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Beweegstraat
Hof te Berkel geopend
Tv-presentatrice van het programma Nederland in Beweging en oud-topsportster Olga Commandeur was op vrijdag 7 oktober aanwezig bij de opening van de beweegstraat
voor ouderen in Hof te Berkel in Horst. De beweegstraat werd geopend door de jongste en oudste bewoner van Hof te Berkel. “Met deze beweegstraat willen we jongeren
maar vooral ook ouderen aanzetten meer te bewegen”, vertelt Anita Broos, één van de initiatiefnemers. Wethouder Birgit op de Laak van gemeente Horst aan de Maas voegt
toe: “Hof te Berkel wordt een wijk waar jong en oud met plezier kunnen wonen. Niet alleen in een woning, maar ook daarbuiten.” Olga Commandeur gaf ’s ochtends ook een
demonstratie voor vrijwilligers die ouderen gaan begeleiden in de beweegstraat.

Belangengroepen

‘Valse start’ discussie
intensieve veehouderijen

g1

Belangengroepen in Horst aan de Maas maken zich zorgen over de effecten van intensieve veehouderij op
omwonenden. Zij voelen zich daarnaast niet gehoord door gemeente Horst aan de Maas. Dat werd duidelijk tijdens
een de vergadering van commissie ruimte op woensdag 5 oktober.
Wonen in de buurt van een inten
sieve veehouderij kan een nadelig effect
hebben op je gezondheid, was de con
clusie van een driejarig onderzoek van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM), Universiteit Utrecht,
Wageningen Universiteit en NIVEL. Naar
aanleiding van dit onderzoek stond het
thema intensieven veehouderijen en
gezondheidsrisico’s voor omwonenden
ook in Horst aan de Maas weer op het
programma. Tijdens de commissie

vergadering nodigde gemeente Horst
aan de Maas daarom drie sprekers uit
om de aanwezige raads- en commis
sieleden te informeren over de huidige
stand van zaken. Een onderzoeker
van Wageningen Universiteit, de GGD
en een lokale varkensboer kwamen
aan het woord. Dat de verschillende
belangengroepen die de gemeente
kent niet waren uitgenodigd in deze
eerste bijeenkomst om hun visie op
het onderwerp te belichten, begrepen

zij niet. Tijdens de openbare bijeen
komst spraken vier vertegenwoordigers
van de verontruste omwonenden hun
zorgen uit. “Een valse start”, noemt
Geert Ambrosius van werkgroep Behoud
Woonomgeving De Paes de commis
sievergadering. “Wij verwachten een
open en eerlijke discussie, waar zowel
voor- als tegenstanders aan het woord
komen”, stelt Thea Lemmen van werk
groep Kleefsedijk Sevenum.
Lees verder op pagina 04
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Meld u aan voor de informatieavond op 2 november 2016

via: sponsoractiepluslucassen@gmail.com

Locatie PLUS Lucassen, aanvang 20:00 uur.
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Eenzaamheid tegengaan

‘Binnen jaar dorpsdagvoorziening in Lottum’
Mensen in Lottum die eenzaam zijn moeten binnen een jaar terecht
kunnen bij een dorpsdagvoorziening. Hier kunnen ze onder andere eten en
een kopje koffie drinken. Dat is de wens van een groepje vrouwen dat het
initiatief op zich heeft genomen.
Gerina Gubbels, Henriet Wagemans,
Corrie Claessen en Renata Weijs zijn
voor het interview aangeschoven in

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Niels van Rens,
Teun Stiphout, Anke Verbeek en
Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

de recreatieruimte van wooncomplex
Smetenhof. Ze zijn nog op zoek naar
een locatie, maar deze ruimte is de
meest waarschijnlijke voor de nieuwe
dorpsdagvoorziening. “Mensen die
eenzaam zijn kunnen in de toekomst
gebruikmaken van deze voorziening”,
zegt Wagemans. “Mensen die behoefte
hebben aan een praatje”, vult Weijs
aan.

Onder bewoners
behoefte peilen
Afgelopen zomer is er in Lottum
een enquête afgenomen onder de
bewoners om de behoefte aan een
dergelijke voorziening te peilen. Daaruit
kwam naar voren dat twintig perso
nen behoefte hadden aan zo’n plek.
Daarnaast gaven dertig mensen aan
dat ze als vrijwilliger wel een bijdrage
wilden leveren aan de dorpsdagvoor
ziening. Voor de vier vrouwen waren
die resultaten genoeg aanleiding om
hun plan door te zetten.

Nog veel te doen
Er moet nog wel veel werk
worden gedaan. Naast dat er nog
naar een definitieve locatie gezocht
moet worden, staat ook de vorming
van een stichting nog op het lijstje.
Daarnaast lopen er nog gesprekken
met de gemeente, de zorggroep
en Synthese. “De zorggroep is de
verhuurder van dit pand en met de
gemeente moeten we nog praten over

subsidie. We moeten dus nog veel
doen, maar we hebben ook al veel
gedaan”, aldus Gubbels.
De reacties uit het dorp zijn
volgens de initiatiefnemers positief.
“Mensen vinden het een prachtig
plan”, vertelt Claessen. “Ook jongeren
vinden het geweldig dat zo’n initiatief
er is.” Wagemans: “Het is fijn dat je in
je eigen dorp kunt blijven en niet naar
een soortgelijke voorziening in een
ander dorp hoeft te reizen. Als je elkaar
hier tegen komt maak je al snel een
‘kwebbelke’. Ik denk dat als je mensen
eenmaal een keer uit hun huis hebt

gekregen, ze vaker komen. Als ze maar
een keer zijn geweest. Je moet ze over
de drempel trekken.”
De doelgroep van de dorpsdag
voorziening is heel breed. Gubbels:
“De overheid streeft er naar dat men
sen steeds langer thuis blijven wonen.
Dus nu is er een groep die er eigenlijk
te slecht aan toe is om thuis te wonen,
maar te goed is voor een verzorgings
huis. Die willen we ook graag aantrek
ken. Daarnaast is het bekend dat de
familie van deze mensen het vaak druk
heeft en er weinig tijd overblijft voor
een bezoek aan hun ouders.”

De ambitie van deze vrouwen is
om binnen een half jaar tot een jaar
een dorpsdagvoorziening op poten
te hebben gezet. “Het is ook afwach
ten of de mensen die aangegeven
hebben vrijwilliger te willen worden,
dat ook daadwerkelijk doen. Hiervoor
gaan we een avond organiseren.”
Claessen: “Wij zijn in ieder geval heel
positief.” Weijs: “Ons doel is wel om
iets blijvends neer te zetten. We willen
dit een lange periode blijven doen.”
Gubbels: “We gaan ervoor. We zijn hier
aan begonnen en gaan het nu ook
doorzetten.”

‘Geen risico nemen als kunstgras
schadelijk blijkt te zijn’
De kunstgrasvelden van sportclubs RKSV Wittenhorst uit Horst en Sparta’18 uit Sevenum bestaan uit rubberen korrels. Als het om de schadelijke variant
blijkt te gaan wordt er geen risico genomen. Dat zegt voorzitter van Sparta’18 Ger van den Munchof.
Vorige week kwam
tv-programma Zembla met een
uitzending waarin werd gesteld dat
voetballen op kunstgrasvelden met
rubbergranulaat gezondheidsrisico’s
met zich meebrengt. De clubs met
kunstgrasvelden in Horst aan de Maas,
RKSV Wittenhorst en Sparta’18, zoeken
nu samen met gemeente Horst aan de
Maas uit welk product er is gebruikt bij
het aanleggen van hun velden. “Het is
geen kurk, dus dan zal het wel rubber
zijn”, zegt Van den Munckhof in een
reactie.

Onderzoek afwachten
“We weten niet welke rubberen
korrels hier gebruikt zijn. Dat wordt nu
onderzocht. We hebben de dag na de
uitzendingen direct contact gezocht met
de gemeente. Die zag ook dat we dit
serieus moeten oppakken.” Sparta’18
wacht nu samen met de gemeente
en Wittenhorst het onderzoek af. Bij
het aanleggen van het kunstgras is vijf
jaar geleden bij beide verenigingen
hetzelfde materiaal gebruikt.
“Als uit onderzoek blijkt dat het
materiaal inderdaad schadelijk voor

de gezondheid van onze sporters is,
dan denk ik dat we alle drie dezelfde
beslissing nemen. Dan wordt er
geen risico genomen”, zegt Van den
Munckhof. Bestuurslid Edwin van
Rensch van Wittenhorst laat weten
voor nu het standpunt van de KNVB
te volgen. Die zegt de zorgen te
snappen van clubs en ouders maar ziet
op dit moment geen aanleiding om
wedstrijden af te lassen.
Van den Munckhof maakt zich
geen zorgen. “Als de minister zegt dat
barbecueën gevaarlijker is, denk ik dat
het wel mee zal vallen. Mocht het wel
gevaarlijk zijn, dan zullen wij er niet op
voetballen.” Voetbalvereniging SVEB
heeft als laten weten voorlopig geen
uitwedstrijden op kunstgrasvelden met
rubbergranulaat te spelen.

Mogelijk schadelijk
In de uitzending van Zembla
vorige week kwam aan het licht dat
de rubberen korrels waarmee kunst
grasvelden zijn besprenkeld, mogelijk
schadelijk zijn voor de gezondheid van
de sporter. Er zou een verband kunnen
zijn tussen enkele vormen van kanker

en het spelen op kunstgrasvelden met
rubbergranulaat. Het RIVM heeft hier
eerder onderzoek naar gedaan, maar

in de uitzending kwam naar voren dat
dit onderzoek niet erg diepgravend is
geweest.

Aanbieding
Restaurant De Wellsche Hut

3-gangen a la carte diner
(voor 2 personen)
Efkes Anders

3-in-1 lunch

(voor 2 personen)

€ 66,00

€33,00
€ 24,00

€12,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Jubileum

Al zeventig jaar kaarten bij café Kleuskens
Als broekie van een jaar of veertien stapte Jan Jenniskens voor het eerste café Kleuskens in Meterik binnen om
er samen met zijn vrienden te gaan biljarten. Zeventig jaar later, in het jaar dat het café zijn 85-jarig bestaan viert,
komt Jenniskens er nog elke zondagochtend om een potje te kaarten.

jaarlijks vijf zondagen zijn dat ik niet
kan. Ik doe dit nu al zoveel jaar en
ik hoop dat er nog heel wat jaren
bijkomen.”
Waar Jan Jenniskens zeker ook
naartoe gaat, is het feest dat ter ere
van het jubileum wordt gehouden.
Dit vindt op zaterdag 29 oktober plaats

in MFC de Meulewiek in Meterik.
Ger: “Er zijn optredens van de band
De Bijtels en dj Unborn. Verder ben ik
aan het bekijken of het mogelijk is om
opnamen van vroeger, onder meer van
de carnavalsfeesten, op een scherm
te laten zien. Het wordt een informele
avond voor iedereen.”

Groter werkgebied
voor deken
en kapelaans
Het werkgebied van deken De Graaf Woutering en kapelaans Fratczak,
Mielnik en Ragel is sinds kort uitgebreid naar Baarlo, Maasbree, Kessel en
Kessel-Eik.

Ger Kleuskens, Jan Jenniskens en Irene Kleuskens
Thei Driessen, grootvader van
de huidige eigenaar Ger Kleuskens,
startte in 1931 een slagerij met café
in Meterik. Twintig jaar later namen
zijn dochter Trina en haar man Sjeng
Kleuskens het café over en zoon Theo
de slagerij. Ger is samen met zijn
echtgenote Irene inmiddels de derde
generatie in het bedrijf.

Groepje van
vijf mannen
Het café is de thuisbasis van
diverse verenigingen uit het dorp, maar
één plekje is speciaal gereserveerd
voor het groepje van vijf dat er elke

zondag van 11.00 tot 12.30 uur kaart.
“Van de tien mannen waar we ooit
mee begonnen zijn, ben ik de enige
die nog over is”, vertelt Jenniskens.
“Dat waren Giertjes Bernard (Tacken),
Sneejer ziene Sjeng (Smulders), Slegter
ziene Thei en Slegter ziene Toën
(Driessen), Speules Jeu (Tacken), Slitjes
Jeu (Geurts), Litjens Piet (Lemmen),
Kleuskens Huub, Martes Jan (Tacken)
en ik zelf Giese Jan. Met vier vrienden
biljartten we in het café en al snel
genoeg sloten we ons aan bij een
ander groepje dat kaartten. Elke zondag
na de Hoogmis kwamen we bij elkaar.
Het was een hele andere tijd toen,
kaarten in het café was het enige ver

maak dat er was. Echt laat hebben we
het nooit gemaakt, we zorgden wel dat
we rond etenstijd thuis waren. En we
dronken wel eens wat, maar echt veel
geld hadden we daar niet voor.”

Toepen
Vroeger was het spel kruisjassen,
tegenwoordig wordt er getoept
door de heren. Bluffen is daarbij het
uitgangspunt. “Niet is zo leuk wanneer
je een ander kunt laten verliezen met
een boer”, lacht Jenniskens. Winnen
staat niet voorop bij de kaartclub,
het plezier is het belangrijkste.
De kaartochtend staat standaard op
de kalender. “Ik denk dat er misschien

De bisschop van Roermond,
Frans Wiertz, heeft de deken en
drie kapelaans per 1 oktober een
nieuwe benoeming gegeven.
Deken Alexander de Graaf Woutering
wordt benoemd tot waarnemend
pastoor in Baarlo, Maasbree, Kessel
en Kessel-Eik. Hij behoudt zijn
taken als onder andere pastoordeken van Horst. Kapelaans
Marcin Fratczak, Karol Mielnik en
Terrence Ragel worden benoemd
tot kapelaan in diezelfde parochies.
Ook zij behouden hun overige taken,
onder meer als kapelaan in Horst,
Hegelsom, Melderslo, Meterik,
Amerika, Griendtsveen, Sevenum,

Kronenberg en Evertsoord. Nieuw
in Horst aan de Maas is kapelaan te
Boekhorst. Hij wordt per 1 oktober
kapelaan voor de parochies in Horst,
Hegelsom, Melderslo, Meterik,
America, Griendtsveen, Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord. Ook hij
wordt daarnaast werkzaam bij de
parochies Baarlo, Maasbree, Kessel en
Kessel-Eik.
Het gat in de parochies in
gemeente Peel en Maas is ontstaan
door het vertrek van pastoor
Hub Horstman. Hij heeft op eigen
verzoek eervol ontslag gekregen en
gaat aan de slag als kapelaan in het
dekenaat Schinnen.

OKTOBER WOONMMAAND

DOBBELKORTING
TOT WEL 12%*

*geldt niet voor reeds afgeprijsde artikelen

STATIONSWEG 86 • 5807 AC OOSTRUM
T 0478-585956 of 0478-580361 • WWW.STOFFELHOEVE.NL

Vriendenclub KZRT (Kreidler Zündapp Racing Team) uit Sevenum bracht een bezoek aan het Duitse
Kranenburg. Onderweg namen ze ook even de tijd om de HALLO te lezen. “We wensen alle lezers een
heel gelukkig en mooi najaar toe”, aldus de vrienden.
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HALLO in Kranenburg

• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Owen

7 oktober 2016
Zoon en broertje van:
Jelle Steeghs en
Mellonie Basten
Chloë
Lisdodde 18, 5966 TG America
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Geboren

Nikki
8 oktober 2016
Dochter van
Peter en Lian Heijnen
Pastoorsveld 33
5961 DT Horst

Fenna

Te koop appartement Steenstraat 9A,
Horst. Ruime woonkamer,
2 slaapkamers, groot dakterras.
Vraagprijs € 159.000,= k.k. Voor meer
informatie 06 81 11 42 61.
Learn Dutch! Would you like to learn
Dutch? Teacher provides course Dutch
in small group in Melderslo on Monday
morning. Focus on conversation. Please
send mail to: info@mathein.com for
further information. Tot gauw!
Kinderopvang/gastouderopvang.
Gastouderbureau Roodkapje
Horst aan de Maas, 077 374 51 49
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Avond zorg en eigen bijdrage.
Infoavond rondom de eigen bijdrage
bij zorg, nalatenschap en hoe regel ik
mijn levenseindetestament. Samen
met Consendo wordt deze avond
verzorgd. Opgave info@bergerbaan.nl
of www.bergerbaan.nl 06 29 18 46 31.
36 kruidenolie – helpt bij geïrriteerde
neus- en voorhoofdholte slijmvliezen,
pijnlijke spieren, gordelroos.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Huis verkopen? Voor € 500 excl.
is dit nu mogelijk. Voor meer
informatie, tel. 06 55 12 69 96 of
kijk op www.heikevastgoed.nl
Verloren zilveren damesketting,
zondag 2 oktober, Stoktstraat in Horst,
077 398 18 48.
Rabo Clubkas Campagne.
Als lid van de Rabobank mag u
stemmen. Stem ook op Truckrun Horst.
www.rabo.nl/horstvenray/rcc

Zinnige Zaken vervangt
Jongerengemeenteraad
De eerste editie van Zinnige Zaken vindt plaats op dinsdag 18 oktober. Leerlingen van het Dendron College
gaan die dag samen met raadsleden aan de slag over onderwerpen die hen aan het hart liggen.
Na tien jaar Jongeren
gemeenteraad stapt gemeente Horst
aan de Maas over op het concept
Zinnige Zaken.

Geboren
3 oktober 2016

Dochter en zusje van
Jeroen en Kim Manders
Amy
Zandersweg 7, 5961 RL Horst

Leerlingen

Nieuw concept
Op 14 oktober 2016
zijn onze ouders

Bert en Jo
Alards-van den Hoef
50 jaar getrouwd.
Namens de kinderen
en kleinkinderen
een hele fijne dag gewenst.
Lezing: De invloed van gedachten en
emoties op gezondheid. Di 25 okt. om
19 uur. Info: 06 53 36 41 64.
Thuiskapster gezocht? Ik kom graag
bij u aan huis om te knippen, kleuren,
harsen en de verzorging van uw
make-up! Bel 06 28 12 07 79 voor het
maken van een afspraak of kijk op
www.saskiahaarhemvisagie.nl voor
meer info en prijzen!
Private Label Meubelatelier voor
het repareren en herstofferen van
uw bank, fauteuil, caravan, boot etc.
Nieuwe banken en relaxfauteuils met
sta-op functie. Woninginrichting en
vloeren. Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.
Nu afhalen! Kant en klaar
cement gebonden mortels:
Beton C12/15, C20/25, vloerenspecie,
stabilisatiezand en stelspecie. Binnen
enkele minuten klaar. Voor informatie:
www.betonstationhorst.nl.
Tel. 06 53 47 28 07.

Voorheen kregen leerlingen van
het voortgezet onderwijs de opdracht
om aan de hand van een thema een
project te bedenken. Dat project was
1.250 euro waard en werd ook uitge
voerd. Zinnige Zaken, een samen
werking tussen Witgoed en van
Bontewas en de gemeente, vraagt de

leerlingen om zelf met een onderwerp,
in plaats van een project, te komen dat
zij belangrijk vinden.
Dit nieuwe concept komt mede
voort uit de 24 uurs-sessie die
de gemeenteraad in mei samen
met het College van B&W en de
directieraad hield. Thema van die
marathonvergadering was ‘anders te
kijken, anders te zien en anders te
doen’. Op dinsdag 18 oktober vindt de
eerste editie van Zinnige Zaken plaats.
Leerlingen van havo 4, 5 en vwo 5 van
het Dendron College gaan samen met

voormalige en huidige raadsleden in
groepjes aan de slag. “We willen de
leerlingen prikkelen om stil te staan
bij wat hen bezighoudt”, legt Ruud
Poels, griffier van gemeente Horst
aan de Maas, uit.” De raadsleden
treden op als coach. Aan het einde
van de dag presenteert elk groepje
zijn plan aan de rest. Het winnende
idee komt op de agenda van de
gemeenteraad te staan.” Zij bekijkt
vervolgens wat zij van het idee vindt
en of er een vervolg aan gegeven
kan worden.

Vervolg voorpagina

‘Valse start’ discussie
intensieve veehouderijen
“We zijn niet tegen boeren,
maar wel tegen intensieve veeindustrie en allesvernietigende
schaalvergroting.” Landelijk gezien
is er door het RIVM-onderzoek meer
oog voor de negatieve gevolgen van
de veehouderijsector, stelt Lemmen.
“In Noord-Limburg is daar veel minder
oog voor.” Ook Behoud de Parel uit
Grubbenvorst hoopt in het vervolg
beter betrokken te worden bij de
discussie. “En hopelijk leidt dat tot
een kentering waarbij de gemeente
de gezondheid van burgers boven
de grote bedrijven stelt”, aldus Paul
Geurts.

Wethouder Bob Vostermans is
het niet eens met de kritiek van de
belangengroepen. “We willen juist alle
kanten van het onderwerp belichten.
Deze bijeenkomst was puur informatief,
hierna volgt nog een thema-avond
van de gemeenteraad, waarbij ook de
omwonenden van bedrijven worden
uitgenodigd.” Gemeente Horst aan
de Maas neemt wel degelijk haar
verantwoordelijkheid als overheid,
zegt hij. “In het voorontwerp voor
het nieuwe bestemmingsplan
voor het buitengebied worden
nieuwe vestigingen van
intensieve veehouderijen niet

toegestaan buiten bepaalde LOG’s
(landbouwontwikkelingsgebied,
red.) en ook de uitbreiding van deze
bedrijven is maar beperkt mogelijk.”
Naar aanleiding van de resultaten van
het RIVM-onderzoek kan de gemeente
nog geen concrete uitspraken doen,
tot nader onderzoek uitwijst wat de
effecten voor Horst aan de Maas zijn.
In de themabijeenkomst praat
de gemeenteraad verder met onder
andere de omwonenden. Dan kunnen
de politieke partijen uit de raad ook
hun mening geven. Wanneer deze
themabijeenkomst plaatsvindt is nog
niet bekend.

Vrijwilligers gezocht.
Zorgboerderij d’n Bongerd in
Sevenum is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die onze gasten willen
komen ondersteunen. Voor informatie
bel Irma op 077 850 18 31.

Vrijwilligers gezocht. Gevraagd
vrijwilligers die het leuk vinden om
het vervoer van de ouderen mee
vorm te geven. Het gaat om de
functie van chauffeur op 9 p bus.
Vrijwilligersvergoeding www.gasterij@
bergerbaan.nl/06 29 18 46 31.
www.hetrotven.nl Bent u op zoek
naar een kleinschalige dagbesteding
voor kinderen met autisme en
aanverwante stoornissen? Kijk voor
meer informatie op onze website of
bel 06 45 66 19 93.

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

www.kinderopvanghetnest.nl

Vier generaties
Vajèn Beterams uit Oirlo is de achterkleindochter van Mientje van Berlo-Nabben (85) uit Tienray.
Zij maakt daarmee de vier generaties compleet. Oma is de eveneens uit Tienray afkomstige Annemie
van Berlo en moeder is Michèlle Knoops.
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Riolering vrij

Campagne ‘Doekie, nee
niet in de wc’ gestart
Wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas gaf op maandag 10 oktober de aftrap voor de
publiekscampagne ‘Doekie, nee niet in de wc’. De aftrap vond plaats bij basisschool Onder de Wieken in Meterik.

De publiekscampagne ’Doekie, nee
niet in de wc’ is bedoeld om inwo
ners van Limburg bewust te maken
dat vochtige doekjes niet in het riool
thuishoren. Vochtig toiletpapier en
andere soorten doekjes veroorzaken
grote problemen in het afvalwatersy

steem. “We krijgen vaker te maken met
hevige neerslag. Dit zorgt voor extra
wateroverlast, zoals we eerder dit jaar
hebben ondervonden in Horst aan de
Maas. Borrelende toiletten, straten die
blank staan en ondergelopen kelders;
het wordt meer regel dan uitzondering.

Met de campagne van Doekie proberen
we onze riolering vrij van verstoppin
gen te houden en zorgen we ervoor dat
pompen en gemalen optimaal werken.
Hierdoor kan wateroverlast beperkt of
voorkomen worden”, aldus wethouder
Driessen.

Vogelverschrikker

Afscheid directeur de
Samensprong
Rob Quicken nam onlangs afscheid als directeur van OBS de Samensprong in Grubbenvorst. Als afscheidscadeau
werd een vogelverschrikker van 2,5 meter voor hem gebouwd.

Gemeente hangt
regenboogvlag uit
Bij het gemeentehuis in Horst hing op dinsdag 11 oktober, de nationale
Coming Out Dag, de regenboogvlag uit. De regenboogvlag is onder andere
het symbool van de homobeweging. Gemeente Horst aan de Maas: “Tijdens
Coming Out Dag benadrukken we dat iedereen altijd zichzelf moet kunnen
zijn. Of je nu hetero, homo, lesbienne, biseksueel of transgender bent.”
PvdA Horst aan de Maas was groot
voorstander van het hijsen van de
regenboogvlag tijdens Coming Out Dag.
“Wij vinden het van het grootste belang
dat iedereen in Horst aan de Maas
zichzelf durft te zijn en we zien het als
een belangrijk gebaar om dit jaar de
regenboogvlag te hijsen”, aldus fractie
voorzitter Roy Bouten. Sinds 2009 wordt

Coming Out Dag in Nederland gehouden
op voorstel van de toenmalige minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ronald Plasterk, om de acceptatie van
homo’s en lesbiennes te bevorderen.
Bijna honderd gemeentes hingen dins
dag 11 oktober de regenboogvlag uit.
In 2014 deden 38 gemeentes mee, in
2015 al ongeveer 80.

Zeil gestolen in Horst
Bij een plantenkwekerij in Horst is in de nacht van zondag 9 oktober
op maandag 10 oktober een stuk zeil gestolen. Dat meldt de politie van
Horst.
“We worden regelmatig gecon
fronteerd met de uitspraak ‘Die die
ven kunnen tegenwoordig ook echt
alles gebruiken, niets is meer veilig’”,
zegt politie Horst op haar Facebookpagina over de diefstal. Zij doelt op
de diefstal van een stuk zeil van

Quicken is veertig jaar werkzaam
geweest in het onderwijs, waarvan
32 jaar als directeur. Op donderdag
29 september was het afscheid.
Door middel van een door de kinde
ren verzonnen quiz moest Quicken
zelf zijn cadeau zien te raden. Onder
leiding van leerkrachten bouwden

kinderen een vogelverschrikker van
2,5 meter hoog. In zijn vrije tijd
tuiniert Quicken graag. Naast het
onderhouden van de planten, kookt
hij graag, ook met producten uit
eigen tuin. Daarnaast verkleedt hij
zich al jarenlang als vogelverschrik
ker met carnaval. Voor de kinderen

was het daarom logisch dat hij dit
cadeau kreeg. Quicken gaat als staf
medewerker onderwijs aan de slag
binnen Stichting Akkoord!-po.
Robert Joosten is de opvolger van
Rob Quicken. Hij werkte voorheen als
directeur in Blerick, eveneens binnen
Stichting Akkoord!

VO OR ELK FEE ST
AVON DE N
DE
TIJ NS KO UD E

6 bij 6 meter uit het vele grotere zeil
van een nieuw waterbassin van een
plantenkwekerij in Horst. Het gestolen
stuk hebben de dieven uitgesneden
en meegenomen.
Tips over het gestolen zeil kunnen
gemeld worden via 0900 88 44.

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

G A SPA R A SO LS

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Dankbetuiging

Voor de vele hartverwarmende blijken van medeleven
na het overlijden en uw aanwezigheid in de kapel van
La Providence bij het afscheid nemen van onze moeder en oma

Lies Brouwers-Peeters
willen wij u hartelijk dank zeggen.
Kinderen en kleinkinderen

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en opa

Wiel van der Sterren
Daarom willen wij op deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid en de vele lieve woorden en kaarten
ons erg goed hebben gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Mien, kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 6 november
om 9.00 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum.

Horst, oktober 2016

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Kantoorruimte in Horst-centrum
ideaal voor starters, vanaf € 250/
mnd, div. afm. Tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

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 jij ons een goed voorbeeld gegeven.

Dankbetuiging

Voor alle steun en medeleven die wij van jullie mochten
ontvangen na het overlijden van ôs mam, oma en superoma

Drika Derkx-Hoex

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd
niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten
beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen
van mijn broer, zwager, onze oom en mijn maatje

zeggen wij: Hartelijk dank.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Chris Andernach

De zeswekendienst is op zaterdag 29 oktober
om 18.00 uur in de kerk te Sevenum.

maatje van

Doortje van den Berkmortel
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling, bezoekjes en lieve kaartjes tijdens het ziekbed
en na het overlijden van onze zoon, (schoon)broer en oom

Hij overleed op 80-jarige leeftijd.
Kerk Avezaath, Henk en Jeanne
Linda en Martial
Mark en Marlene, Clara, Lore

Geert Vullings

Bakel, Doortje
Jolanda en John, Ichelle en Martijn

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat hij bij zo velen geliefd was.
Familie Vullings

Venlo, 1 oktober 2016
Correspondentieadres: De Hucht 1, 4012 EK Kerk Avezaath
We hebben afscheid genomen van Chris op vrijdag 7 oktober.

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken
die ons door een kaart, bloemen en/of bezoek,
heeft gesteund bij het plotseling verlies van mijn vrouw/onze moeder

Jo Hoeijmakers-Pouwels
Het was hartverwarmend.
Leo Hoeijmakers en kinderen. St. Odastraat, Melderslo

Graag wil ik iedereen bedanken voor de warme belangstelling
rondom het overlijden van

André Hanssen
Ria en familie
Een speciaal woord van dank aan de megjes van de Buurtzorg.
De opbrengst voor Kika bedroeg € 530,-

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te huur gezinswoning te Swolgen.
Aanvaarding in overleg. Huurprijs
€ 850 per/maand. Tel. 06 12 42 65 61.
Gezocht personeel. Wij zoeken
iemand op oproepbasis voor ons
bedrijf dat zich bezig houdt met
de verkoop van diverse soorten
cement gebonden mortels en diverse
soorten zand. Voor informatie bel
T. Hoeymakers, 06 53 47 28 07.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Computerproblemen, vragen of advies
nodig. Bel mij op 06 31 52 45 17.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te koop Elstar en andere soorten.
Ook zelf plukken 0,50/kg.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
Te pacht gevraagd: bouwland/
weiland Tel. 06 83 71 79 85.

Rabo Clubkas Campagne.
Als lid van de Rabobank mag u
stemmen. Stem ook op Truckrun Horst.
www.rabo.nl/horstvenray/rcc
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.
Vrijwilligers gezocht die het leuk
vinden om voor onze gasten (ouderen)
een warme maaltijd te verzorgen.
Werkzaamheden liggen tussen 11 en
13 uur. Mail gasterij@bergerbaan.
nl/06 29 18 46 31/077 374 69 12.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.yogacentrumlespoir.nl
Meditatieve yoga? Dat is onze mindful
yoga, nog aandachtiger bewegen
en momenten van meditatie.
Dinsdag 20.15 uur 077 851 50 08/
yogavooriederee@ziggo.nl

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/
T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
2.3.4.schaar ploeg/hooimachine/
hark/maaier/bloter/mesttank/
kipper/weisleep/maizaaimachine/
tractor enz. 06 19 07 69 59.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Loods te huur. Loods opp. 850 m2
met een goothoogte van 4.5m.
Deur 5 x 4.3m. Daniëls America
mts-daniels@hetnet.nl 06 38 64 67 49.
Nieuwe uitdaging voor jezelf!
Welzijnspraktijk Vita Nova is op
zoek naar 5 enthousiaste Lifestyle/
Fitcoaches met goede sociale
vaardigheden. Voor info en jouw
motivatie sturen kijk op:
www.welzijnspraktijkvitanova.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Te koop: 2 hectare landbouwgrond
in Swolgen. Info: Groengoed
Makelaardij 077 398 75 76.
www.yogacentrumlespoir.nl Op zoek
naar bewust bewegen, aandacht voor
ademhaling en ontspanning?
We hebben nog plekken vrij!Ma:19.00/
di:9.30/woe:19.00 077 851 50 08/
yogavooriedereen@ziggo.nl
Caravanstalling. Stalling van
campers, caravans of iets anders.
Wasplaats aanwezig. Water, stroom en
perslucht gratis. Daniëls America
mts-daniels@hetnet.nl 06 38 64 67 49.
Licht (er) Leven cursus met tips en
werkboek. Info/opgave: tel. 0478 58
32 72 info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
T.k. Laurierstruiken voor haag
1-2 m, ook bezorgen en kerstbomen
omorika 1,2-1,5 m met kluit of pot,
ook kleine partijen voor handelaar.
Tel. 06 81 55 39 56.
www.hetrotven.nl We zijn op
zoek naar vrijwilligers om te helpen
tijdens de dagbesteding voor kinderen
met autisme, en het onderhoud van
onze tuin voor deze kinderen.
Voor meer info kijk op de website of
bel 06 45 66 19 93.
Constance Schoonheid openingsaktie: twee leuke behandelingen.
www.constancevoetzorg.nl

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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Geen vaste buslijn
meer in Evertsoord en
Kronenberg
Arriva neemt vanaf 11 december al het openbaar vervoer over in Limburg. De oude dienstregeling van Veolia
gaat dan helemaal op de schop. Arriva gaat onder andere geen vaste lijndienst inzetten in Kronenberg en Evertsoord
en ook de belbus vanuit Griendtsveen verdwijnt.
Arriva gaat onder de naam
Limburgnet een nieuwe dienstregeling
opzetten in Limburg. Voor de meeste
dorpen in Horst aan de Maas heeft dat
weinig consequenties voor de route die
de bus daar rijdt. Wel zijn alle lijnnum
mers aangepast.
Lijn 60 door Horst en Sevenum
wordt daarnaast opgesplitst in twee
nieuwe lijnen. De verbinding tussen
Horst en station Venray gaat voortaan
de hele week via de A73. Voor de ver
binding tussen Horst en Venray wordt
een nieuwe buslijn ingezet.
De dorpen Grubbenvorst, Lottum,

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Swolgen, Tienray en Meerlo blijven
door middel van een vaste buslijn
verbonden met Venray en Venlo. In de
avonduren rijdt deze lijn als OV-lijntaxi,
een bus met een vaste dienstregeling
die alleen rijdt bij een of meerdere
reserveringen. Melderslo en Meterik
blijven via een OV-shuttle, een pendel
bus die alleen bij reserveringen rijdt,
verbonden met Horst en in America en
er rijdt een OV-shuttle naar NS-station
Horst-Sevenum.
Veranderingen zijn te mer
ken in Kronenberg, Evertsoord

en Griendtsveen. De buslijn die
Kronenberg en Evertsoord nu nog
verbindt met Sevenum en Panningen
is in de toekomstige dienstregeling
geschrapt. Wel rijdt er een oproepbare
OV-shuttle vanuit beide dorpen naar
station Horst-Sevenum. In de twee
dorpen wordt op dit moment geëx
perimenteerd met een Wensbus, een
kleine bus, waarvan de inzet door de
bewoners zelf op basis van vrijwillig
heid, afhankelijk van de vraag, wordt
ingevuld. In Griendtsveen rijdt in de
nieuwe dienstregeling ook geen belbus
meer in het dorp.

SP vraagt landelijkeaandacht
voor t reinoverlast in America
RIX Limericks in
Limerick
Richard Derix uit Horst, schrijver van de RIX Limericks, die een
aantal jaar geleden wekelijks in de HALLO te lezen waren, was
onlangs in de stad Limerick in Ierland. Ter ere van dat bezoek schreef
hij nog één keer een Limerick voor HALLO Horst aan de Maas.

’Reizend dor Ierland mit ruume blik,
geft deeze schriever deen echte kick.
Ruige zie en wind, zien meej goot gezind, ik
veul meej n’en echte Limerick.’

Winnaars
relatiegeschenk
wedstrijd bekend
Goudsmid Laura Koning-Gielen en edelsmid en vormgever Hay Reijnders
hebben de ontwerpwedstrijd van gemeente Horst aan de Maas voor een
nieuw relatiegeschenk gewonnen.
De wedstrijd voor het ontwerpen
van een nieuw relatiegeschenk werd in
februari uitgeschreven. De gemeente
gaf toen aan op zoek te zijn naar een
uniek geschenk dat representatief
is voor de kwaliteiten van Horst aan
de Maas. In totaal meldden acht
kunstenaars zich voor de opdracht,
waarvan zes personen uiteindelijk
meegedaan hebben. De kunstenaars
kregen twee maanden de tijd om
te komen met een ontwerp, waarna
de jury, bestaande uit burgemeester
Kees van Rooij, wethouder Ger van
Rensch en twee medewerkers van
de gemeente, de winnaars kozen.
De opdracht was om een ontwerp
te maken dat representatief,
exclusief, functioneel, handbaar,

niet te breekbaar én in oplage
reproduceerbaar is.
Op woensdag 12 oktober werden
de twee winnaars van de wedstrijd
bekend gemaakt. Laura Koning-Gielen
is goudsmid en al vele jaren bezig met
het maken van sieraden. Aan huis heeft
ze een eigen atelier waar ze haar eigen
sieradenlijn ontwerpt. Ook ontwerpt
en maakt ze veel gedenksieraden. Hay
Reijnders heeft een opleiding gedaan
tot gereedschapmaker en edelsmid.
Sinds 1979 werkt hij in zijn eigen
atelier, waar hij voornamelijk sieraden,
gebruiksvoorwerpen en kleinplastieken
maakt. De twee winnaars ontvangen
een bedrag van 750 euro. De relatiege
schenken worden vanaf nu bij speciale
gelegenheden aangeboden.

SP Horst aan de Maas presenteerde maandag 3 oktober een rapport over treinoverlast in America. De
landelijke SP heeft het probleem inmiddels ook opgepakt.
In het rapport van SP Horst aan
de Maas is te lezen dat inwoners
van America overlast ervaren van de
treinen over het nabijgelegen spoor
door toename van het aantal goede
rentreinen. Wethouder Paul Driessen
heeft inmiddels toegezegd om in
gesprek te gaan met de omwonen
den. Daarnaast heeft de SP-fractie

in de provinciale staten het rapport in
de Statenvergadering aangeboden en
hier vragen over gesteld. Eric Smaling
van de landelijke SP heeft vragen
gesteld aan staatssecretaris Dijksma
van Infrastructuur en Milieu. Hij vroeg
haar onder andere of zij de zorgen van
de bewoners van America deelt, welke
maatregelen hiertegen zij voor ogen

heeft en welke gevolgen het bouwen
van een nieuwe goederenterminal
nabij Venlo-Blerick hebben voor de
intensiteit op het spoor. “Door deze
vragen is dit probleem op elk bestuur
lijk vlak aangepakt. Nu is het afwach
ten welke plek dit op de politieke
agenda gaat krijgen van de politieke
partijen”, aldus SP Horst aan de Maas.

Horst
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Open dag Wertemer Kees van Rengs bij
Open Coffee Met Horst Venray
hoeve Evertsoord
Wertemerhoeve Bed & Breakfast en Vakantiewoningen in Evertsoord
organiseert op zondag 16 oktober een open dag. Bezoekers kunnen
tussen 11.00 en 17.00 uur terecht aan Wertemerweg 6.
De Wertemerhoeve opende
in al in 2015, maar wil nu haar
Bed & Breakfast en vakantie
woningen aan alle belangstellenden
laten zien. “De open dag is bedoeld
voor iedereen die even de sfeer wil
proeven, de inrichting wil bekijken
of de locatie gewoon met eigen
ogen wil zien”, vertellen eigenaren
Roy Teluij en Nicole van Rengs.

Tijdens de open dag is er ook een
aantal kleinschalige activiteiten op
het terrein, zoals een springkussen,
een aantal kraampjes van Restaurant
In d’Ouwe Peel uit Helenaveen,
Akkie’s Tuin uit Melderslo, D’n Blauwe
Pater uit Baarlo en kookclub
Ratatouille vanuit Kookstudio
De Koakereej uit Hegelsom is ook
aanwezig.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Klikgebit en Kunstgebit

De Open Coffee Met Horst Venray in Parkhotel Horst staat op dinsdag 18 oktober van 08.30 tot 10.30 uur in het
teken van de do’s and don’ts in sociale media. De workshop wordt verzorgd door Kees van Rengs van ProudStarter.
Wilbert Claessens namens
de organisatie Open Coffee Met
Horst Venray: “We merkten een
duidelijke behoefte om de do’s and
don’ts van sociale media een keer
onder de aandacht te brengen.
We hebben Kees van Rengs als
specialist in persoonlijke- en
bedrijfsontwikkeling bereid gevonden
om ons hierover te informeren.
Zijn speerpunten zijn branding,
coaching en content.” Kees van

Rengs vult aan: “Samen met mijn
compagnon ben ik gespecialiseerd in
webdesign, logo-ontwerp, strategieontwikkeling, online marketing en
story development. Mijn passie voor
ondernemen is ontstaan doordat ik
graag echt het verschil wil maken. In
combinatie met mijn tegendraadsheid,
enthousiasme en drive ondersteunen
wij startups in hun weg naar succes
en brengen wij MKB-bedrijven op een
hoger niveau.”

Open Coffee Met Horst Venray is
een vrijblijvende netwerkbijeenkomst
waar zelfstandig ondernemers en
ondernemende professionals elkaar
op de derde dinsdag van de maand
tussen 08.30 en 10.30 uur ontmoeten.
Het doel van de bijeenkomsten is om
elkaar in een informele setting te
ontmoeten, kennis te delen, nieuwe
klanten te zoeken en te brainstormen
over actuele marktontwikkelingen of
ondernemersvraagstukken.

Jo Janssen-prijs voor De Riet
en JumpXL
De Jo Janssen-prijs gaat naar Nick van de Riet en André de Kanter van Party en Sport Centrum De Riet en JumpXL
Horst. Dat heeft Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas maandag 10 oktober bekend gemaakt.
De Jo Janssen-prijs wordt
uitgereikt aan ondernemers die
op een of andere wijze in het oog
springen of onderscheidend zijn.
Volgens de werkgroep hebben Van
de Riet en De Kanter lef getoond
door in te spelen op actuele

marktomstandigheden en daardoor
het bedrijf nieuw leven in te blazen.
“Het concept JumpXL is een schot in de
roos gebleken”, aldus de organisatie.
“Ook het Indoor trampoline centrum is
uniek voor de regio. Ze zijn innovatief
bezig met de nieuwe media. Daarnaast

werken ze met verenigingen samen
om samen met hen activiteiten op
te zetten.” De uitreiking van de Jo
Janssen-prijs en de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas vindt plaats op
donderdag 24 november in de Mèrthal
in Horst.

Oh, zit dat zo!

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

Wie is (voor u)
de beste makelaar?
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
Het ligt op het puntje van mijn tong om bovenstaande vraag met;
‘InterMakelaars natuurlijk’ te beantwoorden. Maar het ligt iets
genuanceerder. Ogenschijnlijk voeren de concurrerende makelaars een
vergelijkbaar ‘kunstje’ op en lijkt het veel van hetzelfde. Voor een
woningeigenaar of -zoeker die een makelaar zou willen inschakelen
vaak lastig van elkaar te onderscheiden. En toch is het verschil in de
praktijk dikwijls enorm, verschil dat simpelweg veroorzaakt wordt door
de persoon achter de dienstverlener.

* Gedurende de maand oktober.
Vraag naar de voorwaard en in de winkel.

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

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

VRAAGNZE
NAARTOEERMON ICE
SERV

De vraag die essentieel is in
dit verband is; Wat zoekt u in een
makelaar en wat verwacht u van
hem/haar? Natuurlijk begrijp ik dat
het gaat om het zo snel mogelijk
verkopen aan de koper die de hoogst
mogelijke prijs wil betalen. Of – als
het om aankoopbegeleiding gaat –
zo snel mogelijk een droomwoning
voor een zo laag mogelijke prijs
weten te vinden. Maar de weg naar
dat doel toe kan op verschillende
manieren worden afgelegd. De enige
manier om erachter te komen of uw
verwachting past bij de werkwijze
en de persoon van de betreffende
makelaar is een ontmoeting. Als het
goed is, kan de makelaar uw vragen

goed beantwoorden en rustig en helder
uitleggen hoe er gewerkt wordt. En dan
gaat het volgens mij om het gevoel en
vertrouwen. “Is deze makelaar in staat
om mijn belang optimaal te bedienen?”

opdracht. En toch heb ik dit vol overtuiging gedaan. Niet om iemand te
beledigen maar des te meer om een
niet voorspoedige samenwerking te
voorkomen. Bovendien, dienstverleners die geen “nee” durven te zeggen en juist alles naar zich toe willen
trekken zijn er al meer dan genoeg.

Andersom geldt overigens hetzelfde. Ook de makelaar zou kritisch
mogen kijken naar de vraag of optiWie is de beste? U hebt het antmale samenwerking in het verschiet
woord op de vraag zelf in handen.
ligt. Dit betekent niet dat altijd alles
maar vlekkeloos zou moeten verlopen Laat vooral uw gevoel spreken, dat
laat u zelden in de steek!
maar wel dat makelaar en opdrachtgever op dezelfde golflengte dienen te
zitten. Zo niet dan moet je het eigenlijk
niet willen. Er werd best vreemd op
gekeken toen ik onlangs op vriendelijke
www.intermakelaars.com
wijze “nee” zei tegen een mogelijke

en zo 09

13
10

GEPLUKT Ruud van Bommel

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.

Hij vormt samen met een van zijn beste vrienden het dj-duo House Mosh, voetbalt bij America 5 en gaat graag
uit met vrienden. De dag na dit interview vertrekt hij voor drie weken naar Zuid-Afrika. Deze week wordt Ruud van
Bommel (27) uit America geplukt.
Ruud is geboren in Griendtsveen,
maar de familie Van Bommel verhuisde
toen Ruud vijf jaar was naar Horst. Drie

jaar later verhuisde het gezin naar
America, waar Ruud nog altijd woont,
maar inmiddels sinds één jaar op

PUZZEL

zichzelf. “Ik heb een ontzettend fijne
jeugd gehad thuis, maar op een
gegeven moment ben je oud genoeg
en wil je het huis uit, zodat je echt je
eigen dingen kunt doen.”
En die eigen dingen, dat zijn er
bij Ruud nogal wat. Hij heeft veel
hobby’s, altijd al gehad ook. In zijn
jeugd voetbalde hij en was hij lid van
Jong Nederland. Daarnaast was hij bijna
dagelijks in de soos van America te
vinden. Bij diezelfde soos had hij een
aantal jaar een functie in het bestuur
en is hij nog steeds tapper. “De soos
is heel belangrijk voor me geweest,”
vertelt Ruud. “Nog steeds wel, maar
dat wordt toch minder naarmate je
ouder wordt.”
Naast hobby’s moest er natuurlijk
ook tijd zijn voor school. Ruud heeft
in Venlo de mbo-opleiding Logistiek
gedaan. Daarna heeft hij anderhalf
jaar Facility Management in Nijmegen
gestudeerd, maar dat heeft hij niet
afgemaakt. “Ik was zó klaar met
studeren, ik wilde liever gaan werken
en geld verdienen,” vertelt Ruud. Hij
werkte eerst als planner bij verschil
lende transportbedrijven, maar inmid
dels heeft hij een commerciële functie
bij Vissers Aardbeienplanten BV. Ruud:
“Het bevalt me er prima, maar ik heb
nog wel de ambitie om ooit een eigen
bedrijf op te zetten.” Wat voor bedrijf
dat precies gaat worden, weet Ruud
nog niet. “Ik moet nog even uitvinden
waarmee je veel geld kunt verdienen,”
lacht hij.
Muziek is onwijs belangrijk in het
leven van Ruud. Hij was een aantal jaar
zanger van de band Schandalica, die
inmiddels uit elkaar is. De muziek kon
Ruud echter niet loslaten en ongeveer

een jaar geleden startte Ruud met
vriend Nick van de Ligt het dj-duo
House Mosh op. “Het begon eigenlijk
een beetje als hobby, we mixten wel
vaker samen wat muziek. Op een
gegeven moment besloten we het wat
professioneler aan te gaan pakken en
dat was eigenlijk het begin van House
Mosh. We maken vooral mash-ups, dat
zijn mixen van meerdere al bestaande
nummers, maar we hebben ook al wat
eigen muziek,” vertelt Ruud niet zonder
trots. “We hebben nog niet heel veel
opgetreden, maar via een neef van me
konden we wel al op het KOZ-festival in
Deurne staan, voor zo’n 2.500 man. Dat
was echt geweldig. Verder hebben we
op verschillende feestjes in Horst aan
de Maas mogen staan.” Ruud ziet het
zeker zitten om in de toekomst meer
met het dj-en te gaan doen. “Het zou
erg leuk zijn om vaker te draaien
op feesten in Horst aan de Maas en
verder,” zegt hij, waarna hij lachend
vervolgt: “Dus als iemand nog interesse
heeft…”
Naast de muziek is Ruud een echte
reiziger. Morgen vertrekt hij, buiten het
dj-en om, maar samen met dj-vriend
Nick, voor drie weken naar Zuid-Afrika.
“Ik heb er zo onwijs veel zin in”, zegt
hij enthousiast. Ruud heeft al meer van
de wereld gezien, hij bezocht onder
andere het Sziget Festival in Boedapest,
maakte een roadtrip door Europa met
zijn vrienden en bezocht veel grote
Europese steden. “Maar dit is wel de
eerste echt grote reis die ik ga maken
en ik denk niet dat het de laatste zal
zijn. Misschien ga ik volgend jaar wel
een paar weken naar Thailand ofzo.
En ik wil ook nog wel een keer naar
Australië.”

Heide
-week!
...kleur in de tuin en op het terras
...kleur in de tuin en op het terras
7 dagen
per week
geopend!

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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Oplossing vorige week:

Winterhard,
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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‘Beauty Ladies’

13 cm pot
p.st. € 1,29
Geldig t/m 18-10-2016

3 stuks

3,00
Bekijk al onze aanbiedingen op:

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl
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VENRAY KLEURT BLAUW!
VANAF 14 OKTOBER VERANDERT HET PARKEERBELEID IN VENRAY

Parkeren in Venray is gratis. Vanaf 14 oktober is in
het centrum van Venray echter de blauwe zone van
kracht. Gebruik van een parkeerschijf in de blauwe
zones rondom het centrumgebied is voortaan
dan ook verplicht. Een mix van gratis en betaald
parkeren blijft verder zoals die nu is.

GRATIS LANG PARKEREN

Buiten de blauwe zone kunt u gratis lang parkeren op
de parkeertereinen aan de Raadhuisstraat, Eindstraat,
Sint Josefweg, Hoenderstraat, Kruisstraat en het
Kennedyplein.

LANG PARKEREN - max. €3,- per dag
GRATIS BLAUWE ZONE - max. 2 uur

De blauwe zone is ingesteld om het parkeren direct
bij het winkelgebied veilig te stellen voor alleen kort
parkeren. Met gebruik van de parkeerschijf kun je
maximaal 2 uur parkeren. Langparkeerders kunnen
terecht op de parkeerterreinen. De blauwe zones zijn
te herkennen aan de bekende ‘P-zone borden’ en de
blauwe markering op het wegdek. Gebruik van de
parkeerschijf is alleen verplicht op de volgende tijden:
Maandag t/m donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

9.00 – 18.00 uur
9.00 – 21.00 uur
9.00 – 17.00 uur

Alleen op de slagboomterreinen Blekersveld en
Raadhuisstraat en in de parkeergarage de Gouden
Leeuw is er sprake van betaald parkeren: 1 euro per
uur met een maximum van 3 euro per dag. Op de
overige openbare parkeerterreinen is parkeren gratis.
Het gratis parkeren geldt overigens niet voor
de parkeergarage aan de Julianasingel en de
parkeerplaats bij de Albert Heijn.

AANTREKKELIJK CENTRUM

Met dit nieuwe parkeerbeleid heeft en houdt Venray
een aantrekkelijk en levendig centrum voor bewoners,
ondernemers en bezoekers.

www.venraybloeit.nl/parkeren
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Meeste stemmen

Chris Winkelmolen en
Huub Cox winnen liedjesavond D’n Dreumel
De 55e liedjesavond van CV. D’n Dreumel uit Horst is gewonnen door Chris Winkelmolen en Huub Cox met het
nummer Willi. De liedjesavond vond plaats op zaterdagavond 8 oktober in ’t Gasthoês in Horst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

verenigingen 11
Meriko Vocaal
presenteert Ode aan
Muziek
Meriko Vocaal presenteert op zaterdag 15 oktober het optreden Ode
aan Muziek in MFC De Meulewiek in Meterik.
Het optreden is in samenwerking
met Musical Voices en Take9 en wordt
een evenement met zang en show.

De drie koren brengen ieder een
diversiteit aan zang en presentatie.
De avond begint om 20.00 uur.

Dag van de Mantelzorg
‘Mantelzorg doe je samen!’ is dit jaar het thema van de Dag van de
Mantelzorg. In Kronenberg, Hegelsom en Tienray organiseert Synthese
begin november drie activiteiten voor mantelzorgers waar ontmoeting en
ontspanning centraal staan.
In samenwerking met bewoners,
verenigingen en lokale sponsors orga
niseert Synthese op drie plaatsen een
activiteit. Op maandag 7 november
is er een proeverij van hapjes en
drankjes van 18.00 tot 21.00 uur in
het Citaverde College in Hegelsom.
Op donderdag 10 november vindt
er een high tea met tombola en
modeshow plaats in de Torrekoel in
Kronenberg tussen 12.00 en 14.00
uur. In Tienray is op zaterdag 12
november een lunch met de voorstel

Chris Winkelmolen en Huub
Cox kregen in totaliteit de meeste
stemmen van de jury, die onder
voorzitterschap stond van René
Verschueren van het trio De Toddezèk.
Het winnende nummer Willi is
geschreven door Chris Winkelmolen
en de muziek door Wim Duffhues en
Huub Cox. Er waren in totaal zeventien
deelnemende liedjes waarvan de
vier hoogst genoteerde op een cd
worden uitgebracht die in december

verschijnt. Op de tweede plaats stond
het nummer Áládáma van H4 en veul
plezeer, de derde plaats was voor Twië
hand op iën proêk met Mérge wèr
en de vierde plaats werd ingenomen
door Heite Soep met Wette nag.
Ter gelegenheid van het
jubileumjaar, 5 x 11 jaar, werd
ook het jubileumlogo en -lied
gepresenteerd. Tevens werd er
een aanmoedigingsprijs uitgereikt,
die deze keer was voor Vêl ovver

knöäk met het nummer D’r á goan
wie ’n biëst. Aan het begin van de
avond was er een kort in memoriam
voor Cor Kuipers, die op 31 januari
overleed. Cor werd herdacht voor zijn
grote inzet voor de carnaval in Horst,
maar ook in Limburg.
Verder was er in de pauze een
optreden van De Muzikantine en was
er voor de bekendmaking van de uit
slag een optreden van Die Schwestern
von Gestern.

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

ling Helden door Theater Kleinkunst.
Deze lunch duurt van 12.00 tot
14.00 uur en is in het Parochiehuis.
De activiteiten zijn bedoeld voor
mensen die langdurig voor hun
naaste zorgen. Daarnaast mogen de
mantelzorgers iemand meenemen.
Dat kan degene zijn waarvoor hij of
zij zorgt, of iemand uit hun naaste
omgeving die ook voor iemand
anders zorgt. Aanmelden kan via
www.synthese.nl/cursussen-enactiviteiten

Gratis informatieavond bij De Fabriek Maasbree

25 OKTOBER • 19.30 - 21.30 UUR

“Hoe laat ik mijn naasten goed verzorgd achter?”
• Langstlevende regeling: wat houdt dat in?
• Een testament: wat regel ik daarmee?
• Schenkingen, hoe regele ik deze en waarom?
• Hoe zorg ik dat mijn naasten mijn wensen weten?

AANMELDEN: Tel. 077 3031070 / E-mail: info@consendo.nl
De Fabriek Maasbree, Venloseweg 25 Maasbree • Meer info: www.defabriekmaasbree.nl

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

Crist Coppens

Duomarathon voor Jong Nederland
Kiwanis Horst aan de Maas organiseerde op zondag 9 oktober een duomarathon voor het goede
doel. De opbrengst van de dag was bestemd voor Jong Nederland Horst. Op het plein voor de
kasteelruïne in Horst, voor deze dag omgedoopt tot Mont Martre plein, vonden diverse activiteiten
plaats. Er waren onder meer een levend standbeeld en een springkussen, kinderen konden zich laten
schminken en er was een optreden van een joekskapel.

geldig t/m
zaterdag
15 oktober 2016

KEURSLAGERKOOPJE

4 houthakkersteaks €6,95

Heerlijke Bauernbal 4 stuks €5,00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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opinie

Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘We zijn een krachtige
gemeente’

In Zuid-Limburg wordt gesproken over
mogelijke fusies van gemeenten. Horst aan de
Maas fuseerde in 2010 met gemeente
Sevenum en een deel van Meerlo-Wanssum.
Een meerderheid van 60 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas vindt dat de
herindeling goed is geweest voor de gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
“Horst aan de Maas is een krachtige
gemeente, met een goed bestuur”, zegt deze
inwoner vol overtuiging. Sinds de fusie telt Horst
aan de Maas ruim 41.000 inwoners, waarvan
Horst de meeste heeft. Er zijn mensen die vinden
dat daardoor de afstand tussen gemeente
en b
 urgers alleen maar groter is geworden.
“De politiek staat nu veel verder van de burgers
af. De betrokkenheid van de burgers is mijns
inziens erg beperkt”, vindt deze persoon. “Ik denk

Inwonerspanel

1.672 leden
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7%
Oneens
33%
Neutraal

60%
Eens

Herindeling was goed
voor Horst aan de Maas
niet dat schaalgrote altijd een goede ontwik
keling is. Ik ben van mening dat de gemeente

groot genoeg is. Nogmaals fuseren is dan ook
dicht bij inwoners moet staan”, voegt een ander
helemaal geen goed idee, zeggen zij. “Horst aan
toe. Ook blijft er bij sommigen het gevoel dat
de Maas is nu groot genoeg om alles te kunnen
Horst als grootste kern alle aandacht krijgt en
bieden en slagvaardig te zijn. Mocht een fusie
de kerkdorpen er bekaaid af komen. “In Horst
nodig zijn, dan het liefst
kan veel, in de kleinere
met een gemeente die
dorpen kan bijna niks.
‘Een grote gemeente
dezelfde cultuur heeft”,
Er gaat te veel geld naar
heeft meer inspraak’
zegt iemand. Ten slotte
Horst waardoor er voor
‘Afstand burger en politiek
nog een tip van een
de kleinere dorpen niks
andere inwoner: “Zoek het
overblijft.”
is te groot’
meer in de samenwerking
Vooralsnog is er
‘Alleen voor de kern Horst’
met andere gemeenten,
nog geen sprake van
in plaats van een fusie.”
een nieuwe herinde
lingsronde in Noord-Limburg. Mocht dat in de
TipHorstaandeMaas is een
toekomst toch het geval zijn, dan spreekt een
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
meerderheid (35 procent) zich uit voor een fusie
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
met de gemeente Peel en Maas. Venray kan op
resultaten of aanmelden voor de volgende
24 procent van de stemmen rekenen en Venlo
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
4 procent. Het merendeel van de inwoners
Reageren?
(36 procent) vindt echter dat Horst aan de Maas
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
T.W.V. 649,bij aankoop
van een keuken.*

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 VAK EUK ENS.NL
* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Bespreking Poll week 39

Eenzaamheid houd je zelf in de hand
De Week tegen Eenzaamheid richt zich op Nederlanders die zich om wat
voor reden dan ook eenzaam voelen. Volgens de initiatiefnemers zijn dit er
meer dan een miljoen. Daar kunnen zij niets aan doen, vindt 53 procent van
de stemmers op deze poll. 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. De overige 47 procent denkt dat er
zoveel activiteiten worden georganiseerd waar je andere mensen kunt
ontmoeten en vriendschappen kunt opbouwen, dat het helemaal niet nodig
is dat iemand zich eenzaam voelt. Ook telefoon en bijvoorbeeld Skype zijn
manieren om in contact te blijven met anderen. Zij vinden dat sommigen
eenzaamheid zelf in de hand houden.

brandt
los!

Plastic afval gewoon weer bij het restafval
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Volgens diverse milieuorganisaties heeft het huidige systeem van apart inza
melen van plastic afval geen zin. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven zij
dat het programma Plastic Heroes, dat in 2009 werd geïntroduceerd, nauwelijks
iets bijdraagt aan de recycling van plastic. Maar 30 procent van het ingezamelde
plastic heeft een economische waarde, stellen zij, bij de overige 70 procent moet
geld bij om het te verwerken. Ook komt er nog veel huishoudelijk afval bij het
restafval. Kunnen we dan niet beter weer alles bij elkaar in één afvalzak doen en
een eenduidige afvalsysteem ontwikkelen dat voor het hele land hetzelfde is?

Nu komt er zo’n 25 procent van het gescheiden plastic in verbrandingsinstallaties
terecht, omdat het niet of lastig te hergebruiken is.
Aan de andere kant: alle beetjes helpen. En volgens het Afvalfonds
Verpakkingen levert het huidige systeem wel voldoende op. Om nu het hele
systeem in Horst aan de Maas om te gooien is wel erg rigoureus, net nu dat juist
goed lijkt te werken. Met het huidige afvalsysteem worden de duurzaamheids
doelen van de gemeente behaald, stelt zij.
Plastic afval gewoon weer bij het restafval. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 40) > Papieren administratie uiteindelijk overbodig > eens 53% oneens 47%

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

KATINKA
POLDERMAN
ZON
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Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

Kijk voor meer info op

www.kukeleku.com
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Contact Informatie
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Mag ‘ie
ietsje
zachter?
Enkele weken geleden ging
ik twee avonden achter elkaar
flink op stap. Het bier vloeide
rijkelijk en de muziek stond zo
hard dat ik me slechts verstaanbaar kon maken door te
schreeuwen. Bij thuiskomst
suisden mijn oren en brandde
mijn keel.
De dag na een feestje heb ik
eigenlijk bijna altijd last van
mijn stem. Dit keer was het
nogal extreem en produceerde ik
bij alles wat ik wilde zeggen
alleen maar gefluister en gepiep.
Hoewel mensen enorm om mijn
praatpogingen gelachen hebben,
kwam het stemloos zijn me ’s
avonds behoorlijk de strot uit.
Doodmoe kroop ik mijn bed in,
in de hoop dat mijn stem de
volgende ochtend terug zou zijn.
Toen ik wakker werd kwam er
echter nog steeds nauwelijks
geluid uit mijn keel. Uit pure
ellende besloot ik maar thuis te
blijven die dag en mijn stem rust
te geven. En geloof me, dat is
moeilijk voor me.
Behalve het feit dat ik mijn
stembanden de hele avond heb
staan te beschadigen met mijn
pogingen om boven de muziek
uit te komen, is het ook niet aan
te raden om in een straal van
10 meter rondom de boxen te
staan. Bij thuiskomst van een
feestje val ik meestal in slaap
met de ruis van de harde muziek
in mijn oren. Gelukkig heb ik
daar op the day after nog nooit
last van gehad, maar ik ken
meerdere mensen die door te
harde muziek tijdens het uitgaan
last hebben van een permanente
piep in hun oren.
Is het niet een beetje debiel
dat we om een leuke avond op
stap te gaan, de kwaliteit van
ons gehoor en onze stemmen
langzaam maar zeker moeten
inleveren? Eigenlijk wel, is mijn
conclusie. Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek aan
de dj: mag ‘ie ietsje zachter?
Aniek

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
13 oktober 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Voorheen de Jongerengemeenteraad

Zinnige Zaken

Op dinsdag 18 oktober organiseert conceptbureau
Witgoed en van Bontewas, in samenwerking met
de gemeente Horst aan de Maas, “Zinnige Zaken”,
voorheen de Jongerengemeenteraad.
Leerlingen, HAVO 4, HAVO 5 en VWO 5 van
het Dendron College houden zich een dag
lang bezig met lokale politiek door per groep
samen met raadsleden en oud-raadsleden
op zoek te gaan naar Zinnige Zaken. Dit zijn
concrete onderwerpen en politieke thema`s
die ze zelf belangrijk vinden. Uiteindelijk wordt
deze zoektocht vertaald in een Zinnige Zaak.
Aan het einde van de dag zullen de leerlingen
in een Jongerengemeenteraadsvergadering
alle Zinnige Zaken bespreken. De Zinnige Zaak
die met een meerderheid van stemmen wordt
aangenomen zal op de politieke agenda komen
en door de gemeenteraad verder worden be-

handeld. Een unieke kans dus om als jongere
daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het
gemeentebeleid.
De Jongerengemeenteraadsvergadering wordt
‘s middags vanaf 16.00 uur voorgezeten door
burgemeester Kees van Rooij. Belangstellenden zijn dan van harte welkom in de raadzaal
van het gemeentehuis. Deze vergadering wordt
ook live in video via de website uitgezonden.
Voor nadere informatie, raadpleeg de website
www.horstaandemaas.nl . U kunt ook bellen
met de griffie: 077 – 4779 770 of mailen: griffier@horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
18 oktober 2016
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Steeghoek 4-6 Sevenum.
• Voorstel tot het instemmen met een gemeentelijke kwaliteitsbijdrage van € 40.000 voor
het toevoegen van een woning aan De Hees
ongenummerd Sevenum, kadastraal bekend
als Sevenum, sectie G, nr. 4554.
• Voorstel tot het toepassen van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet Ruimtelijke
Ordening op procedures bestemmingsplan
en omgevingsvergunning Railterminal en
Spoorse Aanpassingen.
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Toverland.
• Voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Integrale Structuurvisie Horst aan de
Maas, oktober 2016.
• Voorstel tot het vaststellen van de Algemene
Verordening Ondergrondse Infrastructuren
Horst aan de Maas (AVOI).

• Voorstel tot het vaststellen van de verordeningen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
• Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot 1ste wijziging van de Verordening
winkeltijden Horst aan de Maas.
• Voorstel tot het vaststellen van de Herzieningsrapportage 2016.
• Voorstel tot het besluiten van finale dividend
uitkering als gevolg van liquidatie CBL Escrow Fonds.
• Voorstel tot het besluiten van finale agio
uitkering als gevolg van liquidatie General
Escrow Fonds verkoop Vennootschap B.V.

Gemeentehuis gesloten

Wij zijn op 18 oktober tot 10.00 uur gesloten
In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis en Openbare Werken op
dinsdag 18 oktober tot 10.00 uur gesloten. Ook telefonisch zijn we tot 10.00 uur niet bereikbaar.

Commissie bezwaren
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 18 oktober
2016 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot tijdelijke sluiting van
een woning in Horst.
Hoorzitting om 19.00 uur
Behandeling bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning perceel Hazenhorstweg in
Sevenum.
Hoorzitting om 19.30 uur
Hoorzitting over 3 bezwaarschriften gericht
tegen de omgevingsvergunning voor gebruik
gronden voor parkeren in afwijking van het
bestemmingsplan aan perceel Hazenhorstweg
in Sevenum.

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

Vraag een laadpaal aan voor een openbare parkeerplaats! Het aantal elektrische en hybride
voertuigen neemt steeds meer toe. Het aantal laadpalen loopt daarbij achter. Daardoor is
het voor gebruikers van elektrische voertuigen soms lastig om een laadpaal te vinden. In de
gemeente Horst aan de Maas staan vier laadpalen. De gemeente wil dat aantal uitbreiden.

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. De vergadering wordt live
in video uitgezonden via de website.

Dat doet ze door mee te doen aan de Green
Deal Laadinfra van de provincies Brabant
en Limburg. Hiermee kunt u als e-rijder een
laadpaal aanvragen voor een openbare parkeerplaats. De gemeente toetst of de locatie
geschikt is en betaalt per laadpaal € 250 aan
de Green Deal. U als aanvrager hoeft niets te
betalen.

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de website www.horstaandemaas.nl

Wanneer kunt u een laadpaal aanvragen?
U hebt een e-voertuig en kunt dat niet op eigen
terrein laden. Binnen 300 meter is er geen
laadpaal aanwezig.

Aanvragen vóór 1 november
Weet u een locatie voor een openbare laadpaal?
Dien dan vóór 1 november een aanvraag in.
Voor de aanvragen geldt: wie het eerst komt, die
het eerst maalt. In heel Limburg worden namelijk
maximaal 240 nieuwe laadpalen geplaatst in het
kader van de Green Deal. Dus wees er snel bij!
Hoe kunt u een laadpaal aanvragen?
Bel met de gemeente Horst aan de Maas via
(077) 477 97 77 of stuur een e-mail onder
vermelding van ‘Aanvraag laadpaal’ naar
gemeente@horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

“Een woningbrand overkomt mij niet.” Dat is wat veel mensen denken. Toch krijgt de brandweer elk jaar veel meldingen van grote en kleine woningbranden. Vaak is er alleen maar
materiele schade, maar vervelender wordt het als er ook slachtoffers vallen. In veel gevallen
ontstaat brand door menselijk handelen, maar gelukkig kunt u er zelf veel aan doen om uw
huis brandveiliger te maken.
deuren ’s nachts dicht dan houdt u de rook
zo lang mogelijk uit uw vluchtroute. Test de
rookmelders elke maand. Dat kan gemakkelijk met een bezemsteel of paraplu.
• Door de rook kunt u volledig uw oriëntatie
in uw eigen huis kwijt raken. Zorg dat u en
uw huisgenoten de vluchtroute kennen en
oefen dit ook eens. Hou de vluchtweg vrij
van obstakels en maak duidelijke afspraken
met huisgenoten. U heeft maar 3 minuten
de tijd om te vluchten. Zorg éérst dat u veilig
buiten komt en bel dan pas 112: vraag naar
de brandweer.

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

Gemeente zoekt locaties
voor elektrische laadpalen

Brandveiligheid begint bij uzelf

• Krijgt u per ongeluk de vlam in uw pan?
Leg er dan snel een deksel op en zet het
fornuis én de afzuigkap uit. Laat de pan
minstens een half uur zo staan. Kom niet in
de verleiding om eerder te kijken of het vuur
in uw pan al uit is. En die blusdeken die u in
de keukenla heeft liggen? Die moet u NIET
gebruiken om het vuur in uw pan te doven.
• Ongeveer de helft van alle woningbranden zijn branden waarbij het vuur smeult.
Laat u niet verrassen door rook! Hang op
elke verdieping een goed werkende rookmelder op in uw vluchtroute. Maak uw binnen-

Hoorzitting om 20.30 uur
Hoorzitting gaat over het bezwaarschrift gericht
tegen de weigering handhavend op te treden
tegen parkeerplaats aan Hazenhorstweg in
Sevenum.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Vossenheuvel ongenummerd
Saarweg
Broekhuizenvorst
Recreatiepark Kasteel Ooijen
Blitterswijckseweg 20
Horst
Kasteellaan
Industriestraat 19

Industriestraat 19d
Tienrayseweg 9a

Meterik
Crommentuynstraat 13

Grubbenvorst
Lottumseweg

Sevenum
Zeesweg 3a

Meerlo
Hogenbos 14

Swolgen
Gen. Dempsystraat 24

Melderslo
Herenbosweg 38

Laat je stem horen in de Burger Advies Raad (BAR)!

BAR zoekt teamleider voor
het Team Werk en Inkomen

Wil je graag een rol spelen in het belangrijkste adviesorgaan van de gemeente Horst aan de
Maas? Voel je je betrokken bij leefbaarheid en ontwikkelingen op het gebied van werk, zorg
en inkomen? Dan is de Burger Advies Raad (BAR) op zoek naar jou! Er is op dit moment een
vacature.
De Burger Advies Raad geeft de gemeente
Horst aan de Maas gevraagd en ongevraagd
advies over leefbaarheid én gemeentelijk
beleid over bijvoorbeeld het gebied van werk,
zorg en inkomen, de Wmo en de Jeugdwet.
De BAR geeft ook voorlichting aan diverse
groepen.
Teamleider Werk en Inkomen
Als teamleider begeleid en coach je het team
vrijwilligers van Werk en Inkomen. Je volgt de
ontwikkelingen op het gebied van werk, zorg
en ondersteuning op de voet. Je zit ook in het
Algemeen Bestuur.
Reageren of meer informatie?
Christiaan den Dekker (tel. 06 14 57 29 50 of
christiaanbarhadm@gmail.com ) geeft je graag
meer informatie over de vacature.

Afgelopen week was het echtpaar Lenssen – Theunissen uit Sevenum 60 jaar getrouwd.
Burgemeester Kees van Rooij feliciteerde hen namens de gemeente Horst aan de Maas.

Op www.barhadm.nl vind je meer informatie
over de BAR.

Werk in uitvoering

Interesse?
Bel of mail naar Christiaan den Dekker.

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

Horst

STERK
Vastgoedonderhoud • Beglazing • Schilderwerk

077 - 398 42 20

www.vanwellschilders.nl
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Informatie over
Mantelzorg
Oktober 2016

In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van actuele zaken rondom mantelzorg. We willen u informeren over de activiteiten in het kader van de dag van de Mantelzorg, themabijeenkomsten en andere zaken die mogelijk voor
u interessant zijn. Als u behoefte heeft aan individuele ondersteuning dan kunt u contact opnemen met het Gebiedsteam. Zij zijn bereikbaar op (077) 477 97 77 of via de website van de gemeente www.horstaandemaas.nl. Voor andere
vragen kunt u terecht bij Anja Damhuis of Saar Bloemers, Steunpunt Mantelzorg (077) 397 85 00 of info@synthese.nl. Vanuit het Steunpunt worden wekelijks berichten geplaatst op de Facebookpagina Steunpunt Mantelzorg NoordLimburg. Als u op ‘vind ik leuk’ klikt dan blijft u goed geïnformeerd.

Workshop ‘gezond slapen en dromen’
Op 20 oktober van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt Lia Timmer van Xalia Training een workshop voor mantelzorgers over ‘gezond slapen en dromen’.
Misschien herkent u het wel: problemen met in slaap komen, vaak wakker worden of naar dromen. De volgende ochtend sta je moe op, terwijl goed uitgerust zijn juist zo belangrijk is.
Tijdens de workshop worden tips gegeven voor beter in- en doorslapen. Ook krijgt u een ontspanningsoefening aangeboden. De workshop vindt plaats bij Synthese, Bemmelstraat 2 in
Horst. De toegang is gratis. Het minimum aantal deelnemers is 8 en maximaal 25. U kunt zich
opgeven bij Synthese (077) 3978500 of info@synthese.nl

Financieel zakboekje
Mezzo heeft een zakboekje gemaakt met een
overzicht van alle financiële regelingen waarmee u als mantelzorger te maken kunt krijgen.
U vindt er informatie over bijvoorbeeld verzekeringen, uitkeringen, vergoedingen, belasting en
wonen en werken.

Zo staan er tips in over het gebruik van een
PGB en informatie over de gratis begeleiderskaart van NS. U kunt het zakboekje downloaden via www.mezzo.nl. Via het Steunpunt
Mantelzorg zijn 25 boekjes te vergeven.

Sterker worden via online zelfhulp
Er zijn diverse digitale testen en cursussen om sterker te worden als mantelzorger.
Het platform www.mantelzorgpower.nl/ ondersteunt werkende mantelzorgers met informatie en
inspiratie, herkenning en erkenning, maar ook tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag
te gaan. Ook de online zelfhulp van www.gezondzorgen.mirro.nlis is bedoeld voor mantelzorgers
en biedt handvatten om mentaal gezond te blijven.

Feestelijke activiteiten voor
mantelzorgers. U komt toch ook?

“Mantelzorg doe je samen!” is dit jaar het thema van de Dag van de Mantelzorg. Er worden drie
feestelijke activiteiten georganiseerd waar ontmoeting en ontspanning centraal staan. U bent
van harte welkom!
Ook mag u iemand meenemen. Dit kan de
persoon zijn waarvoor u zorgt of iemand in uw
naaste omgeving die ook voor iemand zorgt.
Met deze activiteiten willen we onze waardering
voor u uitspreken. U kunt kiezen uit één van de
drie feestelijke activiteiten; voor elk wat wils.
• Proeverij Party van dranken en hapjes,
maandag 7 november 18.00 tot 21.00 uur
Citaverde College



• High Tea, modeshow en tombola donderdag
10 november 12.00 tot 14.00 uur de Torrekoel
in Kronenberg
• Lunch en theatervoorstelling “Gewoon
doen” zat. 12 november 12.00 tot 14.00 uur
Parochiehuis Tienray
U kunt zich aanmelden via de website van
Synthese www.synthese.nl/cursussen-en-activiteiten of d.m.v. onderstaande antwoordkaart.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Synthese
(077) 397 85 00 of info@synthese.nl

Aanmeldkaart mantelzorgactiviteit Horst a/d Maas
Naam mantelzorger:
Adres:

Een avond voor Brussen

Een avond voor en over kinderen die opgroeien met een zorg-intensieve broer of zus,
omdat ook zij behoefte hebben aan antwoorden, begrip en een gevoel van (h)erkenning.

E-mail:

Informatiekaarten
Het Steunpunt mantelzorg heeft meerdere informatiekaarten uitgegeven over diverse thema’s
zoals ‘werk & mantelzorg’, ‘tips en adviezen om in balans te blijven’, ‘mantelzorg en respijtzorg’,
‘tips voor professionals over mantelzorg’, ‘voorbereiding op het keukentafelgesprek’ en een ‘signaleringskaart over jonge mantelzorg’. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg. U vindt de informatie ook op www.synthese.nl

Onvergetelijk Limburgs Museum



Een inspirerend, gezellig dagje uit voor mensen met dementie en hun dierbaren. Elke eerste
Aanmeldkaart
mantelzorgactiviteit Horst a/d Maas
vrijdag van de maand van 14.30 – 16.00 uur zijn er speciale rondleidingen waarin u met elkaar
in gesprek
gaat over museumobjecten.
Naam
mantelzorger:

Adres:
Tijdens de rondleiding kunnen uw verhalen,

Dieetwensen:
Stuur op naar: Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas
Antwoordnummer 1502 - 5800 WB Venray (postzegel plakken niet nodig!)

dag van toen; beleef het Limburgs Museum.
Prijs € 7,00 inclusief entree en koffie/thee.
Reserveren verplicht. Meer info (077) 352 21 12
of www.limburgsmuseum.nl

herinneringen, associaties en ideeën gedeeld
PC
en plaats:
worden. De beleving staat centraal. Speciaal
opgeleide rondleiders helpen u op weg. Als de
E-mail:

Ik geef mij op voor
één van de volgende
activiteiten:

Proeverij Party van dranken en hapjes, Hegelsom op 7 nov.
High Tea en modeshow, Kronenberg op 10 nov.
Lunch & theatervoorstelling ‘Gewoon doen”, Tienray op 12 nov.

Zorgen voor elkaar
dat doen we samen!

Ik kom met 1 / 2 personen (doorhalen wat niet van toepassing is)
Dieetwensen:

Er zijnop
veel
mensen
die al jaren
voor hun naaste
zorgen.
vinden
dit heel vanzelfsprekend.
Stuur
naar:
Steunpunt
Mantelzorg
Horst
aanZijde
Maas
Velen voelen zich geen mantelzorger. Ook vragen ze niet zo snel om hulp van anderen.

Antwoordnummer 1502 - 5800 WB Venray (postzegel plakken niet nodig!)

Vul daarbij uw naam in, zodat hij of zij zich lekker door u kan laten verwennen. Want zorgen
voor elkaar, dat doen we toch samen?

Toch kan langdurig zorgen voor iemand intensief zijn. Om mantelzorgers te helpen, kunt u
onderstaande tegoedbon aan iemand geven.

Jij bent

TE GOED

Te goed bon voor:
0

een heerlijke maaltijd

0

boodschappen doen

0

even de zorg overnemen

0

de klus naar keuze

0

auto met privé chauffeur
…………………… ……………………………… ……………………………………

Deze tegoedbon heb ik voor jou gemaakt, omdat ik weet hoe druk je bent.
Ik wil graag ook wat doen, zodat je even wat tijd voor jezelf hebt. Je verdient het!

Proeverij Party van dranken en hapjes, Hegelsom op 7 nov.
High Tea en modeshow, Kronenberg op 10 nov.
Lunch & theatervoorstelling ‘Gewoon doen”, Tienray op 12 nov.

Ik kom met 1 / 2 personen (doorhalen wat niet van toepassing is)

haar eigen ervaringen vertellen maar
ook over de levens van 36 mensen die meewerkten aan haar boek. De bijeenkomst vindt
plaats in de Twister, Gebr. Van Doornelaan 25
in Horst. Aanmelden vóór 17 oktober via
www.bestbijzonder.nl/brus. Toegang € 4,00
inclusief koffie, thee en fris.

Op dinsdag 18 oktober vanaf 19.30 uur is er
een avond voor broers en zussen van iemand
die extra zorg en/of aandacht nodig heeft door
bijvoorbeeld een chronische ziekte, handicap of
verslaving. Niet alleen brussen (broers en zussen) zijn welkom ook ouders en professionals.
Anjet zal op een warme en losse manier over

bon

PC en plaats:
Ik geef mij op voor
één van de volgende
activiteiten:

Anjet van Dijken, schrijfster broers- en zussenboek

Colofon

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

13
10

politiek 17

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.

Intensieve Veehouderij en mestverwerking
De gemeente is bezig om nieuw beleid hiervoor te ontwikkelen.
Wat wil de SP in de ontwikkelingen rondom deze onderwerpen?
Bij Intensieve Veehouderij praten we niet zomaar over een bepaalde
bedrijfsvorm, maar over dieren en vooral mensen.
De ondernemers natuurlijk, maar
zeker ook de omwonenden van
dit soort bedrijven. Naast de door
de gemeente uitgenodigde gasten
tijdens een commissievergadering
dienden zich gelukkig ook nog vier
personen namens de omwonenden
aan.
Uitgangspunt voor de SP is, dat
IV-bedrijven en mestverwerking geen

overlast geven en geen gevaar zijn
voor de gezondheid. Allereerst staat
overleg met omwonenden voorop.
Als ondernemers plannen hebben, dan
worden omwonenden vanaf het begin
meegenomen en niet meer achteraf
zoals nu vaker voorkomt. Ten tweede
dient mogelijke overlast continu
gemeten te worden. Er komen, wat
de SP betreft, geen nieuw vestigingen

meer en beperkte uitbreidingen zijn
alleen nog maar mogelijk als aantoon
baar en meetbaar verbeteringen van
het leefklimaat voor de omwonenden
worden gerealiseerd. IV-bedrijven en
mestverwerking worden daarmee het
zelfde benaderd als normale bedrijven.
Ten derde pleit de SP voor hergebruik
van bedrijven. Als bedrijven (helaas)
moeten stoppen, kunnen de gebouwen
die blijven staan gebruikt worden voor
andere bedrijven, die willen uitbreiden,
mits dat er voor de omgeving een
verbetering van de leefomgeving wordt
gerealiseerd.

Onderzoek laat zien dat de
gemaakte keuzes bij mestverwerking,
door vergisting energie opwekken,
alleen mogelijk blijkt met subsidie
en als eindresultaat nauwelijks helpt.
De mineralen in de mest, die het
probleem vormen, worden door
vergisting niet verwijderd en worden
alsnog gedumpt. Met alle negatieve
gevolgen voor milieu en mens.
Dat betekent feitelijk dat er wat de
SP betreft gestreefd dient te worden
naar het verminderen van het aantal
dieren, zodat er minder mest (en
overigens ook minder andere voor de

mens schadelijke stoffen) worden
geproduceerd. Maar dat kan de
gemeente vooralsnog niet regelen.
Daartoe dient druk uitgeoefend te
worden op provincie en rijk. Voor de
situatie in Horst aan de Maas pleit de
SP ondertussen voor het beperken van
mestvergisting op de bedrijven zelf
óf, bij grootschalige mestverwerking,
op industrieterreinen. Dat beperkt
ook meteen de enorme toename
van vrachtverkeer in delen van het
buitengebied.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

tot een (over)volle publieke tribune.
De commissievergadering was vooral
bedoeld als voorvergadering voor de
thema-avond die binnenkort gehouden
zal worden over dit onderwerp. Alle
partijen mochten punten inbrengen die
zij belangrijk vinden om mee te nemen
in een themavergadering over inten
sieve veehouderij. Voor ons, en ook
voor andere partijen is het belangrijk
dat we zowel boeren en omwonen
den meenemen in deze gesprekken
en dat we samen gaan kijken naar
wat mogelijkheden zijn om intensieve

veehouderijen in het buitengebied te
hebben, maar tegelijkertijd ook de
mogelijkheid te hebben om prettig te
kunnen wonen, recreëren en werken.
Maar gezondheid gaat voorop.
Ook is het belangrijk om te kijken
hoe we de fosfaat- en fijnstofproductie
omlaag kunnen halen. De spreker van
Wageningen University kaartte namelijk
aan dat Limburg en Noord-Brabant
veruit het meeste fosfaat en fijn stof
produceren. Andere provincies (zoals
Zeeland en Flevoland) produceren veel
minder en daardoor blijven we lande

lijk wel onder de norm. Ook is het
belangrijk om de resultaten van het
RIVM onderzoek mee te nemen en te
kijken of er geen nieuw advies gege
ven moet worden met betrekking tot
het NGB, waar het GGD het niet mee
eens was, zo bleek na een vraag van
de PvdA. We hopen dat we in deze
vergadering stappen hebben kunnen
zetten naar een goede thema-avond
waar we daadwerkelijk probleem
oplossend kunnen werken.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Commissie IV
Vorige week woensdag vond de maandelijkse vergadering van de
commissie ruimte plaats, waar intensieve veehouderij een belangrijk
thema was. De gemeente had een drietal sprekers uitgenodigd: de GGD,
een onderzoeker van Wageningen University en Ludo Poels, varkensboer
uit Meerlo.
Belangengroepen, zoals “Behoud
de Paes”, “Behoud de Parel” en
“Werkgroep Klevar” waren niet uit
genodigd om te spreken. Dit is meer
dan jammer en een gemiste kans.
Op deze manier had de gemeente de
commissie de gelegenheid kunnen
geven om intensieve veehouderij

en de problemen en kansen die het
met zich mee brengt vanuit verschil
lende perspectieven voorbij te laten
komen. Gelukkig waren alle genoemde
werkgroepen op de hoogte van het
thema en hebben ze hun stem laten
horen via het spreekrecht. Ook waren
ze goed vertegenwoordigd, wat leidde

De rattenvanger van Horst aan de Maas
Diverse berichten in de media vermelden de toename van de bruine en
de zwarte rat. Zowel in het buitengebied, als ook in de kernen. Was er in
het verleden een speciale dienstverlening vanuit de gemeente voor de
bestrijding van dit ongedierte, de woordvoerder van de gemeente geeft nu
aan dat dit geen taak van de gemeente meer is. Voor informatie over
bestrijding verwijst zij naar de Gouden gids.
In 2014 waren er 300
meldingen van rattenoverlast in
de regio, in 2015 waren er 150

meldingen van overlast door alleen
al de zwarte rat. Per 1 januari
2015 is het gebruik van middelen

door particulieren vanwege
strengere wetgeving beperkt. De
signalen van rattenoverlast in de
gemeente zijn talrijk, niet alleen bij
agrarische bedrijven, ook in diverse
woongebieden.
Stel je voor: gerén boven je
plafond, een berg uitwerpselen op de
vliering, een gat in het dakbeschot,
een ongenode gast wandelend in

groot assortiment
vaste planten en bomen

het kippenhok, ’families’ krioelend
in een achtertuin of op een erf, een
rat klimmend in de boom en een
touwtje, om bij de opgehangen
vetbol te komen. En bestrijden met
het zetten van vallen of met de
windbuks.
Bij zoveel agrarische bedrijven,
toerisme, aanwezigheid en gebruik
van open water en beken voor

60% KORTING
Leibomen
st

€ 49,95

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

Vele kleuren v
iooltjes
9 cm pot
Cash-and-carry
voor consument
en bedrijf

recreatie spelen de gevaren van
veeziekten, longziekten bij mensen,
voedselbederf, en niet op de laatste
plaats de ziekte van Weil, dit alles in
relatie tot aanwezigheid van ratten.
Hebben we hier als gemeente niet
ook een verantwoordelijkheid? Voor
ons een discussie waard.
Jan van Dijk
PvdA Horst aan de Maas

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

Mooie grote hei

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

€ 0,39

zie voor nog meer lage prijzen:

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

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Gala

Judoclub Jigoro Kano viert jubileum
Judoclub Jigoro Kano uit Sevenum bestaat in 2016 vijftig jaar. Ter ere van dat jubileum organiseerde de vereniging op zaterdag 8 oktober voor alle leden en hun familie een judogala in De Wingerd in Sevenum.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Genieten...
NIEUW!

De 19e eeuwse Engelse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie in het historische
Bergkwartier van Deventer. Ruim 950 personages uit de beroemde boeken van deze Engelse
schrijver komen tot leven: van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol
Singers, van weeskinderen tot kantoorklerken en deftige lieden!

Datum: 26 december

€ 87,-

2E KERSTDAGTOCHT:
VOERSTREEK, KERSTSTALLEN EN ZANG

NIEUW!

Incl. welkomstdrankje, lunchbuffet, rondrit Voerstreek o.l.v. gids, bezoek kerststallententoonstelling abdij Val-Dieu, bezoek kerk Plombières met
kerststal en zanger, kerstdiner en ‘tasz’ koffie

€ 82,-

WINTERSE
VERRASSINGSTOCHT

NIEUW!

Incl. koffie/ gebak, rondrit o.l.v. gids,
winterse maaltijd, middagprogramma
en koffietafel
Data: 16 nov., 14 dec.,
24 jan. en 16 feb.

€ 22,50

Data: 22 jan. en 19 feb.

€ 67,-

Incl. entreekaart 1e rang

€ 75,-

€ 25,-

Data: 19 feb., 26 maart
en 23 apr.

€ 125,-

Incl. entreekaart 1e rang
24 november

€ 60,€ 65,-

(avondvoorstelling)

€ 75,- € 17,50

27 november
(matineevoorstelling)

2E KERSTDAGTOCHT:
JESUS CHRIST
SUPERSTAR

KERSTSHOPPEN LONDEN
Incl. busreis

€ 75,-

NIE

HOLIDAY ON ICE

Incl. busreis

Data: 19 nov. en 17 dec.
Normale prijs € 75,-

€ 125,-

SOLDAAT VAN ORANJE
DE MUSICAL
UWE DATA!

CENTRO OBERHAUSEN
Data: 26 nov., 1, 7,
13 en 21 dec.
Normale prijs € 22,50

NIEUW!

Incl. entreekaart 1e rang

Incl. busreis

Data: 29 nov., 28 dec.,
26 jan. en 15 mrt
Normale prijs € 32,50

€ 25,DISNEY’S
THE LION KING

LEIDEN

Incl. kerstlunch, rondrit o.l.v. gids,
entree Museumpark Oriëntalis en
kerstdiner

Datum: 26 december

KERST WINKELDAGTOCHTEN
Diverse data in november
en december
vanaf

€ 79,-

2E KERSTDAGTOCHT:
KLEVE, MUSEUMPARK
ORIËNTALIS, NIJMEGEN
Datum: 26 december

Datum: 17 december

Kerstwinkeldagtochten naar
België en Duitsland!

Incl. entree en show museum Dansant,
glühwein, koffie/thee met iets lekkers,
lunch, diverse lekkernijen, kermislekkernij
voor thuis en 4-ganger diner

22.00 uur. Dan volgt een feest voor de
oudere leden van Jigoro Kano.
Het judogala is georganiseerd
door het bestuur van Jigoro Kano.
“We wilden het jubileum natuurlijk
niet onopgemerkt voorbij laten gaan,”
vertelt voorzitter Peter Maessen (54).
“En het moest iets zijn dat voor alle
leden leuk is, want we doen het toch
voor de leden. Toen kwamen we met
het idee van een gala.” Zelf is Maessen
al die vijftig jaar lid geweest van de
vereniging. Samen met zijn broer John
Maessen en Hans Pauwels, die ook
beiden vijftig jaar lid zijn, wordt hij van
daag dan ook benoemd tot erelid van
de vereniging.
Maessen is als kersvers erelid
natuurlijk op de hoogte van alles wat
er rondom Jigoro Kano speelt. Hij
is trots op zijn vereniging, die met
bijna 140 leden een van de grootste
judoclubs uit de regio is. Maessen:
“We zijn in die vijftig jaar uitgegroeid
tot een erg constante vereniging,
met een uitgebreid bestuur en
actieve leden. Dat is zeker iets om
trots op te zijn. Daarnaast is judo een
prachtige sport die onze leden met
veel plezier beoefenen. Dat is immers
het voornaamste doel dat wij als club
nastreven: plezier in het judoën.”

Dickens Festijn Deventer

Incl. busreis

2E KERSTDAGTOCHT:
MUSEUM DANSANT

In de zaal van De Wingerd heerst
een uitgelaten sfeer. Bijna alle leden
hebben familie meegenomen en
het is dan ook behoorlijk druk in de
zaal. Er speelt een diavoorstelling
met foto’s van vijftig jaar Jigoro Kano.
De vloer van de zaal is bedekt met
een grote judomat. Op deze mat
geven alle groepen van Jigoro Kano
vanavond een demonstratie, die ze in
de lessen voor hebben bereid. Vóór
de demonstraties beginnen, spelen de
jongste leden van de vereniging op
de mat. Dat ze van hun sport en hun
club houden is duidelijk. Ze oefenen
wat voor de demonstraties, maar er
wordt vooral erg veel lol gemaakt.
Dirk Geurts (8) is bijna twee jaar lid
van Jigoro Kano en hij is dol op judo:
“Voor de les doen we altijd spelletjes
en het is gewoon een superleuke
sport,” vertelt hij trots.
De lichten doven en de jongste
groep mag de serie van demonstraties
starten. Ze laten in enkele minuten
zien wat ze allemaal geleerd hebben.
Judorollen, valtechnieken en kleine
wedstrijdjes worden op bijpassende
muziek uitgevoerd. Na de jongsten,
volgen de oudere groepen. Nadat alle
groepen hun demonstraties hebben
uitgevoerd, is er kinderdisco tot

€ 60,-

NIEUW!

Incl. 4-gangen diner, entreekaart
1e rang (avondvoorstelling)
Datum: 26 december

€ 130,-

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

SV Lottum F2 kampioen
Door: korfbalvereniging SV Lottum
De jongste spelende korfbalsters van SV Lottum, de F2, wisten al vroeg in het seizoen het eerste
kampioenschap binnen te halen in de veldcompetitie. Op zaterdag 8 oktober speelden zij voor een
groot publiek hun kampioenswedstrijd. Door maar liefst met 18-0 van Peelkorf te winnen wisten zij het
kampioenschap van de eerste helft van de veldcompetitie te veroveren. Zij werden daarna samen met
hun leidsters en trainsters gehuldigd op het Lottumse sportpark.

Oxalis laat dure punten
liggen
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
De dames van korfbalvereniging Oxalis reisden zondag 9 oktober af naar Hout-Blerick om het daar op te nemen
tegen HBSV. Het was een wedstrijd met weinig vuur in het spel van Oxalis. De dames speelden ver onder hun
kunnen.
Voor de wedstrijd werd er, net
als vorige zondag, aandacht besteed
aan de week van de scheidsrechter
die tot deze dag duurde. Nadat de
wedstrijd van start ging, duurde het
lang voordat er eindelijk doelpunten
vielen. Na een kwartier was het
HBSV die voor het eerst het scorebord
wijzigde. Het antwoord van Oxalis
volgde kort daarop wat de stand op 1-1
bracht. Er zat echter weinig vuur in het
spel van de dames wat resulteerde in
een 3-1 achterstand. Oxalis wist wel
weer de aansluiting te vinden en de

gelijke stand om te buigen in een 5-6
voorsprong. Met deze stand gingen de
dames ook de rust in.
De beleving die aan het einde van
de eerste helft te zien was, moes
ten de dames doortrekken naar de
tweede helft, maar het tegendeel
was het geval. Na zes minuten keek
Oxalis tegen een 8-6 achterstand aan
die ze niet meer wist weg te werken.
De verdediging stond er wel en wist
het spel van HBSV goed te vertragen,
maar steeds vond HBSV een gaatje
waaruit ze scoorde. Hiermee bouwde

HBSV haar voorsprong uit en het
mager spelende Oxalis lukte het niet
bij te komen. In de tweede helft werd
zelfs maar een keer de korf gevon
den. Deze wedstrijd was ver onder de
maat van Oxalis en ze heeft hiermee
helaas dure punten laten liggen. Het
verschil met de koploper Flamingo’s,
die aankomende zondag de tegen
stander zal zijn, is nu drie punten, wat
betekent dat er van gewonnen moet
worden wil de ploeg bovenaan mee
blijven strijden om het kampioenschap.
Eindstand 13-7.

SVEB verliest van sterke
tegenstander
Door: voetbalvereniging SVEB
Het eerste team van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst speelde op zondag 9 oktober
tegen Olympia’18 uit Boxmeer. Volgens een gesprekje vooraf met de SVEB-trainer, zou het vandaag tegen Olympia
zeer moeilijk worden. Volgens de ploegen die Olympia al bestreden hadden, is het een goed voetballende ploeg.
Vooral geen ruimte weggeven, was
het doel. Maar al na 45 seconden stond
er een Olympia aanvaller vogelvrij
op 7 meter recht voor het SVEB-doel.
Ruben redde met een leuke reflex.
Dit zou niet zijn enige goede safe
blijven.
De voorbespreking was toch duide
lijk en helder: moeilijke tegenstander,
kort op elkaar spelen, geen ruimte weg
geven en fel en kort dekken. Wat de
supporters zagen was anders. Olympia
bleef kansen creëren en net zo mak
kelijk missen. Zo stond het na 35 min
tuten wonderbaarlijk nog 0-0 en SVEB
dacht: dan zullen wij het wel voordoen.

Een lange bal op Mike Vermazeren,
gevolgd door een prachtige breedte
pass naar het centrum, een overstapje
Dean en wie staat er dan meestal?
Juist, Joris de Mulder. Hij zorgde voor de
0-1. Olympia zette weer aan en in de
44e minuut stond er voor de zoveelste
keer een speler vrij in het centrum voor
het doel en nu was het wel raak. Het
stond 1-1 toen de rust begon.
Olympia had er zin in, want de
spelers waren al na 5 minuten weer
terug op het veld. Snode plannen dus.
Dat bleek ook uit het vervolg van de
tweede helft. Terwijl SVEB bleef vol
harden in het spelen met veel mensen

voor de bal, zette Olympia nog meer
druk. Resultaat was dat er in 10 minu
ten twee doelpunten voor de thuis
ploeg vielen: 3-1. Robert van Dijk ging
eruit, was grieperig en Jasper Janssen
kwam erin. Luuk Loonen kwam wat
later voor Mike van Helden. Het spel
beeld bleef hetzelfde. Olympia bleef de
bovenliggende partij en SVEB speelde
lusteloos verder. Het kansen benutten
aan de Olympia-kant verbeterde, en via
een vrije trap, strafschop en mooi uit
speelde goal werd het uiteindelijk 6-1.
SVEB verloor van een sterke tegenstan
der, die speelde met veel inzet en veel
ploeg discipline.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

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

Installatiemonteur regio Horst – Vac.nr. P012419

Je legt verwarmingsinstallaties aan bij klanten en verricht onderhoud. Je
hebt een afgeronde mbo-opleiding richting installatietechniek.

Operator menglijn – Vac.nr. P009443

Met een shovel bevoorraad je de productielijn, laad en los je vrachten
en verplaats je grondstoffen. Je hebt ervaring op een shovel en in de
productie.

Medewerker asbestverwijdering – Vac.nr. P012252

In een team van 4-7 collega’s ga je asbest verwijderen op locaties in
Noord-Limburg. Opleiding is mogelijk. Je hebt in ieder geval een rijbewijs, geen hoogtevrees en bent resultaatgericht.

Dierverzorger varkenshouderij – Vac.nr. P010711

Je werkt op de dek- en drachtstal en gaat o.a. zeugen insemineren, verzorgen en enten. Ook voer je berigheidscontrole uit. Je hebt minimaal 2
jaar ervaring in de functie.

Voorman loods – Vac.nr. P012116

Je stuurt sorteer- en verpakkingsmedewerkers aan, sorteert en sealt
komkommers, voert heftruckwerk uit en beheert voorraad. Je hebt ervaring in de logistiek.

Logistiek medewerker – Vac.nr. P012165

Je sorteert en verpakt paprika’s, stelt machines in, lost storingen op en
stuurt collega’s aan. Verder beheer je de voorraad en werkt op de heftruck.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Maximaal
resultaat voor
Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Alle ingrediënten voor een mooie voetbalmiddag waren zondag
9 oktober aanwezig. Zonnige herfstmiddag, super grasmat en een
tegenstander die speelde in de reserve sponsorshirts van SV Melderslo.
Maar het kan raar lopen.
SV Ysselsteyn liet na enkele minuten
alle remmen los en creëerde kans
op kans door de geboden ruimte.
Melderslo kon daar nauwelijks iets
tegenover zetten. Het eerste schot
richting doel was pas na zestien
minuten speeltijd, op een moment
dat de ploeg al ver achter had kun
nen staan. Vreemd genoeg drukte
de bezoekers daarna niet echt door.
Het venijn zat hem in het slot van de
eerste helft. Een dwarrelende voorzet
van Rik Spreeuwenberg werd door
de doelman van Ysselsteyn volledig
verkeerd ingeschat. Stijn Vullings
legde de bal eenvoudig terug op de
opkomende Bart Verheijen, die deze
kans niet liet liggen. Hiermee kwam
Melderslo op voorsprong.

Aanval onderschept
met sliding
Niet veel later was er een aanval
van Ysselsteyn die onderschept
werd met een goede sliding van
Bart Teeuwen. In de carambole
kreeg hij de bal tegen de arm op het
moment dat hij op de grond lag. De
scheidsrechter wees naar de stip tot
verbazing van velen. Daarmee viel de
gelijkmaker. Na rust een iets ander
spelbeeld. Het elftal van Melderslo

stond beter, was iets feller en had iets
minder balverlies. In de loop van de
tweede helft werd Melderslo zelfs iets
beter. Een goed uitgespeelde aanval
over rechts werd gestuit door een
verdediger van Ysselsteyn binnen het
zestienmetergebied.

Strafschop
perfect ingeschoten
De scheidsrechter kon niet
anders dan naar de stip wijzen. De
strafschop, een kwartier voor het
einde van de wedstrijd, werd perfect
ingeschoten door Jeroen Kallen, waar
mee Melderslo aan de leiding kwam.
De bezoekers waren het even hele
maal kwijt en uitten hun frustraties
op de scheidsrechter, wat resulteerde
in enkele gele kaarten. Niet veel later
wist Bart Verheijen met een prima
pass Peter Spreeuwenberg vrij te
spelen, die vervolgens zeer beheerst
binnen schoot. De gasten drongen
nog wel iets aan, maar zeker niet zo
overtuigend als in het eerste kwartier.
Slechts een hachelijke situatie ont
stond er nog waarbij een bal bovenop
de lat viel, maar doelman Bas van
Westerveld greep daarna goed in en
kreeg zelfs een vrije trap mee door
een iets te fel inkomende aanvaller
van Ysselsteyn.

Tegen VV Koningslust

Verlies voor Hegelsom
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van VV Hegelsom is er op zondag 9 oktober alweer niet in geslaagd een thuiswedstrijd te
winnen. Na het 0-5 verlies tegen Reuver en het 2-2 gelijkspel tegen Neerkandia verloor Hegelsom met 2-3 van
VV Koningslust. Terwijl alle uitwedstrijden zijn gewonnen, wil het op het eigen thuisfront nog niet echt lukken voor
Hegelsom.
In het begin van de wedstrijd werd
er rondgespeeld op het middenveld
aan beide kanten. Op enkele kleine
kansjes na voor Hegelsom was het
Koningslust die het betere van het spel
had en twee grote één-op-éénkansen
mistte. In de 32e minuut was het
alsnog raak voor Koningslust, het was
Roy Bos die de eerste en tevens enige
treffer van de eerste helft maakte. De
tweede helft begon zoals de eerste
helft eindigde. Grotere kansen voor
Koningslust dan voor Hegelsom, in de
56e minuut maakte Koningslust er 0-2
van. De wedstrijd leek gespeeld, maar
niet veel later kwam de 1-2 letterlijk
en figuurlijk uit de lucht vallen. Guido

Kauffeld wist een strakke voorzet van
Bas Stappers namelijk tegen de touwen
te koppen waardoor Hegelsom plots
nog maar één doelpunt achter stond.

Goede reactie van
keeper
De 1-2 leidde een sterke fase in
van Hegelsom en één minuut na de 1-2
was het zelfs bijna 2-2 toen Kauffeld
opnieuw de bal richting het doel
kopte na opnieuw een voorzet van
Bas Stappers, maar door een goede
reactie van de keeper van Koningslust
bleef het 1-2. VAK9 leek als herboren
en Hegelsom werd sterker, maar de

echt grote kansen bleven hierna uit.
Toen Niels Jeuken er na een snelle
counter ook nog 1-3 van maakte, was
de wedstrijd gespeeld. In de blessure
tijd wist Guido Kauffeld nog wel de 2-3
te maken, maar dit mocht helaas niet
meer baten. Hegelsom won dus alweer
niet in een thuiswedstrijd en hoopt
volgende week de eerste thuisover
winning in de competitie te boeken
op Kronenberg. Kronenberg deed zelf
goede zaken door koploper America
met 4-2 te verslaan en is daardoor
Hegelsom tot op één punt genaderd.
Het belooft al met al dus opnieuw
geen makkelijke klus te worden voor
Hegelsom.

Wijze les

Wittenhorst laat SV
Deurne makkelijk scoren
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De wijze les van vorige week tegen Someren werd door de heren van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst in
Deurne niet ter harte genomen. De thuisclub kon met meer kracht de uiteindelijke 3-0 zege bewerkstelligen.
Wittenhorst met deze smadelijke
nederlaag achterlatend geeft geen
fijn gevoel. Het begin was uitstekend.
Met goed spel werd meteen de aanval
gezocht. De vrije trap genomen door
Daan Verlijsdonk kon door doelman
Joost Bukkems op schitterende wijze
uit de rechterbovenhoek geranseld

worden. De rebound kon door Willem
Heijnen niet van dichtbij in het doel
gewerkt worden. Direct hierna een
geweldige kans voor Deurne. Ook dit
leverde niks op.
In de 20e minuut leek Wittenhorst
de score toch te openen. Rob Zanders
speelde Denny Bongers aan die de

Door groei van het bedrijf is er momenteel een vacature voor:
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er momenteel
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eenvacature
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voor:
Door groei van het bedrijf is er momenteel een vacature voor:

bal keihard inschoot. De doelman was
wederom de reddende engel.
Vanaf nu zakte Wittenhorst ver
terug. Geen vlijmscherpe aanvallen
meer, maar een nerveus spelend elftal
dat geen raad wist met de agressie van
Deurne. In de 30e minuut kwam dan de
openingstreffer. Ruhendry Martina kon
ongehinderd een vrije trap van Mark
Kuijpers inkoppen, 1-0. Diezelfde speler
mocht direct hierna, ook weer ongehin
derd, de 2-0 laten aantekenen.

Wedstrijd
werd stilgelegd

Weefselkweek analist
m/v
analist
Weefselkweek
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m/v
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m/v
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Een vervelend incident op de
tribune deed de scheidsrechter
de wedstrijd even stilleggen. Een
woordenwisseling op de tribune tussen
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Door groei van het bedrijf is er momenteel een vacature voor:

Kansen
werden gemist
De vervelende wedstrijd was
gespeeld, waarbij Wittenhorst liet zien
dat het doelpunten maken verleerd
is. De ene grote kans na de andere
werd gemist. De scherpte ontbrak vol
ledig bij de oranjemannen. Vlak voor
het eindsignaal kreeg een speler van
Deurne nog een rode kaart. Dit was dan
het tweede dieptepunt in deze soms
onvriendelijke wedstrijd.
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Kampioenen MC Lottum
Door: Motorclub Lottum
Nu het motorcrossseizoen op zijn einde loopt kan MC Lottum weer terug kijken op een zeer geslaagd seizoen.
Dit leverde namelijk voor de club de nodige goede resultaten op bij verschillende klassen in het Nederlands
kampioenschap.

Grote winnaars waren Rome
Huibers en Stan Breukers. Rome wist
evenals in 2015 het hoogst mogelijke

te behalen namelijk Nederlands
kampioen in de Quad interklasse. Stan
Breukers wist Nederlands kampioen

Nederlands kampioen was in de
senioren klasse en promoveerde naar
de nationale klasse. De talentvolle
Stan wist ook de nationale klasse
naar zijn hand te zetten en wist
het NK ruim in zijn voordeel te
beslissen. Voor 2017 zal Stan moeten
promoveren naar de interklasse waar
hij de strijd zal moeten aangaan met
de huidige kampioen Rome Huibers.
Waarmee Rome er een geduchte
tegenstander bij krijgt die maar
een doel voor ogen heeft, namelijk
drie op een rij in het Nederlands

Kampioenschap. Maar er waren meer
successen voor MC Lottum. Zo wist
Josh Breukers na wat tegenslag
dit jaar derde te worden in het NK
quads. Ook succes was er voor Erwin
Jacobs, hij werd in de klasse MX2
nationale tweede in het Nederlands
Kampioenschap. Voor MC Lottum weer
een heel succesvol jaar. Zij kunnen
met vier rijders naar de nationale
kampioenshuldiging op 11 december
in het Brabantse Boekel. Daar worden
van alle klassen de eerste drie
winnaars gehuldigd.

te worden in de quad nationale
klasse. Voor Stan een uitzonderlijke
prestatie aangezien hij vorig jaar

HCH geeft voorsprong weg
Door: hockeyvereniging HCH
Na drie nederlagen op rij moest er weer eens gewonnen worden door heren 1 van hockeyvereniging HCH uit
Horst, voor zowel de punten als het zelfvertrouwen. Vertrouwen werd geput uit het goede spel van vorige week
en het rendement uit gecreëerde veldkansen. Die punten zouden zondag 9 oktober ten koste moeten gaan van
Meerssen. Omdat de Zuid-Limburgers, na enige tijd te hebben gebivakkeerd in de tweede klasse, dit seizoen
nieuw zijn in de derde klasse was het een verrassing hoe ze zouden spelen.
Na wat aftasten van beide kanten
bleek Horst, thuis op het vertrouwde
veld met de vertrouwde supporters,
al snel de betere ploeg. Veldkansen
werden voornamelijk voor het doel
van Meerssen gecreëerd, maar
de keeper hield zijn doel schoon.
Enkele kansen werden nog wel
beloond met een strafcorner, maar
ook daaruit werd niet gescoord. Na
de doelpuntloze eerste helft golfde
het spel wat meer over en weer met
uiteindelijk de verdiende voorsprong
voor Horst na een strafcorner, benut

door Max Smedts. Niet veel later
breidde Horst de voorsprong uit door
een goal van Wouter Clermonts, die
bij de eerste paal de bal knap tegen
het dak van het doel werkte. Doordat
Horst verzuimde de wedstrijd te
beslissen, er waren immers kansen
genoeg, werd er wat zenuwachtig
gespeeld en trok Meerssen het spel
naar zich toe. Met nog een kwartier te
spelen, werd de aansluiting gevonden
door een tegendoelpunt uit een
strafcorner. Niet veel later rondde
een speler van Meerssen zijn eigen

individuele actie fraai af door hard in
de bovenhoek te schieten en bracht
hiermee de stand in evenwicht: 2-2.
Het bleef spannend tot de laatste
minuut. Beide ploegen wilden meer
dan één punt en creëerden goede
kansen om de winst te pakken. Het
bleef uiteindelijk bij een gelijkspel
en daarmee bezet Horst na vijf
wedstrijden de op één na laatste
plaats. Volgende week speelt Horst
H1 de derby tegen Venray H1 om
14.45 uur op Sportpark de Wieën
in Venray.

Winst herenteam Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst speelde op zaterdag 8 oktober de eerste
thuiswedstrijd tegen ADC uit Urmond. Het eerste damesteam zakte die dag af naar Sittard om het tegen Sittardia
op te nemen.
Thuis in de Dendron Sporthal
wachtte Hovoc HS1 ADC HS1 op.
Deze ploeg is de afgelopen 2 jaar in
de kielzog van Hovoc HS1 meegepro
moveerd. Navenant was het ook altijd
een spannende wedstrijd die er dan
plaatsvond. De voorbereiding was dan
ook gedegen en oude statistieken
van voorgaande jaren werden erbij
betrokken. De wedstrijd begon en
meteen werd er flinke druk geleverd
op ADC. ADC had geen antwoord op
de aanvallen van Lars Bouten en de
lange serviceseries maakte dat Hovoc
al snel tegen een voorsprong van
22-10 aankeek en de set afmaakte
met 25-11. De teugels werden wat

gevierd en ADC sprong hierop in en
kwam op een kleine voorsprong.
Deze werd niet veel later uit handen
gegeven en vormde verder geen drei
ging meer en eindigde in 25-19. Toch
lichtelijk gewaarschuwd werd de derde
set fel ingezet, maar ook hier had ADC
weinig meer in te brengen en gaf de
deze set op met 25-15. ADC was moe
gestreden en bood ook in de laatste
set weinig weerstand. Zo eindigde de
laatste set in 25-19 en haalde Hovoc
HS1 alle punten binnen.
Hovoc DS1 begon niet scherp en
gelaten aan de wedstrijd. Dit was
terug te zien in de eindstand van de
eerste set die werd verloren met 25-14.

Enigszins wakker geschud zat er in
de tweede set meer beleving in het
spel. Het bleef tot het laatste punt
spannend, maar Sittardia DS1 wist
ook deze set naar zich toe te trekken
met 25-23. Helaas bleven de dames
van Hovoc ook in de derde set achter
de feiten aanlopen. Het team kom het
spel niet omdraaien en de leidende
ploeg zijn en verloor ook deze set
met 25-17. Overtuigd van minstens
één punt begonnen de Horster dames
aan set vier. Het leek op het spel wat
zij horen en kunnen te spelen, maar
tevergeefs. De vierde set werd nipt
verloren met 27-25 en daarmee de
wedstrijd met 4-0.

Wij zijn op zoek naar een flexibele inzetbare

vrachtwagenchauffeur m/v
op oproepbasis om ons team te komen versterken.
Wij hebben regelmatig diverse ritten door heel Europa.
Ook meerdaagse ritten (met overnachting) komen hierbij
aan de orde, net als weekend- of nachtritten. Daarom zijn
wij op zoek naar iemand die breed inzetbaar is.
Leeftijd is niet van belang. dus ook als je al gepensioneerd
bent, bieden wij volop mogelijkheden.
Je dient in het bezit te zijn van rijbewijs CE + code 95
(voorheen chauffeursdiploma). Ervaring op voornamelijk
Duitsland en Engeland is een vereiste.
Ben jij flexibel, spontaan en hou je van aanpakken?
Heb je ervaring met internationaal transport?
Lijkt het je leuk om ons team hiermee te komen versterken?
Dan ben jij degene waar we naar op zoek zijn.
Bij interesse neem dan contact met ons op
via telefoonnummer 06 - 27 01 33 79.
Urbanusweg 11, 5809 BM Leunen
Tel: +31 (0) 6 27013379
www.gk-transporten.com
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Grashoek maatje te groot
voor Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST ging zondag 9 oktober op bezoek bij het hoger geklasseerde
Grashoek.
In de eerste minuten van de
wedstrijd ging het spel op en neer,
Grashoek probeerde met de lange
bal zijn snelle spitsen te bereiken.
Sporting voetbalde best aardig maar
tot grote kansen kwam het niet. Na
28 minuten passeerde Chris Hunnekens
twee man en schoot hem prachtig in de
verre hoek: 1-0. In de 42e minuut viel
de 2-0. Bas Gloudemans wist de bal uit

een vrije trap achter doelman Willems
te koppen.
Na de thee kende Grashoek even
een mindere periode. In deze fase
kwam Sporting ST opzetten en kreeg
enkele goede mogelijkheden om
langszij te komen. Marco had zijn
vizier deze middag niet op scherp
staan waardoor het 2-0 bleef. Doordat
Sporting meer naar voren ging

ontstond er ruimte voor Grashoek.
Nadat Hunnekens weer de diepte in
werd gestuurd en de achterlijn haalde
schoot hij op doel en ging via via zo
het doel in 3-0. Nu was het verzet
van Sporting wel gebroken. In de 86e
minuut werd een strafschop toegekend
na een handsbal van Mike Rutten.
Bram Willems zat in de goede hoek
maar kon de 4-0 niet voorkomen.

Korfbalsters
Melderslo koploper
na nipte winst
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden zondag 9 oktober tegen
VVO 1 uit Hapert. VVO stond samen met SV Melderslo en een andere
ploeg op een gedeelde eerste plaats. De wedstrijd werd gespeeld op
sportpark De Merel in Melderslo.
In de beginfase van de wedstrijd
gingen de ploegen gelijk tegen elkaar
op. Tot 3-3 lukte het VVO bij te blijven,
maar daarna was SV Melderslo domi
nant. Door een aantal rake afstands
schoten en mooi uitgespeelde kansen
liep SV Melderslo uit tot 7-3 bij rust.
VVO gaf echter niet gemakkelijk op
en profiteerde na rust effectief van
het dipje van SV Melderslo. De ploeg
uit Hapert kwam terug tot 8-8. Niet
lang daarna lukte het SV Melderslo
gelukkig om de scherpte vooral ver
dedigend terug te vinden. Aanvallend
bleef het scoren moeilijk, maar de

Melderslose korfbalsters wisten toch
weer een voorsprong van 11-8 te pak
ken. In de slotfase van de wedstrijd
maakte SV Melderslo het zichzelf erg
moeilijk door VVO opnieuw terug te
laten komen tot 11-10. In een paar
zenuwslopende laatste speelminuten,
waarin VVO nog een paar lange aan
vallen opeiste, lukte het SV Melderslo
om het dicht te houden, waardoor
de twee punten terecht in Melderslo
bleven. Door verlies van een van de
andere directe concurrenten staat
SV Melderslo nu alleen aan kop in de
overgangsklasse.

Dorpsraad Sevenum zoekt
Tegen Polaris Helmond
dringend nieuwe leden ! Set Up Meerlo wint
Verrijk Sevenum en jezelf en geef je op als nieuw Dorpsraadlid

in vijf sets

Door: volleybalvereniging Set Up
Het eerste team van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelde
zaterdag 8 oktober tegen dames 2 van Polaris uit Helmond.

www.dorpsraadsevenum.nl

info@dorpsraadsevenum.nl

06-13469558

Ben jij een klantgerichte en ﬂexibele zwemonderwijzer?
Dan hebben wij een leuke baan voor je!

De eerste set begon Set Up sterk,
met meteen een voorsprong van
6-0 door een goede servicedruk.
Deze voorsprong werd vastgehouden
tot aan het eind van de set, door
een goed en gevarieerd aanvalsspel
werd via 14-6 en 21-12 de set uitein
delijk binnengesleept met 25-14.
In de tweede set werd het goede
spel van de eerste set doorgezet.
De servicepass was goed, waardoor
er veel aangevallen kon worden.
Ook bleven de meiden van coach
Bart Schmeits erg goed serveren, dus
werd ook in deze set de voorsprong
niet meer afgegeven. Via 8-5, 11-6
en 21-14, weer een duidelijke set
winst met 25-15.
De derde set begonnen de
meiden van Set Up minder sterk
dan de voorgaande sets. Ze
kwamen op een 5-6 achterstand
en door veel persoonlijke fouten en

ongecontroleerde servicepass werd
deze set uiteindelijk via 7-10, 12-18
en 15-19 verloren met 18-25.
De vierde set begon hetzelfde
als de derde set, de meiden van Set
Up DS 1 keken tegen een achter
stand van 5-11 aan. Toch herpakten
de meiden zich en knokten ze zich
terug tot 15-17. Uiteindelijk hadden
ze een voorsprong van 22-21, maar
deze werd helaas niet vastgehouden.
De set werd verloren met 22-25.
De vijfde set ging erg gelijk op.
Via een 5-6 achterstand kwamen
de meiden van Set Up DS 1 op
een voorsprong van 8-7 en 11-10.
Dit werd helaas niet vastgehou
den waardoor er weer tegen een
achterstand van 11-13 werd aange
keken. Maar door een goede service
beurt van onze jarige spelverdeelster
werd deze set binnengesleept met
15-13.

Verduurzaming

Subsidie voor sportaccommodaties
Het Rijk stelt in 2017 weer subsidie beschikbaar aan sportverenigingen die hun sportaccommodatie willen verduurzamen.

Zwemonderwijzer (M/V) op oproepbasis voor
zwembad de Berkel in Horst
Meer informatie en reageren via: www.banenpleinlimburg.nl

De subsidieregeling ’Energie
besparing en duurzame energie
sportaccommodaties’ (EDS) was dit
jaar een succes. Het beschikbare
budget was binnen mum van tijd op.
Hoewel het subsidiebudget afkomstig
is van het ministerie van VWS, valt de
subsidieregeling onder de Kaderwet
EZ-subsidies. Sportstichtingen en

sportverenigingen die een subsidie
willen aanvragen, dienen wel aan
een aantal voorwaarden te voldoen.
Zo moet een sportvereniging lid zijn
van een landelijke koepelorganisatie
of een bij NOC*NSF aangesloten
bond. Er kan maximaal 125.000 euro
subsidie per club aangevraagd
worden.
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Geen doel
punten GFC ‘33
Door: voetbalvereniging GFC’33
Voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst zit in de hoek waar de
klappen vallen. Met een nog steeds onvolledige selectie moest er zondag 9
oktober in Roermond tegen het sterke SC Leeuwen gespeeld worden.
GFC kwam zoals de meeste
wedstrijden goed uit de startblokken.
Het team voetbalde de eerste helft bij
vlagen beter dan SC Leeuwen, maar
kampte weer eens met een groot
gebrek aan scorend vermogen. Na vier
minuten ging Etienne Verhofstad alleen
op doelman De Winter af. In plaats
van zelf te scoren speelde hij de bal
goedbedoeld breed, maar doelman
De Winter bleek in uitstekende vorm te
verkeren. Even later kreeg Bram Martijn
een afgemeten voorzet van Etienne
Verhofstad niet langs de doelman. Zijn
kopbal werd schitterend gestopt door
deze dekselse De Winter. Tot deze tijd
was er nog geen vuiltje aan de lucht
voor de mannen van trainer Grad
Xhofleer. Remco Meerman strafte die
een onachtzaamheid in de GFC-defensie
goed af en liet de 1-0 aantekenen.
Dus in plaats van 0-2 voor sta je met
1-0 achter. Dit komt GFC niet helemaal
onbekend voor in dit prille seizoen.
GFC begon goed aan de tweede
helft. Bram Martijn liet een goede
mogelijkheid onbenut, hij schoot de

bal hoog over het doel. SC Leeuwen
liet hierna zien hoe het wel moet, met
een bekeken schuiver plaatste John
Burhenne de bal langs de verbaasde
doelman Etienne Baghuis. Na een uur
spelen had ook Bas van Beckhoven
moeten scoren, maar weer was daar
die De Winter. Vijf minuten later lag de
bal er weer wel in bij Etienne Baghuis.
Hij was kansloos bij de door John
Burhenne genomen penalty. Met nog
een kwartier te spelen kwam Marc
Basten voor de geblesseerd geraakte
Wouter van Denzen. De treffer van Bas
van Beckhoven bij 3-0 kwam te laat, bij
de stand van 3-1 moest er veel risico
genomen worden achterin. SC Leeuwen
kon zich nu beperken tot het betere
counterwerk en bij een van deze
counters kon Cas Breuer de 4-1 scoren.
Hierna kreeg Bas van Beckhoven nog
de kans op 4-2, maar ook deze bal ging
er natuurlijk niet in. Het vertoonde
spel in de eerste helft laat zien dat GFC
toch echt wat in haar mars heeft, maar
het gebrek aan een doelpuntenmaker
breekt haar iedere week op.

Eenzijdige wedstrijd

Meterik verliest
van Resia
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van voetbalvereniging RKSV Meterik speelde op zondag
9 oktober tegen VV Resia uit Wellerlooi. Het treffen tussen de twee
promovendi van vorig seizoen moest zorgen voor een spannende wedstrijd.
Helaas zagen de supporters uit Meterik een eenzijdige wedstrijd.
Al in de tweede minuut kwam
de eerste kans voor de mannen uit
Wellerlooi. Na eerst de bal niet klem
te hebben, kon keeper Luuk Haenen
in 2de instantie toch redding brengen.
In de zevende minuut was het toch
raak. Daan Lagarde kon vrij uithalen
en zijn prima schot verdween achter
de Meterikse keeper. Meterik werd
volledig overlopen door het veel fellere
Resia. Dit voorspelde niet veel goeds
voor Meterik. Een licht gegeven penalty
in de 15e minuut werd verzilverd door
Sjors Groenen. Het spelbeeld bleef
hetzelfde, elke afvallende bal was voor
de mannen uit Wellerlooi. Na een bal
op de paal, en een prima redding van
Luuk Haenen op een afstandsschot, was
het in de 40e minuut toch weer raak.
Uit een vrije trap wist Sjors Groenen de

ruststand naar 3-0 te tillen.
Ondanks het spelbeeld en de royale
achterstand, bleven de Meterikse sup
porters hopen op een kentering na rust.
Deze hoop werd binnen vijf tellen de
grond ingeboord. Na geklungel voor
het doel was het een koud kunstje voor
Maik Michiels om de 4-0 binnen te
prikken. De goede invalbeurten van Dré
Peeters, Piet Steeghs en Ruud van den
Homberg konden aan de stand en het
resultaat niets veranderen. Een bal op
de lat en een gepareerde inzet waren
deze middag de wapenfeiten van
Meterikse zijde. Te pover om op meer
aanspraak te maken. Met een weekje
rust en een bekerronde erna verwach
ten we een getergd Meterik dat deze
totale off-day wil wegpoetsen en er
tegen Montagnards weer staat.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Pijn, RSI, Migraine, Overgang, IVF
Ondersteuning Roken en Afvallen!

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Sporting ST E1 kampioen
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De E1 van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray werd zaterdag 8 oktober kampioen.
Het team speelde de wedstrijd tegen Des uit Vierlingsbeek. Het was een spannende en leuke wedstrijd.
Het team wist niet dat ze kampioen kon worden. Dit hadden de begeleiders extra verzwegen, om de
meiden de spanning te ontnemen. Tegenstander Des was zeer sportief in het spel en ook de coach was
erg fanatiek. Sporting won de wedstrijd met 9-4. Na afloop van de wedstrijd hoorde het team dat ze
kampioen geworden waren, waarop de meiden dolenthousiast reageerden.

HALLO voordeelpas
Deelnemer uitgelicht

Kapsalon Haarzaken
Dames- en herenkapsalon Haarzaken in Horst is een kleine, maar moderne salon met drie
kapplaatsen, die bijna 1 jaar bestaat.
Yvonne zit al sinds 1992 in het kappersvak.
“Ik heb in kapsalons gewerkt, maar ook heel
wat jaren als ambulant kapster die bij mensen
thuis komt”, vertelt ze. Bijna een jaar geleden
opende ze haar eigen salon in Horst, gevestigd
in het voormalige Haegens Bouw-gebouw aan
de Kranestraat.
Haarzaken is een moderne kapsalon met een
jong team. Yvonne: “Vakkennis en trends vinden
wij heel belangrijk. Door steeds trainingen te
blijven volgen, zijn we helemaal op de hoogte
van de laatste haartrends. Daarnaast hebben
we altijd veel aandacht voor de klant. We willen
ervoor zorgen dat iedereen, dames en heren
met hippe of juist klassiekere kapsels, zich thuis
voelt bij ons. Vakkennis, luisteren, aandacht,
maar zeker ook gezelligheid zijn hier heel
belangrijk.”
In de salon staan kwaliteit en gezondheid van
het haar en de hoofdhuid hoog in het vaandel.
“Mijn passie voor het kappersvak ligt niet alleen
bij het mooi maken en creëren van kleuren en
kapsels, want haar- en hoofdhuidproblemen
hebben door de jaren heen ook steeds meer
mijn interesse gekregen”, vertelt Yvonne.

Eén van de producten waarmee gewerkt
wordt, is het ECO-gecertificeerde merk Natulique.
“Een biologisch product”, legt Yvonne uit. “Het
bestaat voor 98,5 procent uit organische stoffen.
Het andere merk dat we gebruiken Matrix, een
jong en trendy product dat vooral uitblinkt in zijn
stoere haarkleuringen.”

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

Kranestraat 35
5961 GX Horst
077 374 57 17
www.kapsalonhaarzaken.nl

Voordeelpas
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Veldrijders en moutainbikers

Kunstgras

Indoor soccer
toernooien in Horst

Jos Feron Cup in Meterik
In de Schadijkse Bossen in Meterik wordt zondag 23 oktober de vierde wedstrijd om de Jos Feron Cup verreden.
De rit is voor veldrijders en mountainbikers.

Party & Sportcentrum De Riet organiseert drie toernooien in november. Er wordt op kunstgras gevoetbald met teams van vijf personen.
Op vrijdag 4 november is er een
toernooi voor vriendengroepen die
recreatief willen voetballen. De vrij
dag daarna, op 18 november is het
de beurt aan de meer prestatief
ingestelde vriendengroepen. Op vrij
dag 25 november kunnen bedrijven
uit Horst aan de Maas een toernooi
komen spelen. Uiteindelijk wil De Riet
in het voorjaar van 2017 een bedrij

vencompetitie starten.
Het toernooi duurt iedere keer
van 18.00 tot 21.00 uur en er wor
den wedstrijden van een kwartier
gespeeld. De Riet raadt teams aan om
met zes of zeven spelers te komen,
omdat het spel vrij intensief is.
Voor meer informatie, stuur
een mail naar info@deriet.nl of bel
077 398 26 24.

Scoren

Eerste thuisoverwinning voor Sparta’18
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum heeft
op zondag 9 oktober in de wedstrijd tegen RKSV Liessel 1 uit Liessel de
eerste thuisoverwinning van dit seizoen behaald.
In de wedstrijd had Sparta’18
veelal het balbezit, dit leidde in de
eerste helft niet tot grote kansen. Pas
in de tweede helft kwam Sparta’18
tot scoren. In de 56e minuut zette
Freek Wijnen goed voor waardoor Bart
Schouten op zeer mooie wijze de 1-0
kon maken. Tien minuten later, in de
66e minuut, maakte Bart Schouten zijn
tweede van de middag na wederom
een combinatie met Freek Wijnen.
Daarna ging Liessel meer en meer

risico nemen. Sparta’18 verzuimde
om goed om te gaan met de geboden
ruimte en het duel definitief te
beslissen. In de 86e minuut scoorde
Liessel de aansluitingstreffer, 2-1.
Verder liet Sparta’18 het echter niet
komen. De slotminuten werden
uitgespeeld op balbezit waarmee de
eerste thuisoverwinning een feit is.
Volgende week wacht de uitwedstrijd
tegen hekkensluiter GFC’33 in
Grubbenvorst.

Het Limburg Express Cycling Team
(LECT) organiseert deze wedstrijd
in de Limburgse wintercompetitie.
In de Schadijkse Bossen is een vast
mountainbikeroute aangelegd.
Het parcours van de wedstrijd is
2,6 kilometer lang en gaat over een
gedeelte van deze route. Vooral het
zware gedeelte met de beklimmingen
wordt ingezet om een selectief

parcours uit te zetten. De jeugd rijdt
een kortere ronde van ongeveer
1.000 meter.
Om 09.15 uur start een wedstrijd
voor de recreanten over dertig
minuten. De inschrijfgelden in deze
categorie worden gebruikt voor het
onderhoud van de route. Om 10.15 uur
starten de jongens en vrouwen, zowel
mountainbike als cyclo-cross. Daarna

om 11.15 uur de jeugd 3. Vervolgens
om 12.00 uur de veldrijders (zowel
amateurs als masters). Om 13.20 uur
zijn de jeugd 1 en 2 aan de beurt
en tenslotte om 14.00 uur de
mountainbikers. Er worden bijna
tweehonderd deelnemers verwacht.
Kijk voor meer informatie op
www.limburgcross.nl of
www.limburgexpress.nl

Uw ideale partner
voor tuin en bestrating!
Over Nijsen Granico

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Nijsen Granico produceert
van topkwaliteit. Het unieke

Oproepkracht
Vrachtwagenchauffeur M/V

Food-for-Feed-concept zorgt

Wat ga je doen?

al 75 jaar varkensvoeders

voor uitzonderlijk smakelijke
diervoeders en vormt zo

Tuin
ontw
erp

mede de basis voor een

Tuinaanleg

Bestrating

nting
Bepla

hoog rendement voor onze
afnemers.
Nijsen Granico is tevens

Hoveniers bedrijf De Middelpas
is het adres voor al uw
Bestratingsmaterialen
Schoolstraat 19A Swolgen
Bel voor een afspraak Tel. 0478-692432
info@demiddelpas.nl

producent van Broodmelange, een vloeibaar zeer
smakelijk en energierijke
grondstof voor bedrijven die
werken met brijvoer.
De organisatie is gevestigd
te Veulen (gemeente Venray)
en heeft ruim 100 werknemers in dienst.

Als oproepkracht vrachtwagenchauffeur verzorg je voor
ons transporten in hoofdzaak ter vervanging van onze vaste
chauffeurs (vakantie/verlof) maar ook tijdens piekperioden.
De functie betreft enkeldaagse ritten in Nederland.
De werkzaamheden starten veelal (vroeg) in de ochtend en
eindigen in de loop van de middag. De werkdagen en uren
worden in overleg vastgesteld.

Wat vragen wij?

• In het bezit van Rijbewijs CE en code 95;
• Enkele jaren recente werkervaring in de transport;
• Je bent op zoek naar een ‘bijbaan’, je bent beschikbaar op
ﬂexibele basis;
• Vutters zijn ook van harte welkom;
• Enkele kernbegrippen: zelfstandig, ﬂexibel, stressbestendig,
initiatief durven nemen, communicatief vaardig en klantgericht;
• Woonachtig in de regio Venray en omstreken.

Belangstelling?

Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met
Peter Smets. Hij is telefonisch bereikbaar op 0478 - 55 29 09
of per email p.smets@nijsen-granico.nl
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15 VRAGEN

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

Naam
Woonplaats
Leeftijd
Opleiding

Marco Baltussen
Meterik
18 jaar
Vavo

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag nog piano of gitaar willen
leren spelen, want dat vind ik toch de
mooiste instrumenten. Jammer genoeg
had ik al de bugel gekozen als instru
ment dus heb ik niet meer echt tijd om
piano of gitaar te leren spelen
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Mij lijkt 21 jaar echt de ideale leef
tijd, want je bent dan niet te jong en
niet te oud. Ook heb je alle vrijheid
want je ouders zijn niet meer voor je
verantwoordelijk en je kunt overal in de
wereld legaal drinken.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou graag in ‘Now you see me’ wil

len spelen als Merrit Mckinney, want
hij probeert een mysterie te ontrafelen
en ondertussen doet hij ook nog een
goede daad met zijn vrienden. Verder
vind ik het idee achter elke goochelact
mooi en zou het natuurlijk een leuke
kans zijn om Morgan Freeman te
ontmoeten.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Vertrouwen vind ik het allerbelang
rijkste. Zonder vertrouwen kun je
met elkaar geen persoonlijke dingen
bespreken en als je elkaar niet kunt
vertrouwen dan wordt het plezier van
de vriendschap ook minder.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Eigenlijk zou ik niks willen over doen.
Ik ben wel tevreden over alle dingendie
in mijn leven zijn gebeurd. Natuurlijk
zijn er leukere en minder leuke momen
ten, maar dat heeft me wel gemaakt tot
de persoon die ik nu ben.
Optimist, pessimist of realist?
Realist, want ik probeer altijd zo ratio

jongeren 25
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Marco Baltussen

neel mogelijk na te denken. Ik denk na
over dingen zoals wat ik in de toekomst
kan bereiken in plaats van dat ik het
allemaal maar op me af laat komen.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik denk dat ik een uil zou zijn. Ik ben
namelijk heel actief in de nacht, met
name in de weekenden en vakanties,
dus ik zou sowieso een nachtdier zijn.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat moet toch wel de herinnering
zijn met mijn familie uit Indonesië.
Ze komen dan bij elkaar en gaan
gezamenlijk zingen, dit gaat dan
vanaf de avond tot zelfs midden in de
nacht door. Ik krijg er zelfs een beetje
heimwee van, maar toch vind ik deze
herinnering de mooiste.
Wat zou je nooit weggooien?
Om heel eerlijk te zijn zou ik mijn
mobiel nooit weg gooien, want zonder
telefoon is het toch iets lastiger om
contact te hebben met vrienden en

tegenwoordig ben ik toch wel best
gehecht geraakt aan mijn mobiel.
Het zou dus best moeilijk zijn om hem
weg te gooien.
Wat is je favoriete sociale medium?
Als ik echt moest kiezen dan denk
ik toch WhatsApp, omdat ik meestal
daarop met vrienden praat over onze
plannen. Het is een sociaal medium
waarop ik altijd bereikbaar ben.
Het andere sociale medium zou Skype
zijn, om dezelfde reden als WhatsApp.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Kevin Hart, want hij heeft humor, speelt
in films en shows en verdient veel geld.
Voor mij is hij zelfs soort van idool,
omdat hij met zowat niks is begonnen
en zoveel bereikt heeft.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Toen ik met mijn ouders in Kuala
Lumpur in Maleisië was, werden
we een keer achtervolgt door twee
mannen toen wij bij een pinautomaat
geweest waren.
We zijn letterlijk rondjes gaan lopen en
toch bleven ze achter ons aan komen.
Na een tijdje gingen we de Mc Donalds
in, we werden even aangekeken maar
daarna gingen ze gelukkig weg.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Als een aardig persoon. Ik word zelf
zowat nooit boos en ik hou ervan om
een praatje met iemand te maken.
Als je me eenmaal goed kent dan
worden de gesprekken waarschijnlijk
nog gezelliger.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Twee keer zo slim, want je kunt dan
veel meer bereiken in je leven. Als je
twee keer zo mooi wordt dan doe
je het wellicht beter bij de vrouwen
maar uiteindelijk maakt het uiterlijk
toch niks uit, het is het innerlijk wat
telt.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik informatica
omdat ik daar ook later mijn beroep
van wil maken. Het stomste vak vind
ik aardrijkskunde. Niet zozeer omdat
het moeilijk is, want dat is het totaal
niet, maar ik zie het nut van het vak
niet echt. Ook heb ik geen idee wat
je later kunt gaan doen met het vak
aardrijkskunde.

BROEKENWEKEN

2E BROEK

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

Wat voor dag is het vandaag
nou weer?
Van sommige speciale
dagen zie ik het nut niet
helemaal in. Wie durft er naar
zijn leraar te gaan om die een
fijne lerarendag te wensen? Wie
gaat er nou wodka drinken op
nationale wodkadag, als deze op
een dinsdag valt? En is national boyfriend day niet gewoon
om iedereen jaloers te maken
die geen boyfriend heeft?
Werelddierendag daarentegen leek er dit jaar niet alleen te
zijn om je dier te vertroetelen er
ging namelijk ook een campagne
rond voor eetgeendierendag.
Hier hebben toch redelijk wat
mensen zich aan gehouden,
waardoor die dag niet alleen wat
dieren gespaard heeft, maar ook
het milieu.
Nu heb ik het nog niet over
de leukste feestdagen gehad van
deze tijd van het jaar. Dat zijn
natuurlijk Halloween en Sint
Maarten. Sint Maarten betekent
voor mij ‘s avonds cakejes
bakken en op de bank wachten
tot dat er misschien een paar
kindjes aanbellen met hun
zelfgemaakte lampionnetjes.
Voordat de deur open is beginnen ze al met zingen en vatten
ze een liedje van 2 minuten
samen in 10 seconden om zo
snel mogelijk weer klaar te zijn.
Stiekem mis ik Sint Maarten
wel. Halloween daarentegen is
voor de wat oudere kinderen. Ik
denk namelijk niet dat kindjes
van 6 een horrormarathon aankunnen of een hele avond in
Walibi bij de Fright Nights
kunnen zijn. Hier kan ik dus
wel aan mee doen (als mijn
vrienden dat ooit zouden durven).
Hoewel dit allemaal leuke
feestdagen zijn, kunnen mijn
vrienden niet wachten tot
oktober en november voorbij
zijn. Zij zien het meer zo: de
temperatuur is nu 15 graden
gedaald, dat betekent bijna
winter en dat betekent dus
kerst! Dat betekent natuurlijk
weer heel veel cadeaus, eten en
gezelligheid.  
Allemaal een fijne Hallo-Sintbijnakerst-leraren-en-dierenmaand
Liefs,
Anke
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WK Bokkenollen Griendtsveen
In Griendtsveen vond op zaterdag 8 oktober het Wereldkampioenschap Bokkenollen plaats. Een dag
later waren de kampioenschappen Limonollen. Zo’n 120 teams, bestaande uit twee lopers en één
coach, legden op zaterdag 8 oktober een hindernisparcours af terwijl ze een dienblad vier glazen en
een flesje bokbier vasthielden. De hoeveelheid bokbier die mee terug gebracht wordt is mede
bepalend voor wie wint.

Fassfest viert eerste lustrum
Het jaarlijkse Grubbenvorster Fassfest vindt op zaterdag 15 oktober vanaf 20.00 uur plaats in café-zaal
De Vonkel. Het is de vijfde editie van het evenement.

“September tot en met begin okto
ber is de tijd van het traditionele Duitse
Oktoberfeest. Maar ondertussen zijn de
Oktoberfeesten ook uit Oost-Nederland
niet meer weg te denken”, aldus de
organisatie van het Fassfest. De traditie
van het Fassfest bestaat uit het vieren
van de overgang van oktoberfeestsei

zoen naar het vastenaovendseizoen
vanaf 11 november. Dit wordt gevierd
door het symbolisch leegtappen van
het laatste houten oktoberfeest
vat en het aanslaan van het eerste
vastenaovendvat.
Het vijfde Grubbenvorster
Fassfest, de Lustrumeditie, wordt extra

groot gevierd, aldus de organisatie.
“Duitse aankleding, pullen bier en
een Bockwurst-kraam zijn aanwezig.
Schrobbelèr is er ook met een stand om
te proeven. En uiteraard is er muzikale
ondersteuning van partyband Dakkeraf,
zangeres Andrea Schön, en dj’s Toller
Theo en the Partybrothers.”

Katinka Polderman terug
bij Kukeleku
Katinka Polderman staat zondag 16 oktober bij Kukeleku Horst op het programma. De voorstelling begint om
20.00 uur in ’t Gasthoês in Horst.
“Al ruim tien jaar geldt droog
kloot Polderman als één van de
best bewaarde geheimen van de

Nederlandse theaters. Ze maakte al
vier voorstellingen vol vrolijk cynisme,
subtiele lompheid, doortimmerde

liedjes en hilarische oneliners”, aldus
Kukeleku. De voorstelling ‘Polderman
tiert welig’ is haar vijfde programma.
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Kijk voor meer foto’s op
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Peelhorstshow in Hegelsom
De Peelhorstshow werd dit jaar gehouden op vrijdag 7 oktober, zaterdag 8 oktober en zondag
9 oktober. Deze vond plaats in Manege Wieneshof in Hegelsom. Voor het eerst zijn dit jaar de konijnen
op de Peelhorstshow geënt tegen RHD-type 2. Op de Peelhorstshow was een groot aanbod aan rassen
en kleurslagen te bewonderen. Naast konijnen zijn er op de Peelhorstshow ook onder andere kippen,
eenden, kwartels, fazanten, kalkoenen, duiven en cavia’s te zien. In totaal waren er meer dan
1.100 dieren op de show te aanschouwen.

Ouderendag
met voorleeslunch
In het kader van de Internationale Ouderendag vond in de Kinderboekenweek op vrijdag 7 oktober een
voorleeslunch plaats in de Bibliotheek Horst.

Kinderen van groep 7 van Basis
school De Twister bezochten met hun
opa of oma de bibliotheek. De kinderen
verzorgden eerst samen met medewer
kers van zorg- en leerbakkerij Ard uit

Horst de lunch. Zorg- en leerbakkerij
Ard biedt personen die vanwege een
beperking niet of moeilijk kunnen
deelnemen aan de arbeidsmarkt, een
dagbesteding in de bakkerij. Er werd uit

zeer verschillende boeken voorgelezen:
Het waanzinnige boek over je lichaam,
Meester Jaap, Stoere sprookjes en
moppenboeken. Ook de grootouders
mochten een verhaal vertellen.

Optreden Tip Jar
optreden worden zij versterkt met
gitarist Harry Hendriks en violist Joost
van Es. De muziek van Tip Jar heeft

In Museum De Locht in Melderslo vindt op zondagmiddag 16 oktober
een demonstratie van de traditionele veilingklok plaats. Deze begint om
11.00 uur.
De demonstratie is speciaal voor
kinderen. “Leuk en spannend om aan
deel te nemen”, aldus het museum.
Daarnaast zijn er voor kinderen oude
spellen, miniatuurkermis en een
museumspeurtocht. Daarnaast is er een
demonstratie stroop maken. Het najaar
is vanouds ook de tijd om stroop te
maken van suikerbieten en appels.

Stroop maken is niet zo simpel en is
vooral ook een kwestie van geduld,
aldus De Locht. Hoe een en ander
in zijn werk gaat, wordt zondag
middag gedemonstreerd in De Locht.
Het muziekoptreden wordt verzorgd
mondharmonica-orkest Samenklank.
Het museum is alle dagen open van
10.00 tot 17.00 uur.

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

De band Tip Jar staat zondag 16 oktober op het podium van Cambrinus Concerten in Horst. Dit concert begint
om 16.00 uur.
Tip Jar is het muzikale project
van multi-instrumentalist Bart de Win
en zangeres Arianne Knegt. Voor dit

Demonstratie veilingklok in De Locht

sterke wortels in de Americana met
invloeden van country, bluegrass, pop,
folk, blues en ragtime.
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Lesprogramma
over OoijenWanssum
Het lesprogramma ‘De waterwereld tussen Ooijen en Wanssum’ is
een initiatief van Projectbureau
Ooijen-Wanssum. Het programma is
bedoeld voor de basisschool en
bestaat uit een prentenboek en een
interactieve lesmodule.
Alle basisscholen in het
gebied, waaronder die van Meerlo,
Broekhuizenvorst, Swolgen en Tienray,
doen mee aan het lesprogramma.
In het prentenboek ‘Omaatje’ vertelt
een oude dame de allerjongste
inwoners van het gebied hoe het is
om te leven met de Maas en waarom
het belangrijk is dat er aan de Maas
gewerkt wordt. Voor kinderen uit de
groepen 5 tot en met 8 is een interac
tieve lesmodule samengesteld. Dit jaar
kunnen de leerlingen uit groep 5 en 6
aan de slag met de thema’s planten en
dieren. De groepen 7 en 8 leren over
de geschiedenis van het landschap. De
lesmodules bestaan uit een kennisles,
een onderzoeksles en een gastles of
excursie. Volgend jaar worden er twee
thema’s toegevoegd: over de werk
zaamheden in het gebied en over de
waterwereld in de toekomst. Vorige
week werden de eerste lesmodules
uitgereikt aan de scholen.

Citaverde
heeft Gouden
Schoolkantine
Als een van de eerste scholen in
Nederland heeft het Citaverde
College in Horst de Gouden Schoolkantine Schaal ontvangen. Dit is een
initiatief van het Voedingscentrum.
Citaverde College deed mee aan
een pilot van het Voedingscentrum
en werkt nu al volgens de zwaardere
regels die vanaf volgend jaar voor alle
scholen gaan gelden die in aanmer
king willen komen voor de categorie
Goud voor hun gezonde schoolkantine.
De school wil hiermee laten zien dat zij
voorop wil lopen in het uitdragen van
het belang van gezonde voeding bij de
studenten en medewerkers. “De kan
tine presenteert gezondere producten
aantrekkelijk en opvallend. De mak
kelijke keuze is nu vooral gezond, en
natuurlijk ook lekker. Dat draagt bij aan
de gezondheid van iedereen binnen
de school, een van de speerpunten
van Citaverde”, aldus de school. “Dit
sluit aan bij onze missie: zorgen voor
een beter, mooier en leuker leven.
Daarbij horen thema’s als gezondheid
en gezonde voeding, duurzaamheid,
milieu, dierenwelzijn en natuur.”
Een Gezonde Schoolkantine maakt
kiezen voor gezondere producten voor
de hand liggend, door ze vooraan te
leggen en aantrekkelijk te presenteren.
De kantine besteedt ook aandacht
aan het stimuleren van water drin
ken. “Daarmee komt Citaverde ook
tegemoet aan de wens van ouders en
leerlingen. Jongeren geven aan dat zij
moeilijk weerstand kunnen bieden aan
vette of zoete snacks als ze er liggen.
Uit gedragskundige onderzoeken blijkt
dat kantinebezoekers vaker verstan
dig kiezen als het aanbod vooral uit
gezonde producten bestaat.”
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Informatieavond toekomst accommodaties

Vorster Quiz

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: dorpsraad Meerlo
Locatie: Het Brugeind Meerlo

Locatie: Eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

Café De Verbeelding
Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst
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4-jaargetijdenwandeling
Tijd: 10.00-12.00 uur
Vertreklocatie: Parkeerplaats aan Maasbreeseweg Sevenum

Breicafé

Demonstratie veilingklok

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Skavond!

Optreden Vocal Group Joy

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 11.15 uur
Locatie: kapel van La Providence Grubbenvorst

Kiet Oavond

The DriveXperience

Locatie: café Station America

Organisatie: gemeente Horst aan de Maas
Locatie: brandweerkazerne Americaanseweg Horst

Dutch Agri Food Week (DAFW)

Vlooienmarkt

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Aan den Herenbosweg Melderslo

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Blokhut Ôs Thoês America

Brabantse Zwets- en Zeveravond

Optreden Tip Jar

Tijd: 19.00 uur
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

Lezing weefkunstenares Mirja Wark

Voorstelling Katinka Polderman

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ‘t Gasthoês Horst

Fassfest
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café de Vonkel Grubbenvorst

Ode aan Muziek
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik
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Presentatie Gooijendaag
Tijd: 19.15 uur
Organisatie: centrummanagement Horst-Centrum
Locatie: café De Lange Horst

Open Coffee Met
Tijd: 08.30-10.30 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Mannenavond 2.0

Een avond met Anjet van Dijken

Tijd: 20.00 – 02.00 uur
Locatie: Wei bij Café Ummenthun Kronenberg

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Twister Horst

Zupertolle Discoparty mit Beck und Bauer
Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Nu of Nooit Voorronde 2
Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

met een natuurgids door het
wo Wandelen
Schuitwater
19 Tijd: 14.00-16.00 uur
10 Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen
de Peelbergen
do CSI
Tijd: 09.00 uur
20 Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen Kronenberg
10

Oktoberfest

Dorpraadsvergadering

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café ’t Hukske Meterik

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

Pre-halloween

Dorpraadsvergadering

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: tienerwerk de PUB
Locatie: ’t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens Meterik

Dreamcatchers invites: Deepack
Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst
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Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

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

ANBISE

Goed Haar en Visagie

anco lifestyle centre

NIEUW Haarzaken, dames en
heren kapsalon

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
14 t/m 20 oktober 2016
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

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

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Beej Mooren

Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

De Bekkerie

Hegelsom
Heilige mis

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

Hotel Asteria Venray

Grubbenvorst

zondag

Een kop koffie of thee voor € 1

09.30

Blauwebessenland
€ 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Bootcamp Power

€ 17,50 korting op 10 credits

Heilige mis
Rozenkrans

Heilige mis

19.00

Eén gratis consumptie bij de lunch

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

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK

5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Camps Optiek

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

Die 2 Brüder von Venlo

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
10% korting op een
schoonheidsbehandeling

Praktijk Ik Leer

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Korting op een wekelijks aangeboden
product

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

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Janssen Dansen en Sporten

50% korting op de bowlingbaanhuur

DMS-Service

Kinderboerderij Hagerhof

20% korting op entree

Logeerhuis Kapstok

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

Twee proeflessen gratis

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee € 1

Duet Kappers

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Lunchroom Lekker Gewoën

Eclicker

Museum de Kantfabriek

Driegangenmenu voor € 17,50

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor € 1

Swolgen

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

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

10% korting op een fotosessie

zaterdag
		

Het LoopCentrum

Brownies & downieS

5% korting op de rekening

FotoID

Meterik

Eenmalig 5 euro korting op een knipof kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Eetcafé Ald Vors
17.30
17.30

10% korting op een behandeling
naar keuze

Brasserie ‘54

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

5% korting op alle aankopen

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Kronenberg

zaterdag
		

service 29

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

My-LifeSlim

€ 12,50 korting op de intake

Pakje!

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Parkhotel Horst

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Paramedis
ch

e Voetzorg

Theater De Garage
Thermaalbad Arcen
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

Horst
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Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Voordeelpas

Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar!
WIJ GAAN UITBREIDEN EN ZOEKEN NIEUWE COLLEGA’S!
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ERVAREN FILIAALLEIDERS - fulltime

We zijn op zoek naar leidinggevende talenten die een vestiging naar een hoger plan weten te trekken.
Heb jij passie en scoringsdrang? Kun je goed organiseren, adequaat handelen en heb je ervaring in
de elektro-branche? Dan ben jij de persoon die we zoeken voor deze uitdaging!

ERVAREN ASSISTENT-FILIAALLEIDERS - fulltime

Heb je ervaring in een aansturende functie en affiniteit met de elektro-sector? Ben je ondernemend,
klantgericht, commercieel ingesteld en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze positie als
assistant filiaalleider wellicht een interessante volgende stap in je loopbaan!

ERVAREN TOPVERKOPERS - fulltime

Wij zijn op zoek naar topverkopers, bij voorkeur met commerciële ervaring in de elektro-branche. Je
luistert goed naar de wensen van de klant en voorziet hen van passend advies. Ben je communicatief
en sociaal vaardig? Nieuwsgierig, en niet bang om door te vragen? Dan zoeken we jou!

ERVAREN WITGOED SERVICE MONTEURS - fulltime

We zoeken professionele witgoed monteurs die goed zelfstandig kunnen functioneren. Je repareert
o.a. wasmachines, koelkasten, vriezers en vaatwassers of bouwt deze apparaten in. Heb jij hier
ervaring mee en ook basiskennis van andere elektronica? Dan zoeken we jou voor in ons team!

ERVAREN BEZORGERS/INSTALLATEURS - fulltime

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse bezorging van bestellingen. Ook het installeren en inbouwen van de apparaten behoort tot het takenpakket. Denk aan het aansluiten van bruingoed zoals tv’s en audio-apparatuur, of het installeren van witgoed zoals wasmachines en koelkasten.

GEÏNTERESSEERD?
Voor meer informatie over deze
vacatures kun je terecht op onze site:
electroworldtummers.nl/vacatures.
Heb je interesse in een van deze
positites? Dan ontvangen wij graag
jouw motivatie met cv op het
onderstaande e-mailadres:
sollicitatie@electroworldtummers.nl

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

