelukkig.

Dat is namelijk waar initiatieven
zoals Stichting Leergeld, de Voedselbank
en budgetkringen elke dag keihard aan
werken. Mee kunnen doen op school en
in de sport, allemaal niet vanzelfsprekend als er thuis geen geld is. In Horst
aan de Maas werken talloze vrijwilligers
mee om samen het verschil te maken
en eigenwaarde van kinderen en hun

ouders in armoede een boost te geven.
Onze gemeente kent een goed
sociaal beleid, we laten niemand tussen
wal en schip vallen. Het zijn niet per
definitie mensen met een uitkering, die
niet rond komen. Onzichtbare armoede
onder werkenden is er ook. Daarom is
die 100 miljoen extra voor armoede die
het kabinet dankzij de PvdA vrijmaakt

van groot belang. Meer Nederlanders
onder de armoedegrens worden
geholpen, kinderen hebben geen
valse start en meer Nederlanders krijgen de kans om voor een ander het
verschil te maken. Meer kans dus op
zijn wie we willen zijn. Gelukkig.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Fietspad America-Horst Sevenum
Vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin ze
instemde met de aanleg van een fietsverbinding tussen de kern van
America en het treinstation Horst-Sevenum.
Vorige week dinsdag, tijdens de
raadsvergadering van 20 september, lag
er het voorstel van het college om dit
fietspad ook daadwerkelijk aan te
leggen. De Spoorweg, de weg waar het
fietspad langs zal komen te liggen,
is een druk bezette weg, waar veel
verschillende soorten verkeer gebruik

van maken. In de buurt van het fietspad
ligt ook een varkensbedrijf waarvan de
eigenaar het plan heeft om uit te breiden.
Ook is er een aanvraag in voorbereiding
die extra verkeersbewegingen hier zal
genereren. Dat gaat dan voornamelijk om
vrachtverkeer. Als D66 maakten we ons
hier zorgen over, en hebben we samen

met de SP, die dit gevoel deelde, een
amendement opgesteld om te proberen
deze mogelijk gevaarlijke situatie door de
combinatie van het vrachtverkeer en het
fietsverkeer, te vermijden. De wethouder
vertelde ons echter dat het college werkt
aan een oplossing om de in de buurt
gelegen Graafsebosweg te verbreden en
dus het vrachtverkeer hier te ontsluiten.
Hierdoor zou (vracht)verkeer tussen de
Middenpeelweg en de Stationsstraat niet
meer via de kern van America hoeven te

rijden, maar zou het via de Graafsebosweg en de Kronenbergerweg kunnen.
Daardoor wordt er, voor de kern van
America, waar men al jaren veel last heeft
van het verkeer, een extra probleem
opgelost. Deze argumenten gaven voor
ons de doorslag om het amendement niet
in te dienen, maar het college aan de slag
te laten gaan met het voorstel zoals het er
nu ligt. De wethouder heeft aangegeven
dat de raad tussentijds altijd nog in kan
springen als zij dat nodig acht. We zullen

de ontwikkelingen in dit gebied dan ook
nauwlettend in de gaten houden, zodat
we als het nodig is in kunnen springen
en ervoor kunnen zorgen dat de
veiligste situatie zal ontstaan, voor
zowel fietsers als automobilisten.
Zoals altijd zitten we iedere eerste
zaterdag van de maand in de bieb, ook
aanstaande zaterdag, van 11.00 tot
12.00 uur.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Vrachtverkeer in de kernen van Horst aan de Maas
Er rijdt veel vrachtverkeer door de kernen van Horst aan de Maas. Dat is
aan een kant positief, want dat betekent economie en dus werkgelegenheid. Aan de andere kant levert dat een uitdaging op met betrekking tot
overlast en verkeersveiligheid.
Het is van belang dat we een
goede balans vinden tussen beiden.
De uitdaging die we hebben rond het
vrachtverkeer is niet nieuw. Er zijn in
het verleden al verschillende ideeën
uitgewerkt om tot een oplossing te
komen, maar die bleken vaak tech-

nisch niet haalbaar of te duur. Op dit
moment zijn er verschillende dorpsraden en dorpsplatforms, samen met de
gemeente op zoek naar mogelijke oplossingen. Wachten tot er nieuwe transportmogelijkheden zijn is geen optie.
Belangrijk is dat dit onderwerp op de

digen wordt er gezocht naar mogelijke
oplossingen. De tot nu toe door de
gemeente aangereikte mogelijke oplossingen zijn door de verkeerswerkgroep
uit Lottum als onvoldoende beoordeeld.
Belangrijk is dat we in goede
dialoog met betrokken partijen op zoek
gaan naar mogelijke oplossingen om
de hinder te verminderen, rekening
houdend met alle partijen aan tafel.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

Frambozen zelfplukken

IS
OPRDEANG 1HOU
KTOBER

ZATE N 11.00 – 15.00 UUR
VA

agenda blijft staan en dat er zicht blijft
op mogelijke oplossingen. We hebben
als gemeente een GVVP (Gemeentelijk
verkeer- en vervoersplan) waarin we
samen regels hebben afgesproken.
Dat is de basis waar we vanuit gaan.
Actueel op dit moment is de situatie rond dit onderwerp in Lottum.
Een werkgroep vanuit de dorpsraad
Lottum is actief in dialoog met de
gemeente. In gesprekken met portefeuillehouder Driessen en verkeerskun-

Putweg 20, America
Prachtig vrijstaand landhuis met blijvend vrij
uitzicht. In 2001 geheel vernieuwd en zeer
geschikt voor beroep aan huis. Begane grond
grotendeels v.v. vloerverwarming.
Keuken met luxe apparatuur, slaapkamer en
badkamer op begane grond. Op de verdieping
3 slaapkamers en de 2e badkamer.
Kortom een schitterende woning!

Vraagprijs € 449.000,- k.k.
Poststraat 9, 5801 BC Venray 0478 - 63 69 22
www.boek-offermans.nl

bij het ooievaarsbos in Kronenberg
Iedere werkdag
van 13.00 uur tot 19.30 uur.
Op zaterdag en zondag
van 10.00 tot 18.00 uur.
Informeer naar de mogelijkheden 06 - 53 35 20 74
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HZPC-dames
goed op NK estafette

Oxalis wint
van Lottum
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na de goede prestaties van de jeugdteams op zaterdag en de winst
van het 2e en 3e team, kon Oxalis 1 zondag 25 september natuurlijk niet
achterblijven en moesten er punten gepakt worden. Om 13.00 uur ging
de uitwedstrijd tegen SV Lottum van start en het beloofde flink zweten te
gaan worden op deze mooie nazomerse dag.
Na nog geen minuut gespeeld te
hebben, pakte Oxalis al de voorsprong. Lottum wist het nog gelijk te
trekken naar 1-1, maar daar hadden
de dames van Oxalis ook weer snel
een antwoord op. Er werd een gat
geslagen en het lukte de thuisploeg
niet meer dit voor de rust te dichten.
De ruststand, 4-8, was toch nog
vrij mager voor het goed spelende
Oxalis. De opdracht was dan ook
door te gaan zoals in de eerste helft,
maar de eigen krachten nog beter te

gaan benutten.
In de tweede helft stond de
verdediging wederom als een huis,
was de vang fantastisch geregeld en
speelden de dames van Oxalis mooie
kansen uit. Lottum wist ook nog
een aantal keer de korf te vinden,
maar dat mocht niet baten tegen het
sterk scorende Oxalis. De wedstrijd
werd gecontroleerd uitgespeeld en
de dames konden verdiend de twee
punten mee naar huis nemen. De
eindstand werd 9-18.

Door: zwemvereniging HZPC
Voor de dames jeugd-senioren van HZPC-Horst stond zondag 24 september de eerste wedstrijd van het seizoen
op de planning. Het damesteam behoorde tot de twintig snelste ingeschreven teams en mocht daarom deelnemen
aan het NK Estafette in Eindhoven.
Het team bestaat uit Pleun van den
Bergh, Imke van den Hoef, Ingrid van
Horen, Alice Janssen, Manon Koster,
Judith van Meijel, Serafina Vlijt, Floor
Weijmans, Maud Weijmans en Manon
van der Wielen. De wedstrijd startte
met de welbekende 4x100 meter wisselslagestafette. Imke, Judith, Serafina
en Ingrid begonnen hun eerste afstand
uitstekend en zetten allemaal mooie
(split)tijden neer. HZPC noteerde op
deze afstand een twaalfde tijd.
Voor de gelegenheid van dit NK
Estafette werden daarnaast de 4x100
meter rugslag, 4x100 meter schoolslag,

4x100 meter vlinderslag en 10x100
meter vrijeslag gezwommen. Deze
zwemnummers staan alleen op het
programma tijdens het NK Estafette.
Op de 4x100 meter rugslag stonden Imke, Floor, Serafina en Manon
geplaatst als 19e. Zij wisten zichzelf
dusdanig te verbeteren, dat zij op dit
nummer als 16e eindigden. Op de
4x100 meter schoolslag moesten
Manon, Alice, Ingrid en Judith echter
een plaatsje toegeven. Zij stonden als
12e geplaatst en eindigden als 13e.
Serafina, Ingrid, Manon en Judith
lieten op de 4x100 meter vlinder-

slag zien dat zij goed met de top van
Nederland mee kunnen. Ze eindigden
op dit estafettenummer als zesde van
Nederland. Als sluitstuk van het NK
stond de 10x100 meter vrijeslag op
het programma. Alle dames mochten
hieraan deelnemen en er werden, net
als in de voorgaande estafettes, enkele
mooie splittijden neergezet. Na 10
minuten en 34 seconde tikten de tien
dames van HZPC als 15e aan.
In het totale klassement eindigden
de dames van HZPC op een 13e plek.
Een knappe prestatie, aangezien het
team zich als 14e gekwalificeerd had.

Open Horster Kampioen
schap Jeu de Boules
Jeu de Boules Club Horst organiseert op zondag 2 oktober het Open Horster Kampioenschap.

Vanaf 1 september hebben wij onze deuren van onze
Nieuwe dependance in Venray op de Julianasingel 8 geopend.
Om u de gelegenheid te geven om een kijkje te komen nemen op
deze nieuwe vestiging houden wij

Er wordt die dag gestreden om de
Jan van der Aa Wisselbokaal. Alle recreanten uit de omgeving kunnen deelne-

men aan dit toernooi. “De ervaring leert
dat na de vakantie meerdere jongeren
zin hebben om via een wedstrijd zich

te meten met anderen”, aldus de jeu
de boulesclub. Aanmelden kan via
t.rambags@versatel.nl of 077 398 25 66.

dinsdag 4 oktober een open middag

Royale winst voor
Tegoedbon a 10,-! korfbalsters SV Melderslo
en bent u van harte welkom tussen 14:00 en 18:00.
Om dit te vieren krijgt u deze :

Knip deze advertentie snel uit en breng een bezoekje
aan een van onze vestigingen
Te besteden bij minimaal h 30,- Geldig van 01-09-2016 t/m 31-12-2016
1 bon per klant, geldig in Ysselsteyn en Venray

www.gddepeel.nl

✁

Door: Aniek van de Brandt, korfbalvereniging SV Melderslo
De SV Melderslo-korfbalsters speelden zondag 25 september thuis tegen Rietvogels 1 uit Riethoven, dat na twee
wedstrijden in de competitie de hekkensluiter van de overgangsklasse was. De wedstrijd werd gespeeld op
sportpark De Merel in Melderslo.
SV Melderslo begon scherp aan de
wedstrijd en het was al snel duidelijk
dat de korfbalsters uit Melderslo het
betere spel speelden. SV Melderslo
kwam dan ook vrij gemakkelijk met
3-0 voor. Rietvogels bleef echter de
hele eerste helft hard werken en
SV Melderslo had hier en daar weer
wat moeite met het afmaken van de
kansen.

Daardoor wist Rietvogels de marge
weer te verkleinen tot twee doelpunten. Vlak voor rust was de stand 6-4,
maar door een ver afstandsschot in de
laatste seconden van de eerste helft,
kon SV Melderslo toch met een voorsprong van drie doelpunten de rust in
gaan. Na rust werd het spel wat fysieker, maar nog steeds was SV Melderslo
de betere ploeg. De voorsprong werd

behouden en in de slotfase van de
wedstrijd vielen de doelpunten aan
de kant van SV Melderslo opeens erg
gemakkelijk.
De SV Melderslo-korfbalsters
konden de wedstrijd daardoor verdiend afsluiten met een royale zege
van 16-9. Dit brengt het team van SV
Melderslo op een derde plaats in de
overgangsklasse.

Eerste punt Grubbenvorst
Door: voetbalverenging GFC’33
Eindelijk mocht het eerste team van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst op zondag 25 september
weer op hun vertrouwde hoofdveld spelen. Op de nieuwe grasmat was Merefeldia uit Nederweert de tegenstander.

Gratis
OF 2 BH -50%

GFC’33 startte goed tegen de ploeg
van trainer Thijs Knapen. Bas van
Beckhoven kon na 4 minuten de 1-0
binnenkoppen na een prima voorzet
van Jasper Hafkamp. De bal ging echter
jammer genoeg net over het doel.
Ook aanvoerder Wouter van Denzen
lukte het niet na 20 minuten met het
hoofd te scoren. Zijn kopbal kwam
recht in de handen van de doelman.
De wedstrijd ging in de eerste helft
goed op en neer met de beste kansen
voor GFC’33. Tien minuten voor de rust
werd Bram Martijn binnen het
strafschopgebied tegen het gras
gewerkt en mocht Wouter van Denzen

aanleggen voor de toegekende
strafschop. De strafschop werd feilloos
benut en het eerste doelpunt voor
GFC’33 deze competitie was een feit.
Met deze voorsprong voor GFC’33
gingen de ploegen de rust in.
Merefeldia kwam de tweede helft
fel uit de startblokken en wilde zo snel
mogelijk de gelijkmaker scoren, maar
het was GFC’33 die na een flitsende
counter de 2-0 had moeten scoren.
Op het laatste moment kon een verdediger van Merefeldia redding brengen.
De verdediging van GFC’33, waar Tom
van Dijk de afwezige Etienne Baghuis
uitstekend verving en met de sterk

spelende Joost Relouw in plaats van de
geblesseerde Jeroen van Summeren,
stond goed. Merefeldia drong steeds
meer aan en het was niet de vraag of
de ploeg uit Nederweert zou scoren,
maar wanneer. In de 65e minuut
was GFC’33 doelman Tom van Dijk
kansloos bij het schot van Jack Vonken.
De gelijkmaker was verdiend, maar nu
was het zaak voor de thuisclub dit ene
punt vast te houden. Met hard werken
en af en toe een beetje fortuin lukte
dit. Komende zondag weer een sterke
tegenstander voor de withemden.
Zit er een stunt in tegen koploper
SC Irene?
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Melderslo te sterk
voor SVEB
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Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Op een zonovergoten sportpark de Merel speelden het eerste team van SV Melderslo en SVEB zondag 25 september hun derde wedstrijd van dit seizoen.
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Sparta’18 speler Bart Schouten in duel met de tegenstander

Jasper Janssen wordt stevig onderuit gehaald

ALGEMEEN
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verdediging te veel ruimte weg gaf.
In de 25e minuut kwam Melderslo dan
toch op voorsprong toen middenvelder
Peter Spreeuwenberg ongehinderd
mocht uithalen. Een minuut later is het
zelfs al 2-0. Martijn Kallen gaf een
lange bal op Bart Verheijen die deze
onder controle bracht en met links
binnen schoof. Terwijl Melderslo al met
zijn gedachten in de rust was scoorde
SVEB de aansluitingstreffer na matig
verdedigen aan Melderslose zijde.
Na de pauze ging Melderslo op zoek
naar de beslissing, Bart Verheijen
speelde zich prachtig vrij maar de
keeper van SVEB wist de bal tot

hoekschop te verwerken. Melderslo
bleef zoeken naar de bevrijdende goal
die een kwartier voor het einde ook
viel, althans voor veel Melderslose fans
maar niet voor scheidsrechter Rijbroek
die na het missen van deze treffer nog
een stempel op deze wedstrijd drukte
door Martijn Kallen een tweede gele
kaart te geven voor tijdrekken.
Zodoende bleef het tot ver in blessuretijd spannend. SVEB kreeg zelfs nog
een uitgelezen kans op de gelijkmaker
maar Bas van Westerveld wist de bal
met kunst- en vliegwerk over zijn doel
te werken. Al met al een verdiende
overwinning. Foto: Thijs Janssen
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Beide teams waren de competitie
begonnen met een winst en een
verliespartij. Het was dus zaak om
deze wedstrijd te winnen en zo
aansluiting te houden met de kop van
de ranglijst. Melderslo liet vanaf de
aftrap zien wat de bedoeling was en
zocht meteen het doel van de
tegenstander, wat al in de eerste
minuut resulteerde in een kans voor
Paul Vullings die een voorzet van Bart
Verheijen over het doel plaatste.
Melderslo bleef in het eerste kwartier
vooruit voetballen waar SVEB het
moest hebben van counters die
gevaarlijk bleken omdat de Melderslo-

Punten voor
Sparta’18
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Sparta’18 heeft zondag 25 september in de uitwedstrijd tegen titelkandidaat Sportclub Irene een punt gepakt.
Al na acht minuten kwam
Sparta’18 op voorsprong. Bart Schouten
onderschepte de bal van een verdediger en faalde niet oog in oog met de
keeper. Koelbloedig schoot hij de 0-1
binnen. Dit was ook de enige, grote
kans voor beide ploegen in de eerste
helft.
De tweede helft zakte Sparta’18
in en liet het Sportclub Irene komen.
Deze ploeg ging hard op zoek naar de

gelijkmaker. In de 75e minuut kwam
deze gelijkmaker er. Een vrije trap
werd niet goed verwerkt waardoor een
verdediger van Sportclub Irene op de
goede plek stond en zonder aarzelen de gelijkmaker tegen de touwen
schoot. Het laatste kwartier drong
Sportclub Irene aan, echter leidde dit
niet tot grote kansen. Hierdoor stond
na 90 minuten de terechte 1-1 op het
scorebord.
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Wittenhorst te sterk
voor koploper Meerssen
Door: Piet Nabben, voetbalclub RKsv Wittenhorst
De eerste topper in de 1e klasse D tussen koploper SV Meerssen en de nummer 3 RKsv Wittenhorst verliep
zondag 25 september voor de Noord-Limburgers meer dan uitstekend. Onder aanwezigheid van Radio L1 heeft
Wittenhorst zich van zijn goede kant laten zien.
Het scorebord deed in de tweede
minuut reeds zijn plicht. De vele
Horster supporters hadden reden tot
juichen. Op rechts ging Rob Zanders
met de bal aan de haal en met een
bekeken pass naar Frank Peeters betekende dit de 0-1. Een keihard schot
verdween kansloos tegen het net.
Met deze tik had de thuisclub het maar
moeilijk. Het kon maar niet in het spel
komen. Toen in de 27e minuut Daan
Verlijsdonk op de rand van het zestienmetergebied werd aangespeeld kon

ook ditmaal doelman Lennart Quaden
geen antwoord geven, 0-2. Er zat nog
meer in. Op slag van rust kwam voor
de thuisclub de doodsteek. Uit een
goede aanval zette Willem Heijnen Rob
Zanders vrij voor de doelman. Dit presentje kon Rob beheerst afronden, 0-3.
Na de thee moest SV Meerssen
het spel gaan maken en met veel
elan werd aan deze opdracht gevolg
gegeven. De Wittenhorst-achterhoede
liet ook deze middag zien dat het
moeilijk te kloppen is. Alleen met

wat schoten zocht de thuisclub naar
een opening. Echter doelman John
Tissen stond steeds op de goede plek.
In de slotfase kreeg Wittenhorst nog
enkele goede mogelijkheden, maar
een vierde treffer bleef achterwege.
Het laatste fluitsignaal van de goed
leidende scheidsrechter bevestigde dat
Wittenhorst een moeilijk te bekampen
ploeg is. De sympathieke trainer van
SV Meerssen Tini Ruijs had na afloop
lovende woorden voor de Horster
ploeg.

Weer zes doelpunten voor America
Door: voetbalvereniging AVV America
Het eerste team van voetbalvereniging AVV uit America speelde op zondag 25 september tegen
SV Egchel en won met 6-2. Door deze klinkende overwinning nestelt America zich alleen aan de kop van
de 5e klasse E. Na een matige start sloeg AVV na de rust genadeloos toe en scoorde voor de derde keer
op rij zes doelpunten. (Foto: Hay Mulders)

Hegelsom deelt punten
met Neerkandia
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Wederom is het voor het eerste team van voetbalvereniging VV Hegelsom niet gelukt haar eerste thuisoverwinning te boeken. Hegelsom kwam op zondag 25 september tegen VV Neerkandia uit Neerkant niet verder dan een
2-2 gelijkspel.
Na een beginfase zonder doelpunten, maar met kansen voor beide
partijen was het Hegelsom dat als
eerste kon juichen. Na een knappe
actie van Liam de Vries belandde de
bal voor de voeten van Dorian
Teensma die de bal beheerst binnen
kon tikken. Lang kon Hegelsom niet
genieten van de voorsprong, want een
minuut later was het alweer gelijk.
Luuk van de Berkmortel wist een te
korte terugspeelbal van Damian
Linders te onderscheppen en kon zo
makkelijk de gelijkmaker binnen
prikken. Tot overmaat van ramp kreeg
Hegelsom amper enkele minuten later
een erg makkelijk gegeven penalty
tegen na een wat lompe verdedigende
actie van Damian Linders in het

penaltygebied. Tom Smits liet doelman
Hagens kansloos en waar het na 24
minuten nog 1-0 voor Hegelsom stond,
zo stond het na pakweg 30 minuten
alweer 1-2 voor Neerkandia.
De tweede helft trok Hegelsom de
wedstrijd steeds meer naar zich toe.
Dat leidde in de beginfase nog niet
tot veel kansen, maar naarmate de
tweede helft vorderde werd het spelbeeld steeds eenzijdiger. Uiteindelijk
viel de 2-2 na ongeveer 20 minuten
spelen. Na een goede één-twee kon
invaller Juul Janssen vanaf links één
op één komen met de keeper. Juul
hield het hoofd koel en schoof de bal
onder de doelman door tegen het net.
Hegelsom leek even door te kunnen
drukken maar kreeg een tegenval-

ler te verwerken toen Joey Joosten
geblesseerd uitviel. Omdat Hegelsom
al drie keer had gewisseld moest het
verder met tien man. Gelukkig kregen
de mannen van Math Joosten hulp uit
onverwachte hoek toen Tom Smits van
Neerkandia een domme rode kaart
kreeg voor natrappen.
Na deze rode kaart kreeg
Hegelsom nog enkele goede kansen
om alsnog de winst te pakken, maar
achtereenvolgens kregen Jordi Geurts,
Juul Janssen en Liam de Vries de bal
niet in het doel. Tussendoor kreeg
Neerkandia ook nog een goede kans
om enigszins geflatteerd de overwinning binnen te halen, maar ook
deze kans werd niet in een doelpunt
omgezet.
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Balletschool Horst:
laagdrempelige kweekvijver voor talent
Balletschool Horst bestaat dit jaar 40 jaar. Dit wordt op zondag 2 oktober gevierd met een jubileumdag.
HALLO blikt terug met de hoofdpersonen die de stichting de afgelopen 40 jaar gemaakt hebben tot wat ze nu is.

Keijsers is bekend van zijn samenwerking met bijvoorbeeld De Toppers.
“Aan die voorstellingen hangt meestal
een bepaalde thema. Vaak is dat iets
sprookjesachtigs. Grappig is dat na
die voorstellingen een musical werd
gemaakt. Zo heb ik een voorstelling
over Oliver Twist gemaakt. Twee jaar
laten was Oliver Twist een grote musical in Nederland.”
Er is veel talent voortgekomen uit
40 jaar Balletschool Horst, zegt Gielen.
Het bekendste voorbeeld is Renée
van Wegberg, die in veel musicals te
zien is. “Zij is hier gestart met ballet
en heeft hier de opleiding klassiek
gedaan. Daarna is ze naar Rotterdam
gegaan om een musicalopleiding te
doen. Zo zijn er nog een hoop leerlingen van mij die nadien zelf les gaan
geven.”

Een moeilijk moment voor de balletschool was toen de subsidiekraan
twee jaar geleden werd dichtgedraaid.
Buijssen heeft zich toen als voorzitter erg ingespannen om dit terug te
draaien. “We zouden anders niet meer
kunnen voortbestaan. Het is toen met
veel werk gelukt om dit ten dele ongedaan te maken”, vertelt Buijssen.
In Horst willen ze graag een balletschool voor iedereen zijn. De oudste
leerling is 82, de jongste twee en een
half. Verder wordt er nu ook les gegeven aan de allerjongsten: de groep
tot 4 jaar. “Het maakt niet uit hoe
je geestelijk of lichamelijk in elkaar
steekt. Je kunt altijd binnenlopen”,
aldus Buijssen. Het jubileum wordt
op zondag 2 oktober gevierd met een
speciale voorstelling. Het feest is alleen
voor leden toegankelijk.

Set Up DS 1 verliest
eerste wedstrijd
“We willen een balletschool voor
iedereen. Dat is het belangrijkste
wat wij als bestuur willen uitstralen”,
zegt voorzitter Riky Buijssen. Deze
laagdrempeligheid kenmerkt volgens
haar de balletschool die gevestigd is
in ’t Gasthoês in Horst. De balletschool
begon 40 jaar geleden met ongeveer
honderd leden in ’t Gasthoês dat toen
veel weg had van het ziekenhuis dat
het ooit was. “We zijn in feite ontstaan
als aftakking van carnavalsvereniging
D’n Dreumel”, zegt oud-voorzitter en
mede-oprichter Dré Bovens. “De wens

om een balletschool op te richten
kwam van de dansmarietjes. Daar zijn
wij dus uit voortgevloeid.” Jacqueline
Gielen is al sinds 1978 docent bij de
balletschool. Zij vult aan: “De dansmarietjes wilden zich graag meer richten
op klassiek ballet. Toen is besloten
om een zelfstandige stichting op te
richten.”
Gielen weet zich een opvallend
detail te herinneren uit haar begintijd.
“Jomanda (het medium, red. ) heeft
hier nog jazzballet gegeven”, aldus de
lerares die door de jaren veel groepen

voor zich heeft gehad. “Ik was in de
beginfase hier vier dagen in de week
mee bezig. Op een gegeven moment
had ik 250 leerlingen.” Bovens trad
enkele jaren geleden af. Wat hem altijd
is bijgebleven is de afscheidsvoorstelling die voor hem werd georganiseerd.
“Mijn kleindochter heeft toen voor
me gedanst. Dat heeft zo veel indruk
gemaakt. Als ik er nu over praat word
ik weer emotioneel”, aldus Bovens.
Gielen noemt de voorstellingen die
zij in samenwerking met Horstenaar en
pianist Geert Keijsers heeft gemaakt.

Door: volleybalvereniging Set Up
Voor volleybalvereniging Set Up stond zaterdag 24 september de
eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op het programma tegen de
dames uit Gennep.
Na een aantal weken van voorbereiding was het even afwachten hoe
de opnieuw vernieuwde Meerlose
ploeg (er waren nog drie dames over
van het team van vorig jaar en dat
is dit jaar aangevuld met talentvolle
meiden van Set Up DS 2) de competitie zou starten.
Set Up DS 1 verloor de wedstrijd

met 0-4. In de derde set kwam de
Meerlose ploeg nog op een voorsprong, maar Gennep trok aan het
langste eind. De eindconclusie was
toch dat het team Set Up DS 1 nog
niet genoeg op elkaar ingespeeld is.
Toch hadden ze de mogelijkheid om
een of twee sets te pakken. Dit geeft
vertrouwen voor de komende weken.
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Sporting ST pakt eerste
overwinning
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST won zondag 25 september zijn eerste wedstrijd van het seizoen. In de klasse 5E
werd VCH uit Venlo met 2-0 verslagen.
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verliespartijen eindelijk een keer als
winnaar van het veld te stappen.
De thuisploeg straalde dit ook uit.
Vanaf het eerste fluitsignaal van
scheidsrechter Van der Zanden werd
VCH vastgezet.
In het begin speelde het spel zich
vooral op het middenveld af. Na een
kwartier waren er de eerste kansen
voor Sporting. Een mooie combinatie
in het midden zorgde ervoor dat Marco
Pennings de bal diep kon geven op
Kevin Goldschmidt. Deze schoot goed
in de korte hoek, maar de doelman
van VCH redde bekwaam. VCH kreeg
de bal niet goed weggewerkt en vanaf
de rand van het zestienmetergebied

4 oktober: Dierendag
Geopend van 8:00 - 20:00 uur

ONTBIJT: 8:00 - 9:00 uur
De hele dag staat koffie/thee en iets lekkers klaar!

VAN 12:00 - 17:00 UUR KUNT U MET UW
HOND SUPER LEUKE SPELLEN KOMEN DOEN!

haalde Nick van Well verrassend uit.
Ook ditmaal kwam de goalie van de
bezoekers als winnaar uit de strijd.
Net voor rust gooide Bas van Aken
er een mooie rush uit over links en
bediende Ramon Rutten, deze schoof
de bal verder naar Kevin, maar de
doelman voorkwam erger. De thuisploeg kon met een goed gevoel naar
de kleedkamer. Aan het begin van de
tweede helft probeerden de bezoekers wat meer vooruit te voetballen.
Hierdoor kwam de thuisploeg wat in de
verdrukking, maar VCH werd toch niet
echt gevaarlijk.
Het publiek moest lang wachten op
een treffer, maar na ruim 70 minuten
viel die dan toch. Een afgeslagen schot
kwam via Ramon en Kevin op rechts

bij Rik Miltenburg terecht. Deze leverde
een piekfijne voorzet af op Marco
Pennings die de bal eenvoudig in het
net kon schuiven: 1-0. Drie minuten
later kon Marco al voor de beslissing
zorgen, maar na een mooie voorzet van
Bas miste hij net de kracht om de bal
voorbij de keeper te krijgen.
Met het inbrengen van Tim Dings
kwam er weer een nieuwe aanvalsimpuls binnen het team van Sporting.
Nadat hij eerst een fantastische lob
op de lat liet belanden, kopte hij in de
rebound jammerlijk over. Dit maakte hij
enkele minuten later meer dan goed.
Wederom was Marco het eindstation
van deze prachtige aanval en wist hij
beheerst af te ronden: 2-0. De eerste
drie punten waren een feit.

Oxalis verliest
bekerwedstrijd
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na de 12-13 zege op Melderslo in de eerste ronde van de beker, mocht Oxalis donderdag 22 september de strijd
om de beker voortzetten. In deze 1/16e finale mochten ze het thuis op gaan nemen tegen voormalig topklasser Altior.
Het beloofde een pittige en vooral
leerzame pot te worden. Oxalis hield
goed stand, maar de ervaring van
Altior gaf uiteindelijk de doorslag.
Oxalis ging sterk van start en kon de
dames van Altior goed bijhouden.
De thuisploeg wist in de beginfase

zelfs tweemaal de voorsprong te
pakken. Deze uitbouwen was echter
lastig en tot ver in de eerste helft ging
de stand gelijk op. Het tempo lag erg
hoog en helaas wilde de ballen er niet
ingaan aan de kant van Oxalis.
Altior speelde haar kansen slim uit

en maakte het de dames van Oxalis
lastig in de aanval. Eindstand 9-18.
Helaas gaat Oxalis niet door voor de
beker. De dames kunnen zich nu wel
weer honderd procent focussen op de
competitie. Zondag 2 oktober staat SVO
thuis op het programma.

hoofdstraat 14a• 077-3970085• mijndierenspeciaalzaak.nl

Aanmelden nieuwe projecten voor
SOS Meerlo-Wanssum weer mogelijk!
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Limburg Express Cycling Team
wint ploegentijdrit
Door: wielerclub LECT
In het kader van de Noord-Limburgse Wielerweek stond vrijdag 23 september voor Limburg Express
Cycling Team een ploegentijdrit op het programma. De wedstrijd vond plaats in Venray waar een mooi
parcours over 15,6 kilometer was uitgezet in en rond het centrum. Er hadden zich maar liefst dertig
teams aangemeld voor dit zware maar mooie onderdeel van de wielersport. Nadat alle teams binnen
waren bleek de uit Horst aan de Maas afkomstige wielerformatie Limburg Express Cycling Team (LECT)
de snelste te zijn. LECT team 2 werd eerste en LECT team 1 nam de derde plek in.
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Handboogsportvereniging De Schutroe in Horst hield op zondag
25 september een open dag. De dag vond plaats in het kader van
het 50-jarig jubileum van de club. Tijdens de open dag werden er
diverse demonstraties gegeven en konden bezoekers meer informatie krijgen over de sport.
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verschillende kleuren violen (10,5 cm pot) uit eigen kwekerij, cyclamen
voor binnen en buiten (12cm pot) uit eigen kwekerij, Erica-heide, Physalis,
hedera, gaulteria, calluna en verschillende andere herfstplanten

IS

HÔRS

WITTENHORSTSTRAAT
Voor het complete assortiment, www.pdemulder.com

A 60

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

DOOLGAARDSTRAAT

AMERICA

A 320

A 60

WILHELMINAPLEIN

KRONENBERGWEG

In zaal De Lange in Horst vond woensdagavond 21 september een Wielercafé plaats. Te gast waren
onder meer wielrenners Wout Poels, Peter Winnen en Mike Teunissen. De renners werden geïnterviewd
door Bas Steman (oud-renner en journalist). Speciale gast was oud-tourrenner Jaap Kersten uit
Siebengewald. Muziek was er van Nard Reijnders. Het café werd georganiseerd door de fanclubs van
Poels en Teunissen in samenwerking met BikeWriters.

ALGEMEEN
Wijchen kreeg een
gele kaart voor
FONDS

spelbederf. Horst kreeg een aantal
kansen dat helaas niet in een goal
resulteerde. In een gelijk opgaande
wedstrijd kregen beide ploegen
kleine kansjes, echter bleven grote
mogelijkheden uit. De einduitslag
werd bepaald door een hobbelballetje
van de kant van Wijchen dat niet
goed weggewerkt kon worden door
de Horster verdediging: 1-2. Een kater
voor de mannen van Horst na de
snelle voorsprong, de punten werden
meegenomen naar Wijchen. Zondag
2 oktober is er een nieuwe kans voor
de mannen van Horst als er om 14.45
uur afgeslagen wordt in Boxmeer.

PEELSTRAAT

INKOMSTENBELASTING

BETAAL
A 200

lend, maar na wat aftasten troefde
Horst een foute pass van een
verdediger van Wijchen maximaal af:
1-0. Dit goede begin was de perfecte
HÔRS
basis voor Horst om verder op te
bouwen. In een wedstrijd zonder veel
grote kansen maar met veel inzet
kwam Horst na een groene kaart kort
met één man minder te staan.
Wijchen rook bloed en probeerde
Horst onder druk te zetten. Dit resulteerde in een tweetal (gepareerde)
strafcorners, maar even later werd
het dan toch 1-1 uit de derde
strafcorner. Kort voor rust kreeg Horst
weer een kans om iets te forceren:

WATERBEDRIJF
KLEIN LOURDES

TREINSTATION
AMERICA

Wielercafé in Horst

Door: hockeyclub HCH
De mannen van HCH namen het zondag 25 september onder een felle
zon op tegen het eerste team van Wijchen.

CKSTRAATDe wedstrijd begon wat aarze-

het speelbord, de vier hoekvakjes,
merkende elementen van het bord en
MONOPOLY gezelschapsspel en toebehoren.
es Deutschland GmbH, Münsterstraße 359, 40470 Düsseldorf.
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gevaarlijk en Boy Geerets schoot voor
de rust na een vrije doorgang nog net
over de lat.
Ysselsteyn was ook in de tweede
helft heer en meester. Dennis
Teunissen leek een kopie van de 1-0
te maken maar schoot voorlangs.
Na ongeveer een uur kreeg Ysselsteyn
van scheidsrechter Verhaag wel heel
gemakkelijk een vrije trap op de rand
van het strafschopgebied. De zwak
ingeschoten bal bracht toch de 3-0
op het scorebord omdat een Meterikverdediger over de bal sprong,
waardoor keeper Luuk Haenen werd
verrast en de bal door zijn handen
liet glippen. Nadat de roodwitte nog
een tweetal kansen gemist hadden,
scoorde Kevin van Meyel na slordig
balverlies van Meterik in de slotfase
nog de 4-0.
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Meterik begon nog wel goed aan
de wedstrijd en leek op voorsprong te
komen. Piet Steeghs gaf een prima
voorzet op Dirk van Rengs maar deze
kopte in kansrijke positie rakelings
over. Vervolgens trok Ysselsteyn het
initiatief naar zich toe en Meterikkeeper Luuk Haenen kon een
ingeschoten vrije trap maar net naast
tikken. Na een kwartier kwam de 1-0
na een scrimmage op het scorebord.
Luuk Haenen kreeg nog twee keer een
hand tegen de bal maar kon de bal
niet voldoende wegwerken. Zijn medespelers stonden erbij en keken ernaar.
Oud Venray-speler Wout Gommers was
wel attent en scoorde gemakkelijk.
Dennis Teunissen kapte even later zijn
tegenstander gemakkelijk uit en schoot
onhoudbaar voor de Meterik-keeper de
2-0 in de lange hoek. Ysselsteyn bleef

A 100

Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het jeugdige Meterik met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar, was op
zondagmiddag 25 september op alle posities de mindere van het zeer
geroutineerde en fysiek veel sterkere Ysselsteyn met een gemiddelde
leeftijd van 26 jaar. De groenwitte verloren verdiend met 4-0.

sport 27

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

C11321040 MONOPOLY HORST AAN DE MAAS

Meterik afgetroefd
door Ysselsteyn
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Een hypotheekadvies nodig?

Loop binnen
zonder afspraak!

Oriënteren
kost niets.

Inloopspreekuur
1 oktober
10.00 - 14.00 uur

Locaties: Schouwburgplein 13 Venray I Spoorweg 2 Hegelsom
Ook elke donderdag inloopspreekuur 16.00 - 19.00 uur.

rabobank.nl/inloopspreekuur
Een aandeel in elkaar
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Lezing Mirja Wark
in Museum de Kantfabriek

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

Auteur, textielonderzoekster, weefster, weeflerares en organisator van textielreizen Mirja Wark geeft op zaterdag
15 oktober om 19.00 uur een lezing in Museum de Kantfabriek in Horst. De titel van de lezing luidt: De Wayuu: hun
leven met de zon, windzand, handwerk en rebellen. Naast de lezing geeft zij ook workshops in het museum.

geldig t/m
zaterdag
01 oktober 2016

Livar bourgondisch gebraad
4 stuks €6,95
WEEKENDAANBIEDING

Shoarmapakket 500 gram vlees
en bakje saus 5 broodjes €6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Week van de acupunctuur
In balans met Chinese geneeskunde
Pijn. Iedereen kent het, iedereen ervaart
bij n het anders.
Maar niemand wil het. Maak van 3 t/m
pij 9 oktober kennis

met de Traditionele Chinese Geneeskunde en
ontdek wat deze eeuwenoude geneeswijze kan doen
aan pijnverlichting. Acupunctuur is de bekendste
InTraditionele
balans metChinese
Chinese
geneeskunde
vorm van
Geneeskunde
(TCG)
maar ook Chinese kruidengeneeskunde, shiatsu, tuina,
voedingsleer, qigong en tai ji quan kunnen bijdragen aan
de verlichting van uw pijn. Bijvoorbeeld bij pijnklachten
die horen bij een (chronische) ziekte of bij klachten als
migraine, lage rugpijn of kniepijn.

Week van de acupunctuur

Dit verhaal gaat over een bijzonder
volk van weef-kunstenaars: de Wayuu.
Deze oorspronkelijke bewoners leven in
het droge en winderige Guajira schiereiland op het noordelijkste grensgebied
tussen Colombia en Venezuela.
De vrouwen weven, haken, borduren
en maken naaldkant met heel eenvoudige middelen. “Met veel geduld
manipuleren zij hun draden en creëren zo hun kleurige en buitengewoon
kloeke en evenwichtige ontwerpen”,
aldus Museum de Kantfabriek.

Textiel speelt een centrale rol in het
dagelijks leven van de Wayuu. “Dat is
wel vaker het geval bij nomadische
en semi-nomadische volken. Het feit
dat in een omgeving zonder stromend water, elektriciteit of andere
moderne gemakken zulke moeilijke
en prachtig mooie textielen evolueerden zegt veel over de intelligentie en
creativiteit van de Wayuu”, aldus het
museum. De matrilineaire samenleving, de gebruiken en riten rondom het
volwassen worden van de vrouwen en

de isolatie van de leefgemeenschappen
spelen een cruciale rol in het ontstaan
en overleven van deze kunstvormen.
Mirja Wark heeft talrijke artikelen
Kijk op www.weekvandeacupunctuur.nl voor meer
geschreven over weven en aanverinformatie over TCG of maak meteen een afspraak bij:
wante onderwerpen. Ze woonde
drie jaar in Venezuela en genoot de
Praktijk Li & Ren,
gastvrijheid van de Wayuu om hun
Doolgaardstraat 42 (1e verdieping), www.li-ren.nl
handwerk-kunsten te leren. Tot en met
Praktijk Hegger,
20 november is haar verzameling kleWvA_Flyer_A5_2016_4.indd 1
Deken Creemersstraat 57a, www.heggeracupunctuur.nl
ding en gebruiksvoorwerpen te zien in
Museum de Kantfabiek onder de naam
Praktijk Acu-Balance,
Schoolstraat 59, www.acu-balance.nl
Reisstof.

WvA_Flyer_A5_2016_4.indd 1
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Appelbomen voor Torrekoel
Huisarts Ted van der Horst uit Kronenberg schonk onlangs aan gemeenschapshuis de Torrekoel en de
Kronenbergse gemeenschap een zestigtal mini-trees. Van der Horst is sinds begin dit jaar met zijn praktijk
gevestigd in een voormalig klaslokaal van basisschool de Kroevert. Op dinsdag 20 september vond de
officiële overdracht plaats aan de Torrekoel in aanwezigheid van een groot aantal deelnemers en vrijwilligers
van de Kompeniej. De kleine appelboompjes werden aan de voorkant van de Torrekoel gepland en bij
kinderopvang ’t Nest.

Wij
Wij zoeken
zoeken ::
-een
enthousiaste
verkoopster
-een enthousiaste verkoopster voor
voor onze
onze
winkel
in
Sevenum
winkel in Sevenum
-een
-een leerling
leerling banketbakker
banketbakker
beide
functies
zijn
voor
beide functies zijn voor de
de weekenden
weekenden en
en alle
alle
schoolvakanties
schoolvakanties

Gommans

De
De Echte
Echte Bakker
Bakker

t.a.v.Bas
t.a.v.Bas Gommans
Gommans
bgommans@versbrood.nl
bgommans@versbrood.nl
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Chinese pelgrimage
naar Broekhuizenvorst

Homesick &
The Louisiana Men
Het kwartet Homesick & The Louisiana Men staat op zondag 2 oktober
op het podium van Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.
Homesick & The Louisiana Men
is een Nederlandse zydeco-cajunrhythm ’n bluesband. De groep
wordt gevormd door Hans de Vries,
Toon Ekkers (bas en zang) en Alex
Siegers (percussie en zang) en Joost
Verbraak (sousafoon). Voorman Hans
de Vries alias Homesick trad eerder
op met stijlgenoten als Dr. John,
Willy de Ville en Los Lobos en toert
door heel Europa. “Percussionist en

zanger Alex Siegers voegt naast zijn
gedreven ritme-aandeel een extra
dimensie toe met zijn geweldige
soulstem, die doet denken aan
niemand minder dan James Brown
zelf. Bassist Toon Ekkers legt met zijn
Texas Telecaster de basis voor deze
magische muziek. Joost Verbraak
maakt met zijn sousafoon het New
Orleans gevoel compleet”, aldus de
organisatie.

De eucharistieviering van 10.30 uur in de kerk van Broekhuizenvorst krijgt op zondag 9 oktober een internationaal karakter. Een groep Chinezen komt op pelgrimage, omdat op diezelfde datum in 1937 in China bisschop
Schraven samen met zijn gezellen vermoord werd.
In de mis wordt de dood van
bisschop Schraven en zijn gezellen
herdacht. Vanuit Bonn en Keulen zijn
twee delegaties Chinezen die studeren in Duitsland aanwezig bij de
eucharistieviering. Een groep Chinese
priesters gaat samen met de bisschop
concelebreren en gaat samen met hun
landgenoten Chinese liederen laten
horen. Na de mis gaan de Chinese
gasten elders in het dorp uitvoeriger

de titel: Samenzwering van stilzwijgen
over de moord op Mgr. Schraven en
gezellen?. De onderzoekster analyseert
waarom de waarheid over de moord
pas recent naar buiten kon komen.
Haar zoektocht leidde tot verrassende
inzichten. Deze lezing vindt tevens
plaats in het kader van de Maand van
de geschiedenis die in heel Nederland
wordt gehouden. De lezing duurt een
half uur.

kennis maken met het leven en de
dood van bisschop Schraven aan de
hand van een presentatie. Ondertussen
vindt in de kerk om 12.00 uur de
jaarlijkse Mgr. Schravenlezing plaats.
Deze wordt gegeven door mevrouw
Hermans, historisch onderzoekster van
de Mgr. Schraven Stichting. Zij herhaalt
haar lezing die zij twee jaren geleden
op de universiteit van Shijiazhuang in
China over bisschop Schraven gaf onder

Michel Hendrix en Silvie Kempen
Wapenmakerij Hendrix

Michel en Silvie,

Van Harte Gefeli
c

iteerd!

Op de Kamp 2, 58

71 BA BROEKHU

IZENVORST Tel.:
077 - 463 82

van harte gefelicitee
rd met de
nominatie namens
directie en
medewerkers van
Vullings BV

Silvie

Wapenmakerij He

ndrix

Van harte gefelicit
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met de nominatie!
www.rabobank.n

l/horstvenray
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Beste Michel en

Silvie en Michel,
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Severens Beveili
T 077 - 398 33 22 ging BV
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Opening beweegstraat
Hof te Berkel

Cambrinus

De beweegstraat voor ouderen in Hof te Berkel in Horst wordt vrijdag 7 oktober officieel geopend. De opening
wordt verricht door Olga Commandeur, bekend als oud- topsportster en van het tv-programma Nederland in Beweging.
Tijdens de opening demonstreren
ouderen de mogelijkheden van de
toestellen en krijgen geïnteresseerden
de kans om mee te doen. Speciaal voor
de groep senioren is het programma
Ouderen in Beweging ontwikkeld.
Het programma bestaat uit een
Yalp-beweegtoestel waar oefeningen
op gedaan worden en een beweegprogramma door Olga Commandeur.
Olga Commandeur: “Ik doe de opening
van het beweegtoestel, maar dat is nog

maar het begin. Begeleiders uit Horst
krijgen als onderdeel van Ouderen in
Beweging een korte cursus hoe ze moeten omgaan met het toestel. Deze trainers gaan hier straks wekelijkse bijeenkomsten voor ouderen organiseren”.
Ze vervolgt: “Bewegen voor ouderen
moet de normaalste zaak van de wereld
worden. Naast dat het goed is voor de
gezondheid heeft het bewegen ook nog
eens een sociaal aspect. Door te bewegen in groepsverband kunnen oude-

ren hun ervaringen delen en nieuwe
mensen ontmoeten. Op de toestellen
zoals die hier in hof te Berkel gebruikt
worden, kunnen in totaal enkele
honderden beweegoefeningen gedaan
worden.” Na de komst van Olga mag
de beweegstraat in hof te Berkel zich
officieel een Olga Commandeur Plein
noemen. Kijk voor meer informatie op
www.wijkhofteberkel.nl Aanmelden
voor een proefles kan op de website of
via anita.sgbh@gmail.com

Russische pianiste
in Horst
De Russische pianiste Anna Ushakova geeft op woensdag 5 oktober
een concert in Cambrinus in Horst. Het optreden van de pianiste begint
om 20.30 uur.
Anna Ushakova maakte al op
jonge leeftijd muziek. Haar klassieke scholing begint aan het
College Rachmaninoff in de stad
waar ze geboren is. Tijdens deze
studie is ze al op jonge leeftijd
laureaat van diverse concoursen
en festivals. Zij heeft optredens

gegeven in onder meer Rusland,
Hongarije, Polen en Litouwen en
treedt regelmatig op als soliste bij
diverse orkesten. Sinds 2012 werkt
ze als pianosolist en begeleidster
bij de Kaliningrad Philharmonic.
Anna Ushakova is op een concertreis
door Nederland.

Paul van Rengs
Linq Event Group

Paul, gefeliciteerd
met je nominatie!

Beste

Paul

L!nq Event Group

Van harte gefelicit
eerd
met de nominatie!
www.rabobank.n
Een aandeel in el

l/horstvenray
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WIJ FELICITEREN PAUL VAN RENGS EN ZIJN TEAM MET DEZE NOMINATIE!

Paul en Angèla, va
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d
met deze terechte
nominatie
www.dosers.nl

Gefeliciteerd
met de
nominatie!

‘Van har te
gefeliciteerd
met deze
nominatie!’

NAMENS DE
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PROMS-concert
Grubbenvorst

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

In de Parochiekerk in Grubbenvorst vindt op zondag 9 oktober het
inmiddels traditionele PROMS-concert plaats. Het concert begint om
12.15 uur, de kerk is vanaf 11.45 uur open.
Onder meer het Horster
Mannenkoor onder leiding van dirigent
Tim Schulteis treedt deze middag
op. Het koor zingt in twee verschillende samenstellingen: als groot koor,
maar ook met een kleinere selectie
uit hun midden. Als solist treedt
tenor Martin Hurkens op. Verder zijn

er optredens van vocal group Fusion
uit Sittard en BOW, een Belgisch
strijkkwintet bestaande uit vader en
moeder Awouters en hun drie kinderen.
Fusion werd in 2015 Limburgs Koor
van het Jaar en staat onder leiding van
Esther Zaad, die de titel Dirigent van
het Jaar 2015 kreeg.

Vocal Group Joy treedt
op in Grubbenvorst
Vocal Group Joy uit Venlo treedt op zondag 16 oktober op in de kapel van
La Providence in Grubbenvorst tijdens de Eucharistieviering van 11.15 uur.
Vocal Group Joy bestaat uit veertig
leden en staat onder leiding van
Gerda Hendrikx. Naast pop, gospel en
Afrikaans heeft Joy ook bekendere klassieke werken op haar repertoire staan,
zoals Ave Verum van Mozart of Tibie
Paiom van Bortniansky. Vocal Group Joy

verzorgt jaarlijks diensten in parochies,
geeft themaconcerten en concerten op
locaties. In de dienst van 16 oktober
zingt Joy onder andere enkele gospels,
zoals One Love en Hallelujah. Daarnaast
brengt het koor ook een aantal
Afrikaanse liederen ten gehore.

Kermis in Swolgen
In het centrum van Swolgen vond tot en met dinsdag 27 september de jaarlijkse kermis plaats.
Er stonden diverse attracties opgesteld zoals de draaimolen en de botsauto’s. In de tent vonden
gedurende het weekend verschillende optredens plaats.

Peter, Ron en Susan Martens
Van harte gefelic
iteerd met jullie
nominatie!

Afhangweg 51 59
61 EA Horst • T
(077) 398 12 16

www.loonbedrijf

jenniskens.nl

Martens Asperges

Ron, Susan en Pe
ter, van harte gefe
liciteerd
met deze terechte
nominatie
www.dosers.nl

Beste Peter,
Ron en Susan

Martens Asperges

Van harte gefelicit
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ter, Ron en Susa
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perges BV met
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gemeente Horst
aan de Maas
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drijfhendrix-sm
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Rommelmarkt
de Vöskes

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

Carnavalsvereniging de Vöskes uit Meerlo houdt op zondag 2 oktober
haar jaarlijkse rommelmarkt in sport en zalencomplex ’t Brugeind.
Om 13.00 uur gaat de zaal open, het einde van de markt is om 16.00 uur.
Er zijn meer dan duizend artikelen
te koop. De Meerlose rommelmarkt
staat bekend als een goed uit gesorteerde rommelmarkt. Alle elektrische
apparaten zijn uitgetest. In twee
zalen staan de artikelen uitgesteld.

Onder andere de volgende artikelen
worden verhandeld: computers, boeken,
kinderspeelgoed, antiek, muziekinstrumenten en meer. Om 14.00 uur start de
verkoop bij opbod, waarbij de waardevolle goederen de hamer passeren.

Kinderboekenweek
bieb Horst
De Kinderboekenweek 2016 loopt van woensdag 5 oktober tot en met
zondag 16 oktober. Het thema is Voor altijd jong, waarbij opa’s en oma’s
centraal staan. De bibliotheek Horst opent de Kinderboekenweek op
woensdagmiddag 5 oktober met een activiteit voor kinderen.

Concert in kloostertuin Tienray

Bibliotheek Horst organiseert een
middag waar kinderen kennis kunnen
maken met diverse hobby’s van opa’s
en oma’s. Er zijn workshops houtsnijden, schilderen, kaarten maken,
verhalen vertellen, bloemschikken,
mozaïeken en nog veel meer.

In de tuin van het voormalige klooster in Tienray vond zondag 25 september een concert plaats.
Het concert werd georganiseerd door NaoberzorgPunt KANZ. Er vonden deze middag diverse optredens
plaats van onder meer lokale musici.
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5973 RC Lottum
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Trotse leveranc
ie

r bij Martens as

perges

Biesstraat 47, 60
93 AC Heythuyse
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tel. 0475-491100
fax 0475-493692
www.vohamij.nl

NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN

De middag wordt om 14.00 uur
geopend door kinderboekenambassadeur Nine Tissen. Ook kunnen die
dag ingekleurde kleurplaten ingeleverd worden, waarmee kinderen
kans maken op het vervullen van de
allerliefste wens voor opa of oma.
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Agenda t/m 6 oktober 2016
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in samenwerking met

Thema-avond Bouw je eigen wijk/dorp

Rommelmarkt

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: gespreksplatform Vur Oow
Locatie: Huis van de Wijk Horst

Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Handwerkcafé

Terras Rock met Bryan & Gijs Acoustic

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 13.00 - 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Parental Advisory Pt. 1

Herfstwandeling

Tijd: 21.00- 03.00
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Kasteelse Bossen

Nightboarding

Openstelling Zoemhukske

Tijd: 18.00 uur
Locatie: De Schatberg Sevenum

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

Lange on Koers

Optreden Clemen van de Ven & Nard
Reijnders

Tijd: 22.00 - 04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

zo
02
10

Oude
ambachten
in De Locht

Tijd: 15.30 - 19.00 uur
Locatie: Strandpaviljoen Hoëg Broekhuizen

Binnenmarkt

Orgelconcert

Tijd: 9.30 - 15.30 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Lambertuskerk Horst

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Optreden Homesick & The Louisiana Men

Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Organisatie: Mamaloe Sevenum
Locatie: Schatberg Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Truckshow America
Tijd: 10.00 - 18.00 uur
Locatie: centrum America

Mega Corona Show
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Fanfare Monte Corona
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Vocal Group ‘Enjoy Together’ &
Demonstraties van oude ambachten

ma
03
10
di
04
10

Workshops kinder-EHBO
Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: Spring Kinderopvang
Locatie: Kindcentrum Landhuis Meerlo

Dansmiddag voor 55-plussers
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Feesterij en Danserij Froxx

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizer Molen Lottum

Fruit persen
Locatie: Kronenberg

door het Schuitwater
wo Wandelen
Tijd: 14.00- 16.00 uur
05 Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen
10

Limburgse Molendag

Kinderboekenweekactiviteit

Locatie: Molen Nooit Gedacht Meterik

Tijd: 14.00 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Volkoren Festival

Optreden Unna Ushakova

Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor en Herberg de Lindehoeve
Locatie: Herberg de Lindehoeve Grubbenvorst

Tijd: 20.30 - 23.00 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.

Cassandra Creatief Castenray.
Open dag op zondag 9 okt. van
11.00-16.00 uur. Meer info op
www.cassandra-creatief.nl

Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum Tel. 0478 53 17 48.

Mamaloe Sevenum houdt op
zondag 2 oktober haar tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs.
De beurs is van 10.00 tot 12.00 uur.
Het wordt gehouden in De Schatberg
in Sevenum.
De kleding wordt gepresenteerd
aan rekken en op tafel in de zalen van
De Schatberg. Onder andere tweedehands kinderkleding, kinderschoenen,
speelgoed, spellen en meer wordt
aangeboden door Mamaloe Sevenum.
Voor meer informatie, kijk op
www.mamaloesevenum.nl

Grubbenvor
ster Liedjes
konkoer

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Lambertuskerk Horst

Fietsen aangeboden. Te koop
gebruikte dames- en herenfietsen voor
werk of kroeg, 40 tot 80 euro per stuk.
Tel. 06 13 41 01 51.

De Houthuizer Molen in Lottum is
zondag 2 oktober tijdens de
Limburgse Molendag te bezichtigen.
De molen is geopend van 11.00 tot
17.00 uur.
Er zijn rondleidingen en de molenaars geven uitleg over de werking
van de molen. Er zijn meelproducten,
molen- en speltkoeken te koop en ook
molenbrood en speltbrood, wat die
morgen gebakken is. Slagwerkgroep
Drums & Roses geeft ’s middags een
optreden. Voor de kinderen is er een
attentie beschikbaar.

Ald Prinse Convent

Dierzegening

Ook zo genoten van de zomer???
En wilt u nu snel, effectief en
verantwoord van de zomerkilo’s af?
Start dan bij Slender You Fit.
Wij bieden vele mogelijkheden. Icm
sporten, maar ook zonder. Bel voor
info of een intake 06 33 17 83 33.

Limburgse
Molendag in
Houthuizer
molen

Kinder
kledingbeurs

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Limburgse Molendag

In Museum De Locht in Melderslo
is zondag 2 oktober een demonstratie van diverse oude ambachten.
Het museum is deze dag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.
De ambachtslieden laten vanaf
11.00 uur hun werk zien. Daarnaast is
er een optreden van de Vocal Group
Enjoy Together. Voor kinderen zijn er
oude spellen, een miniatuurkermis en
een museumspeurtocht. Verder zijn de
exposities Joodse Onderduikkinderen
en Juweeltjes in Textiel te bekijken.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Uw tuin? Mijn zorg! Voor alle
werkzaamheden in en rondom uw
tuin bent u hier aan het goede adres.
Vakkundig werk tegen een vriendelijk
betaalbaar tarief. Bel: 06 52 62 47 14.
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.

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Het Ald Prinse Convent heeft
zaterdag 24 september het Grubbenvorster Liedjeskonkoer gewonnen.
Met het lied ‘Dât’ hebben ze kans
om naar het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) te gaan.
Björn van Berkel eindigde op
de tweede plaats met zijn nummer
‘D’n tel kwiét’. Hij was samen met
Het Ald Prinse Convent vorig jaar ook
LVK-finalist. Robbie en Ken namen de
bronzen plak mee naar huis met het
nummer ‘Os moodertaal’. Deze drie
nummers zullen ingezonden worden
voor het LVK.
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Medische Religie
zorg
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
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
30 september t/m 6 oktober 2016
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Heilige mis

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

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

zaterdag
		

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

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Bootcamp Power

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

Korting op een wekelijks aangeboden
product

5% korting op alle aankopen

€ 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Into Beauty

5% korting op de rekening

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

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

25% korting op het tweede gerecht

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Gratis kop koffie, cappuccino of thee

My-LifeSlim

Eclicker

Driegangenmenu voor € 17,50

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu
10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor € 1

Swolgen

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

HALLO voordeelpas

Janssen Da

€ 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

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
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Priesternoodnummer
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
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ormatie: ww
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas

Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar!
DE GROOTSTE INBOUWSPECIALIST VAN LIMBURG!

46
dB

44
dB

549,-

AFWASSEN

GRATIS

BOSCH

INMETEN*

INBOUW VAATWASSER SMV84L10

r7BSJP'MFYLPSWFOmWPPSNFFSáFYJCJMJUFJUNFUJOEFMFO
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

INDUCTIE

42
dB

749,GRATIS

BOSCH
INBOUW VAATWASSER SMV86M50

GRATIS

AEG

INMETEN*

INBOUW KOOKPLAAT HK604200IB

r;FPMJUIESPPHTZTUFFNmQFSGFDUESPHFFOHMBO[FOEFWBBU
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

40

45

900

1000
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130
liter

INMETEN*

INBOUW KOELKAST ARG451

r3BJMTZTUFFN WFSTUFMCBSFQMBUFBVT
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

GRATIS

WHIRLPOOL

GRATIS

BOSCH

INMETEN*

INMETEN*

INBOUW COMBI-MAGNETRON CMG636NS2

r 5PVDICFEJFOJOH &DP$MFBO WFSXBSNJOHTTZTUFNFO
r *OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

150
liter

999,-

RVS

r$SJTQ(SJMM5VSCPGVODUJF LPPLXFLLFSUJNFS
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

GRATIS

WHIRLPOOL

599,-

RVS

239,-

KOELEN

Watt

INBOUW COMBI-MAGNETRON AMW507IX
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INBOUW VAATWASSER SN69M052
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349,-
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INMETEN*

liter

KOKEN

899,-
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449,GRATIS

PELGRIM

599,GRATIS

MIELE

INMETEN*

INBOUW KOELKAST PKD5088K

INMETEN*

INBOUW KOELKAST K511I2
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UW OVEN VOORVERWARMEN TERWIJL
U VAN HUIS BENT? JA, DAT KAN!

OOK VOOR HET INBOUWEN,
KUNT U OP ONS VERTROUWEN!
Bij Electro World Tummers begeleiden we het hele traject van
aankoop tot installatie. Onze service stopt namelijk niet wanneer
u onze winkel verlaat. Weet u bijvoorbeeld niet zeker of het inbouwapparaat bij u thuis wel past? Geen probleem, dan komen
wij gewoon bij u langs om de situatie op te meten. En dat kost u
helemaal niets!* Vervolgens komen wij het apparaat snel en deskundig bij u thuis inbouwen. Wij nemen u alle zorgen uit handen!
* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW APPARAAT. € 50,- VOORAF BEREKEND - ACHTERAF VERREKEND

Wist u dat u tegenwoordig uw oven van afstand kunt
bedienen? De nieuwe oven uit de Siemens iQ700 serie
kan namelijk via een app
worden bediend, genaamd HomeConnect.
Zo kunt u verschillende
instellingen doen via uw
smart device. Kom eens
bij ons langs, we laten u
graag zien hoe dat werkt!

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

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

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

