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Viering 800 jaar
Horst aan de Maas
Een dialectversie van de rockopera Tommy, een uitvoering van The Passion in Lottum: het zijn slechts enkele van de vele ideeën voor de viering van 800 jaar Horst aan de
Maas. De organiserende stichting 800 jaar Horst aan de Maas hoopt dat de ideeën met een subsidie van onder andere gemeente Horst aan de Maas in 2019 werkelijkheid gaan
worden.
“We staan hier letterlijk op een
stukje geschiedenis van Horst aan de
Maas”, zegt Jan Duijf, die door de
stichting is aangetrokken als creatief
regisseur. Hier is in dit geval de
Zuringspeel, de voormalige stortplaats
in America. Waar tegenwoordig golfers
een balletje slaan, werd tot 1991 het
huishoudelijk afval van Noord-Limburg
gestort. Wie nu bovenop de heuvel
staat, het hoogste punt van Noord-

Limburg, kan bijna alle dorpen van
Horst aan de Maas zien liggen.
De ideale plek om het interview te
houden, vinden Duijf en voorzitter
Arie Stas.
Tussen 800 en 1000 ontstonden
verschillende dorpen: Broekhuizen,
Broekhuizenvorst/Swolgen, Meerlo,
Grubbenvorst, Lottum, Sevenum en
Berkel (het huidige Horst). Ze hebben
een vergelijkbare historie. Het oudste

Spaar mee!
voor het heerlijk & hoogwaardige

hoteldekbed & suitekussen
van Van der Valk

tot

66%
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Bij iedere 15 euro één spaarzegel. Met 5 zegels is uw spaarkaart vol!
Lucassen

| Patronaat 13c | Horst | 077 396 13 90 |

plus.nl

document, dat het bestaan van een
dorp bewijst, verwijst naar Berkel,
het toenmalige Horst. Het document
is van 1219 en daarbij worden de
patronaatsrechten van de kerken van
Blerick en Berkel overgedragen aan
de Abdij van Averbode. In 2019 wordt
het ontstaan van alle dorpen van Horst
aan de Maas gevierd. “We willen de
viering van 800 jaar Horst aan de Maas
groots gaan aanpakken. Een heel jaar
lang worden in alle zestien kernen
activiteiten georganiseerd. We starten
op 1 januari 2019 en we eindigen
op 31 december. We gaan nieuwe
activiteiten opzetten en op sommige
bestaande evenementen zetten we
een ‘kroontje’, zodat die ook in het
teken staan van het jubileum. Denk bij
voorbeeld aan het WK Bokkenollen
in Griendtsveen of Baas van Horst
aan de Maas.” De organisatie heeft al
veel ideeën verzameld. De voorlopige
begroting is op 435.000 euro gesteld.
Lees verder op pagina 05
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Gymvereniging jubileert

Hosema viert 10-jarig bestaan
Gymvereniging Hosema stond zaterdag 9 september stil bij haar tienjarig
jubileum, met onder andere een flashmob. Verder stond het gehele
weekend in het thema van activiteiten voor jongeren.
Het grasveld en de speeltuin bij
Jong Nederland in Sevenum stond
zaterdagmiddag vol met spelende
kinderen. Op het grasveld is een
springkussen neergezet. Om 13.15 uur

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
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www.hallohorstaandemaas.nl
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verzamelden alle kinderen zich op het
grasveld met hun groepje.
“Ik ben onthutst. Er zijn veel
mensen, bestuursleden, ouders, de
pers, welkom”, opende bestuurslid Elly
Klerken haar speech. Hosema bestaat
tien jaar en dat waren tien fanatieke
jaren volgens de organisatie. Er werd
een brief van voormalig voorzitter
Ton Huijs voorgelezen, die voor zijn
werk in het buitenland zit. Hij blikte
terug op de beginjaren en dankt alle
leden voor hun inzet.

Al veel overwonnen
Wethouder Paul Driessen van Horst
aan de Maas nam ook even het woord.
Hij is trots op hoe de vereniging zich de
afgelopen jaren door tegenslagen heeft
gewerkt. “Jullie bestaan wel nog maar
tien jaar. Maar als ik zie wat jullie in
tien jaar overwonnen hebben, dat heb
ben andere verenigingen van 25 jaar
nog niet.” Volgens Driessen is het
belangrijk dat dit soort verenigingen
in Horst aan de Maas bestaan. “Wij als
gemeente zijn trots op deze vereniging,
die tegen de stroming zichzelf opzet.
En dat dit soort verenigingen kinderen
in beweging brengt. Aan het bestuur
en alle vrijwilligers: proficiat en ga zo
door,” sloot hij af.
Na de speech vond een loterij
plaats. De hoofdprijs ging naar het
lid Femke, die met haar ouders een
weekendje weg mag. Vervolgens

werd een tumblingbaan neergezet,
een langwerpige opblaasbare mat.
Hierop lieten leden hun salto’s, radsla
gen en meer zien aan het aanwezige
publiek. Vervolgens vormden ze op
de mat de letters Hosema, afgesloten
met een menselijke piramide. De leden
lieten daarna hun zelfgemaakte houten
letters zien. Die vormden Hosema en
het logo van de vereniging. “Voor als
we onze eigen accommodatie hebben,”
lachtten de organisatie.
Momenteel zit Hosema verspreid
over de gemeente Horst aan de Maas.
Voorzitter Bianca van den Berg: “We zit

ten op een stuk of zes locaties, zoals nu
bij Jong Nederland Sevenum. Daardoor
zijn we afhankelijk van anderen.”
De vereniging streeft zodoende ook
naar een eigen locatie. “En dan het
liefst ergens centraal, in Sevenum of
Hegelsom bijvoorbeeld. Onze leden
komen uit de hele gemeente, dus een
accommodatie in Grubbenvorst zou niet
goed zijn voor leden uit Griendtsveen
bijvoorbeeld.”
Behalve het moment stilstaan zijn
er het hele weekend activiteiten voor
de leden van Hosema. “Onze leden
variëren van tweejarigen tot pube

rende jongeren. Daarom hebben we
gezocht naar een manier om ons
jubileum met alle leden te vieren.
Van vrijdag op zaterdag bleven leden
van het voortgezet onderwijs slapen.
Zij hebben een spooktocht gedaan
en een ‘carrousel’ met onderdelen
als dans, freerunnen en schminken.
Zaterdagmiddag was het officiële
moment voor alle leden en geïnteres
seerden. En na dat evenement bleven
de leden van de basisschool groepen
zes tot en met acht slapen. Zij hebben
ook een spooktocht en verschillende
activiteiten.”

Herinrichting Kabroeksebeek America
Er liggen plannen klaar voor een herinrichting van de Kabroeksebeek in America. Het is de bedoeling dat de beek binnen de bebouwde kom wat
wordt verfraaid.
“De plannen zijn er eigenlijk
al sinds 2005”, licht Marco Hesp
van de dorpsraad toe. “In dat jaar
vond een herinrichting van het dorp
plaats. De architect had toen ook
wat aanpassingen getekend bij de
Kabroeksebeek. In eerste instantie
kreeg dat weinig aandacht, maar in
2006 heeft de dorpsraad het toch
opgepikt. Toen al werden er plannen
gemaakt, maar door de crisis heeft
het dus allemaal lang in de ijskast

gestaan. Nu ziet het er beter uit, hoe
wel er nog niks definitief is. Als alles
nu goed verloopt zou op z’n vroegst
in maart 2018 de schop in de grond
kunnen.”

Bochtjes en
vissteigers
De herinrichting zal plaatsvin
den binnen de bebouwde kom van
America. “Het Waterschap zou daar

sowieso wat werkzaamheden uit moe
ten voeren, omdat de beek er daar nu
niet zo goed bij ligt. De herinrichting
zou daar dus goed bij aansluiten”,
zegt Hesp. Zoals de plannen er nu
uitzien, komen er twee lichte bochtjes
in de beek. Ook wordt er gekeken naar
de mogelijkheid om één of enkele
vissteigers te plaatsen en is het de
bedoeling dat de huidige bosschage
wat wordt uitgedund. Verder worden
de knotwilgen die aan de oevers staan

verplaatst of herplaatst. De dorps
raad van America organiseerde
op donderdag 7 september een
informatieavond voor de buurt, waar
de plannen voor de Kabroeksebeek
werden toegelicht. “Voor omwonen
den verandert er in principe weinig,
dus over het algemeen waren de
reacties wel positief. Ik heb in ieder
geval geen uitgesproken negatieve
reacties gehoord. De mensen zijn
vooral benieuwd”, vertelt Hesp.

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
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Dr. van de Meerendonkstraat

Lekker
tot de laatste kruimel!

Plataanbomen
blijven staan

Diverse bewoners van de Dr. van de Meerendonkstraat in Horst hebben de afgelopen periode geklaagd
over overlast van de plataanbomen in de straat. Gemeente Horst aan de Maas heeft echter besloten om niet
in te grijpen.

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

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze
zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.
De buurtbewoners klaagden onder
andere over bladval, vogelpoep en
grote dode takken. Naast deze
meldingen waren er ook meldingen
over fysieke klachten. Bewoners zouden
last hebben van allergische reacties,
waarschijnlijk door de bladharen van de
plataan. Deze kunnen irritatie veroorza
ken bij onder andere de ogen en de
keel en daarover bestaan ergernissen
bij een aantal buurtbewoners. Onlangs
is één van de bomen zelfs doelbewust
vergiftigd, zegt de gemeente. In de
stam zijn diverse gaten geboord, die
zijn gevuld met een bestrijdingsmiddel.
Hierdoor is de boom deels afgestorven.
Wie de dader is, is niet bekend.
De gemeente heeft ondanks de
klachten besloten om de laanstructuur
te behouden en de platanen te laten

staan in de huidige vorm. Mochten er
bomen wegvallen, dan zal de gemeente
deze invullen met een andere soort.
Om tot dit besluit te komen is Jitse
Kopinga als onafhankelijke deskundige
ingeschakeld. Hij adviseerde niet in te
grijpen. De bomen aan de Dr. Van de
Meerendonkstraat zijn namelijk een
belangrijk onderdeel van de groene
hoofdstructuur. Ook is het reduceren van
de kroon, iets wat de buurtbewoners
voorstelden, geen duurzame oplos
sing, zegt de gemeente. De bomen
zullen dan namelijk vaker onderhouden
moeten worden, terwijl de klachten
maar deels worden weggenomen.
Volgens Kopinga is er wat de allergieën
betreft ook onvoldoende aanleiding
om te platanen te rooien. Hij geeft in
zijn advies aan dat er geen verwar

ring moet ontstaan tussen allergische
reacties en mechanische prikkelingen,
ofwel irritaties door bladharen.

Niet iedereen
ervaart overlast
Naast deze argumenten van
de gemeente, ervaren verder niet
alle bewoners van de Dr. Van de
Meerendonkstraat overlast van de
platanen. Er zijn ook geluiden van
omwonenden die de bomen juist in
de huidige staat willen behouden.
“Zij hechten veel waarde aan het
statige groene karakter van de straat
en zien de bomen als een groene buf
fer tussen de bestaande woningen en
de nieuwe ontwikkelingen bij Hof te
Berkel”, laat de gemeente weten.

Volgende stap
voor zwembad Afslag10

Alles goed vastgelegd?
De vakantieperiode zit erop. Hopelijk heeft u een mooie en
ontspannen vakantie gehad. Via social media heb ik veel mooie
vakantiefoto’s voorbij zien komen. Ik durf daaruit de conclusie
te trekken dat van de vakantie alles goed is vastgelegd en dat u
daar met een goed gevoel op terug kunt kijken.
Vraag is nu of u in uw privésituatie ook alles goed heeft vastgelegd.
Heeft u al eens nagedacht over wat er allemaal geregeld moet
worden als u overlijdt? Of wie voor u beslissingen mag nemen
als u daartoe niet meer zelf in staat bent? Allerlei zaken waar we
liever niet over nadenken, maar die wel belangrijk zijn om bij stil
te staan. Want wat als uw vliegtuig was neergestort tijdens de
vakantie? Of wat als u een auto-ongeluk had gehad onderweg
en in een coma zou liggen?
Kortom, het is mooi te zien dat uw vakantie goed is vastgelegd,
maar het is ook belangrijk om voor uw privésituatie zaken goed
vast te leggen. We zijn u daarbij graag van dienst. Mocht u eerst
informatie willen inwinnen, dan kunt u gebruik maken van onze
gratis informatieavonden bij Gasterij Bergerbaan in Sevenum,
of kunt u gebruik maken van onze Kofﬁepraat op iedere eerste
vrijdag van de maand.

De bouw van een nieuw zwembad binnen Afslag10 in Horst is een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het opstarten van een aanbestedingstraject voor nieuwbouw in de sportzone.
De gemeenteraad vergaderde
dinsdagavond 12 september over
het voorstel van het College van
B&W om voorbereidingen voor het
aanbestedingstraject op te starten.
Volgens John Jenniskens van het CDA
heeft nieuwbouw de voorkeur
gezien de verouderde staat van het
huidige zwembad De Berkel. SP en
D66 waren het daar niet mee eens
en stelden voor om te onderzoeken
welke aanpassingen er nodig zijn om
De Berkel te optimaliseren en te
verduurzamen. “De Berkel is perfect
voor jong en oud, met voldoende

faciliteiten voor recreatief zwemmen”,
stelde Jos Gubbels (D66). Nieuwbouw
brengt teveel risico’s met zich mee,
aldus de partij. “Met het ton dat nu
beschikbaar wordt gesteld zou De
Berkel er al heel gelikt uit kunnen
zien.” SP’er Frank Spreeuwenberg
vroeg zich daarnaast af waarom CDA,
Essentie en PvdA de eerder vastge
stelde kaders naast zich neer wilden
leggen. Eerder werd door de gemeen
teraad onder andere gesteld dat de
gemeente maximaal 460.000 euro uit
gaat geven voor een zwemvoorzie
ning, inclusief incidentele kosten.

In het nieuwe voorstel wordt door
het college echter voorgesteld dat
incidentele kosten als grondverwer
ving, sloop en infrastructurele
aanpassingen niet binnen dit
financiële kader worden betrokken.
Ook wordt er al een duidelijke
voorkeur voor nieuwbouw in
Afslag10 uitgesproken. “De kaders
worden hiermee veranderd”,
aldus Spreeuwenberg. De partijen
zagen dit echter anders. “Er is
nog niet sprake van een go/no
go-moment”, vond Bram Hendrix
van Essentie.

Crist Coppens
VLEESWARENKOOPJE
geldig t/m
zaterdag
16 september 2017

Bij 150 gram gekookte achterham
roompaté gratis

KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels 4 stuks € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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stookplaatsen die voldoen aan de huidige eisen.

Dichterbij-woningen
geplaatst in Grubbenvorst

Als aanvulling op ons team zoeken wij een:

In Grubbenvorst zijn op woensdag 6 september de eerste woningen geplaatst op het binnenterrein van Dichterbij locatie De Baersdonck. Tussen woensdag 13 en zaterdag 16 september worden de overige woningen geplaatst.
De woningen zijn voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

De Haardstede is een klein en dynamisch
familiebedrijf dat zich toelegt op het adviseren,
plaatsen en de aanleg van afvoerkanalen en

Technisch medewerker
(m/v) fulltime
Heb jij twee rechterhanden en ben je bereid
om ons vak in de praktijk te leren?
Wij bieden het volgende:
• tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast contract;

Open
Deuren
dagen

• beloning volgens cao-metaal en techniek;
• de mogelijkheid tot het volgen van cursussen.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan een mailtje naar

mevrouw
J. van
der Velden, jori@haardstede.nl
10
en 11
oktober
van 11.00 tot 16.00 uur

Wautersweg 2 I 5993
NR Maasbree
www.haardstede.nl
of FaceBook
T 077 4651794 I www.haardstede.nl
De Baersdonck wordt een nieuwe
woongemeenschap voor mensen
met een lichte verstandelijke beper
king. Het doel is om de bewoners te
ondersteunen zodat zij hun eigen leven

Dinsdagmarkt
in Horst

MASTBROEK

kunnen leiden. Bewoners krijgen een
eigen huis met alle voorzieningen om
zelfstandig te leven. De eenpersoonsprefab-woningen worden geplaatst op
een binnenterrein. Het bestaande pand

van De Baersfonck wordt momenteel
verbouwd, waarna bewoners er de
mogelijkheid hebben om elkaar te
ontmoeten en gezamenlijk activiteiten
te ondernemen.

Meteriks gezin
wint 238.500 euro
De familie Van Asten uit Meterik heeft zondagavond 10 september 238.500 euro gewonnen met de Postcode
Loterij. Het verrassingsmoment was live te zien op RTL 4 tijdens het spelprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht.

poeliersbedrijf
Maandaanbieding september

Kippendijen, het malse stukje van de kip!

Deze maand E 4,50 per kilo en elke 2e kilo E 3,00
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Tegen inlevering van deze
advertentie GRATIS KUIPJE
SMEERKAAS bij aankoop van kaas
Aanbieding geldig t/m vrij 29 september

#

EXTRA BELEGEN
KAAS
kilo 8,95

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

van 09.00-12.00 uur

In de Miljoenenjachtfinale op RTL 4
won een deelneemster 159.000 euro.
Eén Postcode Loterij-deelnemer won
hetzelfde bedrag thuis. Erik van Asten uit
Meterik was afgelopen week deze
‘Bingowinnaar’, die thuis werd verrast

door Winston Gerschtanowitz van de
Postcode Loterij. Daarnaast wordt in de
buurt van de Bingowinnaar hetzelfde
bedrag nog onder de andere deelnemers
verdeeld. In totaal waren dit deze week
twee personen. Omdat Eriks echtgenote

Marieke ook nog met een lot meespeel
de, won zij naast de 159.000 euro die
Erik won, ook nog eens 79.500 euro.
Naast Marieke, won dus ook een andere
buurtbewoner zondagavond 79.500 euro.
(Foto: Roy Beusker)
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Reünie Orkest Limburgse Jagers

‘Een hechte club’
Het Reünie Orkest Limburgse Jagers (ROLJ) viert dit jaar zijn 25e verjaardag. Het orkest is in 1992 opgericht in
navolging van het een jaar eerder opgeheven Tamboer- en fanfarekorps der Limburgse Jagers. Jeu Savelkoul uit
Grubbenvorst is trombonist in het ROLJ. Op zondag 17 september geeft het orkest een optreden in museum De Locht
in Melderslo.
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Strengere controle
kermisattracties
Gemeente Horst aan de Maas gaat strenger controleren of kermis
attracties de juiste papieren hebben. Elke exploitant die op een kermis in
Horst aan de Maas staat, moet voortaan van tevoren een recent keuringsrapport kunnen overhandigen.
Enkele weken geleden raakten
twee meisjes op de kermis in
Broekhuizen gewond toen de
attractie waarin zij zaten, losschoot.
Een woordvoerder van de gemeente
geeft aan dat er al langer plannen
waren om de veiligheid op kermissen
te verbeteren. “Dit incident heeft er
echter voor gezorgd dat het nu
sneller opgepakt wordt.” De gemeen
te controleert op de certificering van
elke attractie die wordt aangemeld
voor een kermis in Horst aan de
Maas. Dit gebeurt namelijk niet
standaard, aldus de woordvoerder.
“De NVWA voert de keuringen uit,
als gemeente zijn we verantwoorde

lijk voor de openbare orde en
veiligheid. We gaan uit van gecertifi
ceerde attracties. Dit houdt ook in dat
exploitanten met de attractie die ze
aangemeld hebben, en die dus is
gekeurd, moeten komen. Het gebeurt
namelijk wel eens dat ze bijvoorbeeld
met een andere draaimolen komen
dan die is aangemeld.” De nieuwe
regels gaan met ingang van deze
week in.
De attracties op de kermis in
Horst, die van zaterdag 16 tot en met
woensdag 20 september plaatsvindt,
zijn dus allemaal gekeurd. Het onder
zoek naar het incident op de kermis
in Broekhuizen loopt nog.

Vervolg voorpagina

Jeu Savelkoul zat in 1967 bij de
laatste lichting van het Tamboer- en
fanfarekorps der Limburgse Jagers, toen
gestationeerd in Blerick. In dat zelfde
jaar werd het korps als bezuinigings
maatregel opgeheven. “De minister van
Defensie vond het te duur, dus ik heb
eigenlijk ook maar een halve diensttijd
gehad”, legt Savelkoul uit. Sommige
muzikanten van het toenmalige
regiment kwamen terecht in Seedorf.
“Niet veel later begonnen zij ook weer
te oefenen en spelen. Uiteindelijk werd
in 1979 het korps opnieuw opgericht in
Seedorf.” Het einde van de dienstplicht
in 1991 betekende dat het korps
wederom opgeheven werd. Een jaar
later werd echter onder leiding van
kapelmeester Alwien Liew On het
Reünie Orkest Limburgse Jagers
opgericht. Oud-leden uit alle verschil
lende dienstjaren completeerden dit
orkest.
Savelkoul speelde in 1967 hoorn,
maar heeft tegenwoordig een rol als
trombonist. “Na mijn dienstplicht ging
ik bij de band De Vrijbuiters. Die hoorn

moest ik daar maar aan de kant doen,
werd mij gezegd. De trombone paste
beter in de bezetting. De rest van de
band bestond uit drum, gitaren en
trompet. Ik heb mezelf toen trombone
leren spelen en dat is goed bevallen.”

’We gebruiken wel
eens invalkrachten’
Savelkoul omschrijft het ROLJ als
een hechte club. “Bij onze uitvoeringen
gaat ook tachtig procent van de vrou
wen mee. Het is zelfs zo dat sommige
jongens in hun diensttijd al vreeën met
hun huidige echtgenotes.” Leden van
het orkest komen uit heel Limburg.
“Van Eijsden tot Grubbenvorst. Ik ben
de meest noordelijke”, lacht Savelkoul.
“De meeste leden komen wel uit de
eerste fanfare. Van de fanfare die in
1979 opgericht is zijn weinig mensen
over. Maar het orkest kost dan ook veel
tijd, en de jongeren moeten nog vaak
werken.”
Desalniettemin is de bezetting van
het orkest goed. “We hebben alleen

nauwelijks aanwas, alleen mensen
van de ‘originele’ fanfare worden in
principe toegelaten. Daardoor zitten
we wel krap wat betreft trompetten en
bugels. Om dat op te lossen gebruiken
we de laatste jaren wel eens inval
krachten bij concerten. We worden ook
ouder. Vroeger liepen we tijdens het
blazen, tegenwoordig zitten we.”
Goede herinneringen heeft
Savelkoul aan de reizen naar het bui
tenland. “We zijn in Slovenië geweest,
dat was geweldig. De mensen daar zijn
veel enthousiaster dan hier. We zijn ook
twee keer in Oostenrijk en meerdere
keren in Duitsland geweest. Tijdens die
reizen merk je ook dat we een hechte
club zijn. Het is heel erg gezellig en
iedereen helpt elkaar met bijvoorbeeld
dingen dragen.”
Het programma voor het orkest
is dit jubileumjaar goed gevuld.
Het orkest heeft een Limburgse tour,
met optredens door de hele provincie.
Zondag 17 september staan ze met
muzikant Nard Reinders in museum
De Locht in Melderslo.

Gemeenteraadsverkiezingen

Samenwerking D66
met GroenLinks
De twee politieke partijen D66 en GroenLinks komen met een gezamenlijke kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de Maas op 21 maart 2018. Dit doen zij onder de naam D66+GroenLinks.
Lijsttrekker is Jim Weijs van D66.
D66 is al jaren actief in de
gemeenteraad in Horst aan de Maas.
GroenLinks is daarentegen een nieuwe
speler. In eerste instantie had de partij
het plan om in Horst aan de Maas een
eigen fractie op te zetten. Jim Weijs:
“Er zijn meer partijen aan de linker
kant van het spectrum. Waarom zou
je elkaar dan in de weg lopen als je
ook kunt samenwerken? Zowel wij als
GroenLinks stonden daarvoor open.
Er zijn zeker verschillen tussen de twee
partijen, maar ik denk dat de overeen

komsten groter zijn. Stel dat GroenLinks
één zetel zou halen bij de komende
raadsverkiezingen en D66 twee, dan
is het toch beter om deze samen te
voegen?” Het doel van de combinatie
partij is een plekje in de coalitie, zegt
Weijs. “We willen graag meebeslissen,
die ambitie is er. De grootste partij
worden we niet, maar we hopen wel
op meer zetels (D66 heeft nu twee
raadszetels, red.). Dan worden we
ook een interessante coalitiepartner.
Mocht het zover komen dan sluiten we

geen enkele partij uit voor samen
werking.” Weijs was al verkozen tot
lijsttrekker van D66. Toen het duidelijk
werd dat de twee partijen gingen
samenwerken, werd al snel besloten
dat het beter is wanneer iemand met
politieke ervaring die functie zou invul
len, aldus Weijs.
De overige plekken op de kandida
tenlijst worden de komende maanden
ingevuld. Het gezamenlijke verkie
zingsprogramma wordt de komende
tijd verder uitgewerkt.

Viering 800 jaar
Horst aan de Maas
De stichting hoopt dat gemeente
Horst aan de Maas daarvan 200.000
euro voor haar rekening neemt en
voor het overig bedrag garant staat.
Stas: “In oktober neemt de gemeente
raad een besluit. Bestuur en werk
groepen gaan samen met de creatief
regisseur de komende maanden alle
ideeën en suggesties, die intussen
verzameld zijn, inventariseren en
selecteren. In december gaan we
knopen doorhakken, zodat we daarna
een heel jaar hebben om ons voor
te bereiden. De werkgroepen zijn in
belangrijke mate verantwoordelijk
voor de uitvoering van de activiteiten.”
De twee hopen dat ook vanuit de dor
pen zelf initiatieven komen. “Het wordt

een evenwichtig programma, divers en
verrassend. We willen bijvoorbeeld ook
educatieve activiteiten gaan ontwikke
len die langer gebruikt kunnen worden
door de scholen ”, aldus Stas.
Elke maand van het jaar komen
nieuwe thema’s aan de orde. Zo is het
in november 2019 75 jaar geleden
dat Horst aan de Maas werd bevrijd.
Ook daar wordt bij stilgestaan.
Duijf: “We hopen iets te creëren waar
door bewoners nog meer interesse
krijgen in de geschiedenis van hun
dorp en er trots op zijn. Zodat ze besef
fen dat het nog niet zo gek is wat we
hebben. Het wordt een programma
dat je door heel Horst aan de Maas
voert.”

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

r
Al mee ar
a
j
3
dan 2 st!
in Hor

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

Zondag 8 oktober 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Dankbetuiging

Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht
Wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht
Dan weet ik Heer dat U mijn zwakheid ziet
Dan zeg ik dank want U verlaat mij niet

Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de kaarten
en vele andere blijken van medeleven die wij van u ontvingen
na het overlijden van

Dankbaar en met mooie liefdevolle herinneringen delen wij
u mee dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in de
leeftijd van 93 jaar, rustig is ingeslapen mijn zorgzame moeder,
schoonmoeder, onze trotse oma en oma-oma

Riet van der Vijver-Nefkens

Lies Philipsen-Hermans
Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 23 september a.s.
om 19.15 uur in de parochiekerk H. Theresia te Kronenberg.
Familie Philipsen

Maria Johanna Gertrudis
*15 juni 1924

Dankbetuiging

echtgenote van

Oldenzaal,

Hierbij willen we iedereen danken voor de vele blijken van
medeleven na het overlijden van Tante Mia

Dalfsen,

Enschede

Maria Antonia Keijsers

Paul en Janny
Chantal en Bert
Loraine
Jetze
Zoë
Franka
Sunny en Priscilla
Isabelle
Jesper

Finn

6 september 2017
Zoon van
Dion Tacken & Lotte Jacobs
Broertje van Nina
Stoktstraat 13
5961 TN Horst

Welkom lief meisje!

Geboren

† 11 september 2017

Dick van der Vijver †(2004)

Geboren

(Mia van Driessen)

Uw belangstelling is zeer op prijs gesteld.
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 17 september a.s.
om 10.30 uur in de Sint Lambertuskerk te Horst.
Namens de Familie Keijsers

Kelsey
6 september 2017
Dochter van:
Pieter Crienen en
Desiree Smits
In de Riet 25
5961 DE Horst

Onze droom is compleet…

Welkom
Reuveltweg 21, 5971 CV Grubbenvorst
Corr. adres: Nijhuiskamp 30, 7576 EW Oldenzaal
De plechtige Eucharistieviering waarvoor wij u uitnodigen zal
plaatsvinden op vrijdag 15 september om 13.30 uur in de
parochiekerk van O.L.V. ten Hemelopneming, Dorpstraat 14 te
Grubbenvorst. Aansluitend zullen wij haar begeleiden naar haar
laatste rustplaats bij haar echtgenoot op het kerkhof aldaar.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van
haar op donderdag 14 september van 19.00 tot 19.45 uur in
afscheidscentrum Baersdonck, Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst.
Een speciaal woord van dank aan dr. v.d. Heuvel,
de medewerkers en vrijwilligers van Hospice Doevenbos
voor hun liefdevolle verzorging.

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.

Fruit persen. Ik, Jan Haenen Sevenum
ben gestopt met fruit persen.
Marcel Janssen heeft deze hobby
van mij overgenomen, dus als u fruit
wilt laten persen kunt u bellen met
06 29 00 25 25

Kantoorruimte in Horst-Centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters, vanaf
€ 250,-/mnd, div. afm.
Tel. 06 24 19 24 01 Businesscentum Horst

Dahliatuin Minella
16/17 september openen wij van
11-17 uur de tuinpoort van onze grote
Dahliatuin Minella met ruim 400
verschillende Dahlia’s. Mia en Hans
Kauffeld Venrayseweg 136 Horst.
Entree 3 euro incl. koffie/thee/cake.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Tekenen voor kids. Tis weer
begonnen, ‘t tekenseizoen bij
Zonder Gum. Je leert omgaan met
allerlei materialen en technieken en
elke les een verrassingsopdracht.
Op woensdagmiddag is plek van 13.30
tot 15.00 u. Zondergum.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Cassandra Creatief Castenray
Mooie stoffen, veel naai- en
quiltartikelen. Naailessen vanaf 8 jaar,
(beginners)cursus quilten.
Meer info via www.cassandra-creatief.nl
of 0478 57 10 45.

Yoga Wilma L’Espoir. Er zijn nog
enkele plekjes vrij in de yogagroepen.
Voor info of opgave bel. 077 398 51 36
yogacentrumlespoirhorst@home.nl
www.yogacentrumlespoir.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Gevraagd: o.a. ploegen. frees.
schijveneg.kipper.mesttank.
mestverspreider. weisleep.bloter.
schudder.hark.maaier.tractor.enz
06 19 07 69 59.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Div. fietsen dames-heren-kinder.
Te koop div. fietsen kinder, oma,
groot en klein, dames en heren.
Tel. 06 13 41 01 51.

Geboren

Fez

Te koop verse Veense snijbonen,
op bestelling. Tel. 077 467 16 33.

28 augustus 2017
Zoon van
Tom Ummenthun en
Dorris Geurts
Nusseleinstraat 7
5966 NH America

Werkruimte/hobbyruimte Horst.
Nieuwe werkruimte/hobbyruimte vanaf
60 m2, div. afm. geïsoleerd,
tel. 06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.
T.k. Gazelle herenfiets, type Allure,
in zeer goede staat. Inl.: 06 30 04 03 61

Dag en nacht bereikbaar

Welkom lief meisje!

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Geboren op
11 september 2017

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Geboren 28 augustus 2017
Zoontjes van
Kay en Mieke Smits
Broertjes van Jop
Zeesweg 26b
5975 PP Sevenum

Alles € 1.00 voor alle kleding,
schoenen, laarzen, riemen en tasjes.
Geldig tot 1 okt. Let op: gesloten
12 en 13 september. Kringloop
Twedde Kans en Brocante Hal Limburg
Speulhofsbaan 7a Meterik (Horst).

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

HAN-MARK
ARENDSE

Sil & Jur

Juul
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Dochter van:
Frank van Gerven en
Monique Verheijen
Lief zusje van Fenn
Zwingellaan 4
5962 BD Melderslo
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BiblioNu

Laaggeletterden helpen
met de Kracht van Taal
Zo’n 2.000 autochtone inwoners van Horst aan de Maas zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen en
schrijven en vinden het lastig hun weg te vinden op de computer. BiblioNu is daarom een campagne gestart rondom
laaggeletterdheid.

Raad wil geen uitbreiding varkensstal
Als het aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas ligt, komt er
geen groter varkensbedrijf aan de Kleefsedijk in Sevenum. De plannen
passen niet in het bestemmingsplan, zegt de raad. Zij roept daarom het
College van B&W op geen medewerking te verlenen aan de aanvraag van
de ondernemer.
De varkenshouder diende al
eerder in 2008 een aanvraag in voor
de vestiging van een varkensstal aan
de Kleefsedijk in Sevenum. Gemeente
Horst aan de Maas weigerde toen
medewerking te verlenen aan de
oprichting van de stal, omdat zij vond
dat die niet paste op deze locatie.
In 2015 kreeg zij van de Raad van
State gelijk. De ondernemer wil nu
zijn bestaande bedrijf uit gaan brei
den, tot ongenoegen van de omwo
nenden. In de gemeenteraadsver

gadering van dinsdag 12 september
riep de voltallige gemeenteraad het
college op geen medewerking te ver
lenen aan de plannen. De argumenten
die al eerder tegen de nieuwvestiging
werden genoemd, zijn onvermin
derd van toepassing, merkte Marcel
Beelen van het CDA op. “Er is geen
draagvlak voor dit initiatief”, aldus Eric
Beurskens (Essentie). De raad was wel
van mening dat er een betere dialoog
moet komen tussen de agrarische
sector en de samenleving.

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE
HUISHOUDELIJK MEDEWERKER!
Is werken voor mensen jouw passie?
Kom dan bij ons werken!
Binnen de afdeling Facilitair Service Bureau zijn wij op
zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van:
Om een misverstand uit de wereld
Petra* (68) is een van de cursisten
te helpen: het zijn niet alleen oude
die deze middag achter de compu
ren die kampen met taalvaardigheid.
ter zit. Pinterest staat er deze les op
Ook jongeren lopen tegen problemen
het programma. Zonder te aarzelen
aan als het bijvoorbeeld gaat om het
klikt ze zich een weg door de vragen.
invullen van formulieren of informatie
Ze is heel tevreden over de cursus,
opzoeken op internet. In de bibliotheek zegt ze.
in Horst vindt elke dinsdagmiddag de
cursus Kracht van Taal plaats. Kracht van
Taal richt zich op NT1-ers, mensen die
Nederlands als moedertaal hebben, en
NT2-ers, allochtonen die Nederlands als
“Vooral de een-op-een begeleiding
tweede taal leren. “De cursus duurt een vind ik erg fijn. Als ik ergens tegenaan
jaar en kent tussentijds twee ijkmo
loop, dan kan ik dat aangeven zodat
menten waarop getoetst wordt hoe het we dat kunnen oefenen.” Petra wil
gaat”, vertelt Annelies van Uden van
voornamelijk vaardiger worden op de
BiblioNu. Deelnemers krijgen tijdens
pc. “Tegenwoordig moet alles maar
deze cursus individueel begeleiding
via de computer en ik wil daar niet
van vrijwilligers en een taaldocent.
altijd mijn kinderen mee lastigvallen.”
“We hebben al diverse taalvrijwilligers, Het is voor mensen niet makkelijk om
maar kunnen er altijd meer gebruiken.” toe te geven dat ze moeite hebben
De cursus wordt zowel in Horst als in
met taal, weet vrijwilliger Annemarie.
Venray gegeven en richt zich vooral op
“Mensen schamen zich ervoor, willen
maatwerk, al wordt soms ook klassikaal niet bekennen dat ze hun eigen taal
uitleg gegeven. “En alles gaat op een
onvoldoende beheersen. Er rust een
informele manier.”
taboe op. En het zijn niet altijd mensen

Een-op-eenbegeleiding

met een lage opleiding die dit heb
ben. Iedereen krijgt een basis mee op
school maar als je die niet bijhoudt,
kom je op een gegeven moment in de
problemen.”
Ondanks dat er zo’n 2.000 inwo
ners van Horst aan de Maas laaggelet
terd zijn, zijn maar weinig mensen
bekend met cursussen als de Kracht
van Taal. Omdat laaggeletterdheid een
groot probleem is, zijn verschillende
organisaties, waaronder Synthese,
gemeente Horst aan de Maas en Gilde
Opleidingen, actief in het realiseren
van een Taalhuis in Horst aan de Maas.
Hier kunnen mensen terecht voor
informatie over laaggeletterdheid en
cursus- of scholingsmogelijkheden.
Van Uden: “Een van onze cursisten zei
eens: ‘Als die gemeenteambtenaar er
niet was geweest, dan had ik hier niet
gezeten’. Daarom is het zo belangrijk
dat we allemaal samenwerken om
deze mensen te helpen.”
*Omwille van de privacy is de
naam Petra gefingeerd

Voorstel D66 en SP afgewezen

Geen onderzoek verkoop
Kasteelboerderij
Er komt geen onderzoek naar het proces rondom de verkoop van de Kasteelboerderij in Horst. Een voorstel
hiervoor van SP en D66 werd dinsdagavond 12 september tijdens de raadsvergadering door CDA, PvdA en Essentie
afgewezen.
SP en D66 willen dat er een
onafhankelijk onderzoek komt naar de
verkoop van de Kasteelboerderij in
Horst. Zij willen dat onderzocht wordt
of alles op de juiste wijze is doorlopen
en wat de rol van het college precies is
geweest. Tijdens de raadsvergadering
stelde D66 bij monde van Jim Weijs dat

er nog teveel vragen onbeantwoord
zijn. Daar waren de coalitiepartijen het
niet mee eens. “Alle vragen zijn naar
vermogen beantwoord”, vond CDA’er
Marcel Beelen. “Er is voor ons geen
reden om onderzoek te doen.” Eric
Beurskens van Essentie hekelde in zijn
ogen suggestieve stellingen van D66.

Deze partij vond eerder dat hun vragen
onvolledig werden beantwoord of zelfs
verdraaid. Volgens wethouder Bob
Vostermans zijn de vragen echter zo
volledig mogelijk beantwoord.
“De verdenkingen blijven desondanks
bestaan en daar kunnen we als college
niets aan doen.”

HUISHOUDELIJK MEDEWERKER

nulurencontract

Kernactiviteiten:
• Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in de
appartementen en kamers van cliënten en algemene
ruimtes;
• Overige werkzaamheden verrichten welke voortvloeien
uit de functie;
Functieprofiel:
• Bij voorkeur ervaring met huishoudelijke
werkzaamheden en algemeen schoonmaakonderhoud;
• Nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken en dat je
van aanpakken weet;
• Oog voor hygiëne, ordelijkheid en presentatie;
• Gastvrij en flexibel.
Wat hebben wij te bieden:
Naast een goede salariëring (FWG 15) en secundaire
arbeidsvoorwaarden (CAO VVT), bieden wij jou een
prettige werk- leeromgeving waarbij inzet opgemerkt en
gewaardeerd wordt en waar ambities een kans krijgen
zich te ontplooien.
Enthousiast?
Bel voor meer informatie Ine Bongers Coördinator
Facilitair Service Bureau 077-3555632. Je brief en cv kun je
tot 21 september 2017 mailen aan PO@laprovidence.nl of
sturen naar La Providence, Afdeling P&O,
Ursulinenweide 5, 5971 ED Grubbenvorst.
Aanvullende informatie:
• Je start met een tijdelijk dienstverband van 7 maanden
met de mogelijkheid tot verlenging.
• De werkzaamheden vinden meestal plaats in de
ochtenduren.
• Bij indiensttreding vragen wij je een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) te overleggen.
Kom jij ons team versterken?
We heten je alvast van harte welkom!

Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
T 077 - 355 56 56
www.laprovidence.nl
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GEPLUKT Nicole Camps

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.

kan worden, zodat mensen zich er
prettig in voelen. Ik maak letterlijk en
figuurlijk ruimte. Het was een pittige en
intensieve opleiding, maar tijdens mijn
studie dacht ik alleen maar: wat ben
ik toch een geluksvogel dat ik iets heb
gevonden wat zo goed bij me past en
wat zo goed te combineren is met het
bedrijf van Marcel.”

Met hart en ziel

Ze is een bezige bij die haar dagen volgepland heeft met gezin, werk en hobby’s. Ze vindt zichzelf een geluksvogel en geniet volop. Deze week wordt
Nicole Camps (46) uit Kronenberg geplukt.
Ze heeft enkele drukke jaren achter
de rug heeft, geeft Nicole aan. Ze is
onlangs geslaagd voor haar opleiding
interieurvormgeving en werk en gezin
gaan natuurlijk gewoon door. Toch is ze
erg blij dat ze er drie jaar geleden voor
heeft gekozen deze opleiding te gaan
volgen . “Ik heb zo’n twintig jaar in de
zorg gewerkt, onder meer in zieken
huizen, waarbij ik me vooral bezighield
met personeel en organisatie. De zorg

is echter een logge sector en ik liep
tegen steeds meer tegen dingen
aan die me frustreerden. Dat was ik
moe. Ik wilde iets anders gaan doen,
maar ik wist niet wat.” Het zaadje
werd ooit geplant tijdens een vakantie
in Duitsland. Daar bezochten ze een
park met modelwoningen, waar veel
duurzaamheidsoplossingen werden
toegepast zoals zonnepanelen en
warmtepompinstallaties. “Dit kenden

we destijds helemaal niet in Nederland.
Het wekte onze interesse. We wisten:
dit is de toekomst. Mijn man Marcel
zocht sindsdien naar een manier om
dit toe te passen in zijn eigen bedrijf.
Het ontbrak hem echter aan de tijd,
dus besloot ik hem daarmee te gaan
helpen. We adviseren nu klanten over
hoe ze het beste hun woning kunnen
verbouwen en levensloopbestendig
kunnen maken, zodat ze er nu fijn

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

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega

Medewerker gemechaniseerd loonwerk
Wij hebben voorkeur voor (iemand met):
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring met tractoren en grondbewerking
Ervaring met grondverzet- en graafmachines
Technische vaardigheden
Kennis van groen en grond
Zelfstandig en flexibel inzetbaar
Teamspeler in contact met collega’s en klanten
In bezit van vrachtwagenrijbewijs en VCA certificaat
Minimaal MBO in loonwerk of groen/grond/infra

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

wonen en er ook jaren mee vooruit
kunnen.”
Hoewel deze nieuwe weg haar
goed beviel, bleef het toch kriebelen.
“Ik wilde meer. Op internet kwam ik de
opleiding interieurvormgeving tegen.
In eerste instantie dacht ik dat dit niets
voor mij was. Ik kan namelijk helemaal
niet tekenen! Het bleek juist heel goed
bij mij te passen. Als vormgever kijk
ik hoe een kamer het beste ingedeeld

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

7

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Wij werken met kleinere tractoren, grondbewerkingsmachines,
grondverzet- en graafmachines. We werken veel in de tuinbouw
(vooral de teeltwisseling in de kassen) en aan diverse projecten.
Wij bieden een baan met veel afwisseling en zelfstandigheid.

Dan is er nog fanfare Monte Corona,
waar ze al ruim dertig jaar lid van is,
als muzikant en sinds 2010 als bestuurs
lid van de jeugdopleiding. Die fanfare
zorgde er ook voor dat ze, toen ze op
haar zeventiende met ouders en zusje
naar Meijel verhuisde, toch steeds weer
naar Kronenberg kwam. “Mijn moeder
heeft me wat op en neer gereden, voor
dat ik mijn rijbewijs had.” Ze ontmoette
bij de muziekvereniging ook haar
echtgenoot Marcel. “Op de middelbare
school zat hij een klas lager, toen vond
ik hem veel te jong. Maar ik kende hem
ook van de fanfare. Stiekem begon
ik hem steeds leuker te vinden en
gelukkig bleek dat andersom ook zo te
zijn”, lacht ze. Ze trouwden en kregen
twee kinderen, Emma (16) en Henri
(14). Honden Rocky en Pip mogen ook
niet vergeten worden. De een ‘n rustig
mixje van allerlei rassen, de ander een
opgewonden terriër die geen moment
stil kan zitten. “Rocky hebben we uit
het asiel. Ik had hem al eerder gezien,
maar omdat we heel lang met vakantie
zouden gaan, konden we hem niet
ophalen. Toen een kennis aangaf dat
haar zoon tijdens onze vakantie wel op
het huis wilden passen, zijn we meteen
naar het asiel gereden. Ze omschreven
hem daar als een heel druk hondje,
maar hij is juist heel rustig. Pip hebben
we sinds ze een puppy is.”
Haar dagen zijn goed volgepland,
maar ze geniet volop. “Alles wat ik doe,
doe ik met hart en ziel.”
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Meer info op www.loonbedrijfjenniskens.nl

Specialist in
diervoeders
Horsterweg 68, Sevenum
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Nieuwe Horster
Horecamunt

Netwerkbijeenkomst
Open Coffee Met

Het Horster Horeca Collectief (HHC) brengt tijdens de septemberkermis een nieuwe Horster Horecamunt in de
omloop. Dit doet zij dit jaar voor het eerst in samenwerking met carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst.
De nieuwe munt vervangt de oude groene munt die tot oktober geldig is.
De nieuwe munt wordt aquama
rijn-groen en gaat 2,20 euro kosten.
Dat wordt tien cent duurder dan de
oude munt. Hans Vredenborg is pen
ningmeester van het HHC en zodoende
voor een groot deel verantwoordelijk
voor de nieuwe munt. “We hadden ons
voorgenomen om ervoor te zorgen dat
er voor de kermis een nieuwe munt
is. Tijdens de septemberkermis kan de

munt voor het eerst gekocht worden
en tot oktober zijn de oude munten
nog te gebruiken of in te leveren,”
vertelt hij.
Deze editie van de munt is voor het
eerst te gebruiken bij evenementen
van carnavalsvereniging D’n Dreumel.
Ook doet café De Lange, na drie jaar
een eigen munt te hebben gehad,
weer mee met de Horster Horecamunt.

Vredenborg: “Het is belangrijk dat we
samenwerken. Als iedereen dezelfde
munt heeft is dat handig. En ondanks
steeds meer mogelijkheden om te
pinnen blijft de munt belangrijk.
Als mensen met een groepje zijn kan
iemand bier halen en kunnen de ande
ren gewoon munten inleggen. Het is
gastvrij, ik zie de munt nog niet snel
verdwijnen.”

Netwerk opvoedkundigen
opgericht
In Horst en Venray is een nieuw initiatief opgericht rondom het thema opvoeden. Een netwerk van professionals
heeft zich verenigd in ‘Puur (op)Groeien’. Zij presenteren zichzelf tijdens ‘De Week van de opvoeding’.
“Het initiatief is ontstaan doordat
er de afgelopen jaren veel zelfstan
dige praktijken zijn gekomen op het
gebied van jeugdzorg. Dat maakt het
zoeken er niet gemakkelijker op voor
de burger. Op de website van Puur

(op)Groeien vindt men in één oog
opslag diverse vormen van hulp en
begeleiding,” aldus de organisatie.
Tijdens een kick-off presenteert
het netwerk zich met een aantal
workshops.

winkel&bedrijf 09

Daarnaast is er een mogelijkheid
om met de leden kennis te maken
en hen vragen te stellen. De kick-off
vindt op donderdag 5 oktober om
19.30 uur in basisschool De Twister in
Horst.

Niek Geurts en Berton van Rens van MarketingMakkers uit Horst
brengen alle ins-en-outs over Customer Journey Mapping tijdens de
volgende editie van Open Coffee Met op dinsdag 19 september van 08.30
tot 11.00 uur in het Parkhotel in Horst.
Niek Geurts: “Met Customer
Journey Mapping ga je nadenken over
de beleving van jouw klanten en ver
beter je die daar waar nodig over alle
beschikbare off- en online kanalen
en tijdens alle contactmomenten.”
Ed Reijnders, namens de organisatie:
“Customer Journey Mapping is een

begrip in de marketing, maar ik merk
dat niet iedere ondernemer het kent.
Ik ben daarom blij dat Niek en Berton
ons tijdens deze interactieve sessie
mee op reis nemen.” Open Coffee
Met is een netwerkbijeenkomst waar
zelfstandig ondernemers en onder
nemende professionals elkaar treffen.

Vernieuwde Jan
Linders opent deuren
Supermarktketen Jan Linders opent woensdag 20 september de deuren
van zijn vernieuwde supermarkt aan de Pastoor Vullinghsstraat in Sevenum. De vernieuwde supermarkt is volgens de nieuwe formule ingericht.
Dennis Seegers, manager van de
supermarkt in Sevenum: “Het voor
deel van het zuiden komt in onze
vernieuwde supermarkt nóg beter tot
uiting. We kunnen hier onze vers- en
streekproducten een podium geven.

Verder is de winkel veel ruimer
ingericht.” Naast deze veranderin
gen komt er midden in de winkel
een deli-eiland, die ‘De Keuken van
Jan Linders’ heet. Hier worden dag
verse producten aangeboden.

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

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

Presenteren als
een pro: zeven tips
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Vind je het moeilijk om in het openbaar te spreken? In dit artikel
geven we zeven tips om goed voorbereid de spotlight in te stappen en
je zenuwen in bedwang te houden.

Oefening baart kunst
Dit blijft een waarheid als een
koe. Oefen hardop en gebruik alle
attributen die je tijdens je presentatie
ook nodig hebt. Time je oefenrondjes
en gebruik als je het nodig hebt
een lijstje met trefwoorden ter
ondersteuning. Leer je verhaal niet
helemaal uit je hoofd. Zo kun je het
natuurlijker brengen.
Controleer technische zaken
Klopt de resolutie van je
presentatiescherm? Werkt je laptop
met deze beamer? Heb je een klikker
om door je presentatie te lopen of
een laserpointer? Controleer of ze het
doen en of je batterij vol is. Zo kom
je nooit voor technische verrassingen
te staan.

Leer je publiek kennen
Maak voor je presentatie een
praatje met mensen uit het publiek.
Zo kun je naar ‘bekende’ gezichten
kijken. Een band opbouwen met
je publiek is goed, maar er is geen
enkele reden om hen te vertellen dat
je zenuwachtig bent, tenzij je van
de stress zichtbaar overmatig zweet,
staat te trillen als een rietje of grote
rode vlekken over je hele lijf krijgt.
Heb je wel zichtbaar last van zenuwen,
dan kan het benoemen ongemak bij je
publiek wegnemen.

WEJEBE Blitterswijck bv

Spreek het liefst over dingen waar je
veel meer over weet dan in je speech
aan de orde komt. Kun je ook nog
makkelijker vragen beantwoorden.
Begin en eindig krachtig
Begin met een sterke
binnenkomer: geef het publiek een
verrassend feitje of laat een opvallend
nieuwsbericht zien. Beëindig je
toespraak niet met ‘Zijn er nog
vragen?’ Kies er in plaats daarvan
juist voor om na de vragen een
conclusie te geven. Zo zorg je
ervoor dat je publiek altijd met jouw
kernboodschap naar huis vertrekt.

Blijf jezelf
Je komt zelfverzekerd en ontspannen
Meer over uiteenlopende
over als je jezelf kunt zijn. Vertel daarom
je eigen verhaal: hoe authentieker, hoe communicatieonderwerpen vind je op
blog.kempencommunicatie.nl
beter Spreek vanuit je passie en eigen
ervaringen. Hoe enthousiaster jij bent,
hoe beter het overkomt op je publiek.

Bekijk de locatie van tevoren
Weet hoe je podium eruit ziet:
Ben je bewust van je expert rol
waar kun je staan en zijn er obstakels?
Je staat er niet voor niets: je bent
Sta je bijvoorbeeld in de schijnwerpers? uitgekozen door de organisatie of hebt
Dan kan het warm worden: hou
opdracht gekregen om te speechen
daarmee rekening in je kledingkeuze.
vanwege je kennis en ervaringen.

uw brommobieldealer in de regio

Handelstraat 17, Horst

Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

Seizoen 2017-2018

Aanmelden kan nog steeds
Deze maand start het
Hobby-Gilde weer met zijn activiteiten.
Voor de volgende cursussen zijn er
nog plaatsingsmogelijkheden:
talen (Engels, Duits, Italiaans, Spaans,
Frans), computer, schilderen,
bloemschikken, volleybal en voetvolley,
fotografie, bridgen, genealogie.
Voor verdere informatie en
aanmelding verwijzen wij u naar

www.hobbygilde.nl

Breng kleur
in je tuin met
bloembollen
Horsterweg 68, Sevenum

MEGA
ROMMELMARKT
Carbootsale Horst
17 september

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl
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Wat
zeg je?
De telefoon gaat, je wordt anoniem gebeld
en het blijkt een verkoper te zijn die je via de
telefoon iets wil verkopen. Voor velen zal dit
geen onbekende situatie zijn. Bedrijven
maken namelijk regelmatig gebruik van
telemarketing om hun producten aan de man
te krijgen. In Horst aan de Maas zegt 84
procent van de inwoners nooit in te gaan op
telefonische acties. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Van acties die via de telefoon worden
aangeboden, wordt over het algemeen maar
weinig gebruik gemaakt. Hoewel veel inwoners
van Horst aan de Maas vaak gewoon opnemen
als er anoniem wordt gebeld, slechts 24 procent
zegt nooit op te nemen, maken zij maar zelden
gebruik van acties. 84 procent heeft dit jaar nog
niet één keer gebruikgemaakt van een actie.
Mensen lijken zich er ook nogal aan te storen.
“Ik vind dit zeer irritant en ga er niet mee in
discussie”, is bijvoorbeeld een reactie.

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Mijn antwoord op aanbiedingen
via de telefoon is altijd nee’
Weet Ja
niet 14%
2%
Nee
84%
Ik maak gebruik van
telefonische acties
“Mijn antwoord op aanbiedingen via de telefoon
is altijd nee”, zegt een ander.
Het Bel-me-niet Register is een register dat
wordt gebruikt bij telemarketing. Het heeft als

len of diensten. Ik werd voorheen altijd gestoord
doel om de consumentenirritatie over onge
vraagde telemarketing te verminderen. Het regis tijdens het avondeten, daar heb ik nu nooit meer
last van.”
ter is onder het grootste deel van de bevolking
bekend. Slechts 2 procent van de inwoners van
Het merendeel van de mensen vindt het
Horst aan de Maas zegt het Bel-me-niet Register
daarnaast eigen schuld als je in een telefoni
niet te kennen. En hoe
sche verkooptruc trapt.
wel het merendeel van
Al begrijpen de meeste
‘Ik trap er soms in’
de inwoners daarnaast
mensen het wel als het
ook ingeschreven staat,
gebeurt. “Je weet dat men
‘Ik hang altijd meteen op’
zo’n 67 procent, lijken
via slinkse wijzen probeert
veel mensen toch te
om iets te verkopen.
‘Meestal is het nep’
twijfelen aan de werking
Daar zijn ze op getraind.
van het register. “Mijn
Mijn stelregel: Zeg degene
ervaring is dat het niet uitmaakt, ik wordt toch
aan de lijn dat hij het aanbod via de mail moet
nog gebeld. Als ik de beller hierop wijs, geven
sturen zodat je er over kan denken en/of overleg
zij aan dat dit niet bij hun bekend is”, wordt er
gen. Indien men dit niet doet, dan is de tegenpar
bijvoorbeeld gereageerd. Een ander voegt toe:
tij niet te vertrouwen”, tipt iemand.
“Ik vraag me af of dit wel zin heeft. Er wordt vol
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
gens mij niet veel gehoor aan gegeven door die
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
verkopers.” Toch zijn er ook mensen met goede
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
ervaringen: “Sinds ik ben ingeschreven krijg ik
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
geen telefoontjes meer over te verkopen artike
www.tiphorstaandemaas.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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Regionaal kunstmuseum
Naar aanleiding van uw artikeltje op de opiniepagina met de vraag
of er al dan niet een regionaal kunstmuseum in de gemeente Horst aan
de Maas zou moeten komen, wil ik bij deze proberen te verduidelijken
dat daar in ieder geval van zijde van de in onze gemeente en in deze
regio woonachtige beeldende kunstenaars, en dat zijn er heel wat, wel
degelijk grote behoefte aan is.

Degenen die graag hun werk
zouden willen exposeren voor een
groter publiek, zijn in de huidige situatie
namelijk aangewezen op de goede
wil van de directies van banken en
verpleegtehuizen, horecaondernemers

of winkeliers en soms is er nog een
plaatsje in de marge van een braderie of
dorpsfeest. Een tweede argument is dat
de aanwezigheid van een heus museum
voor beeldende kunst aanzienlijk bij
draagt aan de attractiewaarde van een

gemeente als de onze die, gezien de
talrijke intentieverklaringen harerzijds
om te komen tot en verhoging van het
toeristische en culturele aanbod, hier
in feite een grote kans laat liggen.
F. Hermans, Stendert Meerlo

Massage is een vreugde
voor lichaam en geest!
Jan Linders Sevenum
werkt aan de beste
verssupermarkt
Feestelijke
opening woensdag
20 september 9.00 uur
Pastoor Vullinghsstraat 53
U bent van harte welkom
bij Jan Linders Horst,
Grubbenvorst, Panningen
en Tienray
janlinders.nl

Heb je lichamelijke klachten of ben je toe aan ontspanning?!
Mijn naam is Robin Wilmsen en ik ben afgestudeerd
als massagetherapeut.
Ik bied twee verschillende soorten massages aan:
Therapeutische massages
Nek- en schoudermassage, hotstonemassage en Indiase hoofdmassage.
Ontspanningsmassages
Ontspannings- en sportmassage, nek- en schoudermassage,
hotstonemassage en bamboemassage.
Neem contact met mij op voor de mogelijkheden!
Ook kun je mij altijd benaderen voor vragen of
als je een afspraak wilt maken.
Telefonisch ben ik te bereiken op: 06-39220713.
Mailen kan ook via r.wilmsen89@gmail.com
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Bespreking Poll week 35

We hebben een prima zomer achter de rug
We hebben een prima zomer achter de rug. Dat vindt het merendeel van
de stemmers van de poll van week 35: 78 procent heeft vóór deze stelling
gestemd. Eigenlijk raar, zal de 22 procent van de stemmers dat tegen was
denken, want de hoeveelheid regen was bovengemiddeld deze zomer en echt
warme dagen hebben we ook niet veel gehad. Warme zomeravonden op het
terras, middagjes zwemmen met de kinderen en tot in de late uurtjes zonder
jas genieten van zomerse evenementen zaten er vaak niet in. Een aantal evene
menten is zelfs verregend of was te koud. Van een prima zomer kunnen we dus

eigenlijk niet spreken
Maar onlangs werd toch bekend dat de zomer van 2017 op de zevende
plaats staat in de lijst van warmste zomers ooit. Gemiddeld was er dus weinig
mis met de temperatuur afgelopen zomer, alleen het aantal echt warme dagen
viel wat tegen. Volgens de meeste stemmers hoeft het dus geen 30 graden te
zijn voor een goede zomer. Bovendien hebben we het echt zomerse weer in het
voorjaar al gehad, dus volgens het grootste deel van de stemmers mogen we
eigenlijk niet klagen.

Ik stap zonder aarzelen in een kermisattractie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas gaat strenger controleren of kermisattrac
ties veilig zijn. Elke exploitant die op een kermis in Horst aan de Maas staat,
moet voortaan van tevoren een recent keuringsrapport kunnen overhandigen.
Aanleiding daarvoor was een ongeluk op de kermis in Broekhuizen, waarbij twee
meisjes gewond raakten toen hun karretje losschoot.
De nieuwe regels van de gemeente gaan met ingang van deze week in.
De attracties op de kermis in Horst, die van zaterdag 16 tot en met woens

dag 20 september plaatsvindt, zijn dus allemaal gekeurd. Als de controles zo
verscherpt zijn, dan is de veiligheid van attracties wel gegarandeerd. Fijn dat we
zonder zorgen naar de kermis kunnen.
Daarentegen kan het dus ook hier zomaar mis gaan. Verscherpte veiligheids
maatregelen zijn er niet voor niets. Ik kan er niks aan doen, maar ik twijfel toch
voordat ik een attractie in stap. Wellicht dat ik dit jaar zelfs wat attracties oversla.
Ik stap zonder aarzelen in een kermisattractie. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 36) > Maatregelen tegen geluidsoverlast van feesten zijn nodig > eens 75% oneens 25%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Wijziging voorrangssituatie Melderslo
Onlangs werd aangekondigd dat de voorrangssituatie in Melderslo
gewijzigd zou worden en de werkzaamheden zijn hiervoor ook al gestart.
De verkeersdeskundigen van
Horst aan de Maas hebben besloten
de landelijke richtlijn te volgen.
Deze richtlijn adviseert om bij wegen
van ongelijke snelheidsbeperkingen
de weg met de mogelijkheid tot
hoogste snelheid als voorrangsweg
in te stellen. Dit zou voor de burgers
duidelijker zijn. In de gemeente Horst
aan de Maas zal dit bij alle wegen in
een vergelijkbare situatie toegepast
worden. Daar waar dit nog niet zo is,
zal dit nog volgen.
Om te weten wat deze maatregel
betekent voor de veiligheid op deze

wegen, hoef je geen verkeersdeskun
dige te zijn.
De voordelen van de oude situatie,
rechts voor links zijn de volgende:
Automobilisten worden gedwon
gen hun snelheid te matigen om te
kijken of er verkeer van rechts komt,
waardoor de snelheid op kruisingen
teruggaat; Doordat automobilisten hun
snelheid matigen, zich oriënteren op
hun omgeving, zien zij die voetganger,
fietser, die zich ook ergens op de weg
bevindt, en zullen hier rekening mee
houden; Doordat er op korte afstand
verschillende wegen zijn, waar de

rechts-voor-links regel moet worden
toegepast, wordt over die hele afstand
de snelheid gematigd.
De wijziging van de voorrangsregel
op de Daniëlweg/Broekhuizerdijk is
extra zorgelijk omdat dit een weg is,
zonder fiets- of voetpad, waar veel
‘soorten’ verkeersdeelnemers gebruik
van maken, zoals: voetgangers
(aanwonenden en campinggasten),
fietsers/automobilisten/voetgangers
die naar het sportpark gaan, scho
lieren van ’t Dendron College vanuit
Broekhuizen, Broekhuizenvorst en
Melderslo, fietsers die de knoop
puntenroutes of andere toeristische
routes fietsen, de vele bezoekers van
De Locht en de aanwonenden die van

uit hun oprit de weg opgaan. Al met
al, dus erg veel ‘verkeersbewegin
gen’ waarbij het de veiligheid ten
goede komt dat automobilisten met
aangepaste snelheid rijden en zich
op de omgeving kunnen oriënteren.
Als bewoner van Horst aan de
Maas ben ik erg teleurgesteld in de
besluitvorming in deze kwestie, maar
bovenal ben ik teleurgesteld in de
wijze waarop de gemeente denkt
te weten wat het effect is van deze
maatregel. Ik hoop van ganser harte
dat dit geen verkeersslachtoffers zal
kosten.

aanzien van de IV, het terugdringen van
het aantal dieren, over te nemen.
Kan gemeente Horst aan de Maas
hier beleidsmatig bij achter blijven?
Ons lijkt van niet. Er zijn tal van moge
lijkheden. Een lijstje: De bouwvergun
ning voor de vleesvarkenshouderij van
het Nieuw Gemengd Bedrijf kan op
basis van de regels zonder problemen
vernietigd worden; De vestiging van
een megastal aan de Kleefsedijk kan
tegengehouden worden. Hou je aan
je oorspronkelijke belofte; Monitor
met echte metingen de filtering en de
luchtkwaliteit in de diverse buurten.
De initiatieven vanuit de burgerij zijn er
al. Zij werken samen met GGD, RIVM,
en andere burgerinitiatieven in het

land en daarbuiten; Besluit tot een
actieplan om het beleid ten aanzien
van de vestiging van intensieve vee
teelt in deze regio; Staak vooralsnog
de nieuwvestiging van intensieve
veehouderij in deze regio.
Horst aan de Maas kan bijdra
gen aan het landsbelang door de
verbetering van de luchtkwaliteit.
Dit wordt namelijk door de EU geëist.
Minder vee is al een goede start.
Zeker voor een gemeente die in 2025
de gezondste gemeente in Nederland
wil zijn…

Angelique Meijboom
Daniëlweg, Melderslo

Intensieve veehouderij
Vereniging Behoud de Parel is voor boeren, maar tegen de
vleesindustrie zoals NGB, Ashorst en Klevar.
Behoud de Parel, Behoud
Woonomgeving de Paes en de
Werkgroep Kleefsedijk gebruiken al
meer dan 10 jaar hun boerenverstand
in het belang van een betere
leefomgeving en minder ziektedruk
voor alle burgers. De periodieke
vergelijkende overzichten van de
luchtkwaliteit in deze regio geven aan
dat het fijnstofniveau aan de
bovengrens zit. Het niveau gaat
onvoldoende omlaag om nieuwe
vestigingen van de vleesindustrie toe
te staan.
Afgelopen jaar werd door onder

zoek van het RIVM duidelijk dat zich
teveel gezondheidsproblemen voor
doen rond intensieve veehouderijen.
Na wat heen en weer schuiven van ver
antwoordelijkheden tussen landelijke
overheid, provinciale overheid en lokale
overheid is de uitspraak in het kort
geding van Milieudefensie duidelijk: de
overheid moet actie ondernemen. In
november volgt de volgende rechts
gang: de luchtkwaliteitsnormen moeten
ook in Nederland omlaag.
Bij de provincie wordt er door de
Kerngroep Gezonder Limburg op aan
gedrongen om beleid van Brabant ten

T. Hagen namens
Vereniging Behoud de Parel
Bisweide, Grubbenvorst

brandt
los!
Verknipt
schoonheidsideaal
De zomer is officieel
voorbij. Met regen, wind en
wolken heeft de herfst zelfs als
zijn intrede gedaan. En hoewel
het vakantieleven me goed
beviel en ik liever zon dan
regen zie, is dat ergens ook
wel lekker.
Want het is éíndelijk gedaan
met het hysterische gezeur over
de ‘summerbody’: een slank,
afgetraind en zongebruind
lichaam waarmee je je zonder
schaamte en vooral mét bewonderende blikken in een zwembroek of bikini op het strand zou
kunnen begeven. Slank en
afgetraind zijn wat mij betreft
geen probleem (maar hou het
wel gezond). Maar die obsessieve drang naar een bruine
huid, die zal ik nooit begrijpen.
“Ik denk dat ik me vandaag maar
niet insmeer, als ik dan verbrand,
dan kleurt dat daarna bruin bij.”
Geen unieke gedachte, blijkbaar.
Wat ik me dan vooral afvraag, is
of het inmiddels nog niet
algemeen bekend is dat veel
zonnen, en vooral verbranden,
heel ongezond kan zijn. Zeker als
je een gevoelig huidtype hebt,
wordt de kans op huidkanker
groter naarmate je meer tijd in
de zon doorbrengt. Daarbij: dan
heb je uren liggen verschroeien
in de zon, is je bruine huidje
binnen een paar weken weer
weg en ben je weer net zo’n
bleekscheet als normaal. Is dat
het nou waard?
Wat mij betreft is dat hele
bruin zijn een verknipt Westers
schoonheidsideaal. In sommige
Aziatische landen willen mensen
juist helemaal niet bruin worden
en lopen ze zelfs bij veertig
graden het liefst in lange
mouwen rond: alles om maar zo
wit mogelijk te blijven. Net zo
verknipt. Blank, bruin, zwart of
pimpelpaars, uiteindelijk doet
het er niet toe en gaat het erom
dat we onszelf en elkaar kunnen
accepteren zoals we zijn. En daar
moet een huidskleur geen
enkele rol bij spelen.
Aniek

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
14 september 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
dinsdag 19 september 2017
Raadsbijeenkomst over het doen van
aanbevelingen aan de raad 2018-2022.

In 2015 is een uitvoeringsrichtlijn
vastgesteld over het plaatsen van
paaltjes in de openbare ruimte.
Het doel was om de overbodige
paaltjes binnen onze gemeente te
verwijderen. Deze objecten hebben
geen functie en vervuilen vervolgens
wel het straatbeeld.

In 2016 en 2017 heeft de gemeenteraad
meerdere keren stil gestaan bij zijn rol als
volksvertegenwoordiger, kadersteller en
controleur, zowel extern als intern.
Extern heeft de raad, samen met
burgemeester en wethouders en ambtelijke
organisatie, vooral gekeken naar de relatie
met de inwoners, met name als het gaat hoe
om te gaan met initiatieven van onderop.
Dit is begonnen met de 24 uur sessie op 20
en 21 mei 2016.

Operatie Paalslag
Vorig jaar is binnen de kern van Horst
een begin gemaakt met Operatie
Paalslag.

De interne rol van de raad, o.a. hoe gaan
wij in duale verhoudingen met elkaar om, is
eveneens meerdere keren door de raad en het
presidium besproken. Dit heeft geleid tot een
aangenomen motie in de raadsvergadering
van 22 november 2016, waar de werkgroep
van A naar Beter werd ingesteld, waarin alle
fracties vertegenwoordigd waren om hierover
voorstellen te doen.

gezamenlijk met de raad en burgemeester
en wethouders te bespreken. Het doel van
deze raadsthemabijeenkomst is de nieuwe
raad aanbevelingen te kunnen doen voor de
periode 2018-2022. Deze aanbevelingen zijn
van toepassing op de externe rol, namelijk
de relatie met de inwoners en de interne rol,
namelijk het duaal met elkaar omgaan in het
besluitvormingsproces.

De werkgroep van A naar Beter heeft zijn
opdracht op 4 juli 2017 afgerond, door het
opstellen van het rapport “Duaal in Horst aan
de Maas, aanbevelingen werkgroep van
A naar Beter”.

De openbare raadsbijeenkomst vindt plaats
in de raadzaal van het gemeentehuis van
Horst aan de Maas, aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

Gelet op de onderlinge relatie en raakvlakken
heeft het presidium besloten om de
aanbevelingen die voortkomen uit de 24 uur
sessie en de aanbevelingen van de werkgroep
van A naar Beter op 19 september 2017

Verwijderen overbodige
paaltjes in Sevenum

De stukken kunnen worden ingezien op de
website www.horstaandemaas.nl
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de griffier R. Poels,
tel.: 06 518 528 91.

Vanaf deze week gaat onze buitendienst
in Sevenum aan de slag met het
verwijderen van paaltjes.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
onze buitendienst via (077) 477 97 77.

Kapwerkzaamheden
voor dijkversterking
Grubbenvorst – Lottum
Begin dit jaar heeft Waterschap Limburg de aannemerscombinatie Ploegam - Dura Vermeer
opdracht gegeven voor het versterken van de dijkringen van Lottum en Grubbenvorst.
Om te kunnen voldoen aan de geldende
veiligheidsnorm is het noodzakelijk dat de
dijken worden versterkt. Een deel van die
versterking dient te worden gerealiseerd door
het ophogen en verbreden van de bestaande
dijken. Met het versterken van de dijken is
Limburg veiliger voor hoogwater.
Bomen kappen
Vanwege de dijkversterking is het noodzakelijk dat
de aanwezige bomen en het struikgewas binnen
het dijkprofiel worden gekapt. In Grubbenvorst
vinden kapwerkzaamheden plaats aan:
• De Dorpstraat
• De Kerkstraat

Digitale nieuwsbrief
In de digitale Nieuwsbrief Duurzaamheid
leest u over duurzame initiatieven in Horst
aan de Maas en regelingen op het gebied van
duurzaamheid. De hoofdthema’s zijn energie,
afval, vervoer, water en groen.
Automatisch in uw postbakje
Wit u de nieuwsbrief automatisch per e-mail
ontvangen? Ga naar www.horstaandemaas.
nl, rubriek ‘Nieuws’. Daar vindt u de nieuwste
editie van de nieuwsbrief en een link naar een
aanmeldformulier. Vul daar uw e-mailadres

in. Dan krijgt u voortaan iedere nieuwsbrief
per e-mail toegestuurd. U kunt zich op ieder
moment uitschrijven via een link onderaan de
nieuwsbrief.
Uw input is welkom
Heeft u ideeën voor onderwerpen in de
nieuwsbrief? Bijvoorbeeld een duurzaam
initiatief in uw buurt, het verhaal van uw
duurzame woning/bedrijf of een bijeenkomst
over duurzaamheid? Stuur dan een e-mail
naar gemeente@horstaandemaas.nl onder
vermelding van Nieuwsbrief Duurzaamheid.

September 2017
Op 18 september wordt gestart met het
kappen van de bomen en het struikgewas.
Naar verwachting duren de werkzaamheden
circa 1 tot 2 weken.

Bekendmakingen

Nieuwsbrief Duurzaamheid nr. 3
De derde editie van de Nieuwsbrief Duurzaamheid Horst aan de Maas is verschenen!
Hierin leest u onder andere over de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober,
de Duurzame Huizenroute in november en energiezuinig en levensloopbestendig
wonen in Sevenum.

• De Venloseweg
• Ter hoogte van de Doolingsbemden
In Lottum worden de aanwezige bomen en het
struikgewas, die binnen het dijkprofiel liggen,
verwijderd aan:
• De Veerweg
• De Opperdonkseweg
• Op het perceel ter hoogte van de
Opperdonkseweg

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America
Reindonkerweg 6a
Kerkbosweg 53

Hegelsom
Langstraat 46b
St. Jorisweg 70

Broekhuizenvorst
Heming 5
De Weem 2
Blitterswijckseweg 1

Horst
Bloesempad 47 t/m 65
Pr. Bernhardstraat 28
Steenstraat 2
Kranestraat 9
Burgemeester Steeghsstraat 20
Dr. Van de Meerendonkstraat 43

Evertsoord
Drie Kooienweg 30

Melderslo
Boomsweg 13
Meterik
Bekkershof ongenummerd
Sevenum
Snelkensstraat 26
Erik de Rodeweg 3
Horst aan de Maas en Venlo
Ontwerpbestemmingsplannen
Windpark Greenport

Commissie bezwaren en klachten

De herfst staat weer voor de deur
Na een mooie nazomer is de tijd aangebroken dat de bomen en struiken hun bladeren
weer laten vallen.

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.

De Commissie van advies voor de
bezwaarschriften en klachten komt op
dinsdag 19 september 2017 bij elkaar
voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen
verlening omgevingsvergunning voor
uitbreiding bedrijfshal aan Markt in
Sevenum.

In de hele gemeente staan groenkorven
waarin deze bladeren kunnen worden
verzameld. Verder gaat de buitendienst
met meerdere ploegen bladruimen in de
openbare ruimte. Dorpen en wijken worden
volgens vaste route afgewerkt.

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

Om deze werkzaamheden zo efficiënt
mogelijk uit te voeren gaan wij niet op
afroep te werk.
Wij begrijpen dat de bladval tijdelijk voor
enige overlast kan zorgen, waarvoor wij uw
begrip vragen.

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

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

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

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

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

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

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

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

Groot assortiment
werkkleding en
werkschoenen
Horsterweg 68, Sevenum

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Vacature oproepkracht OV

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
14-11-2014
www.janssenkoeltechniek.nl

Extra openingstijden
tijdens de woonweken
- kantoor Spoorweg 2 Hegelsom
- kantoor Schouwburgplein 13 Venray

De Rabo
Woonweken,
De
Rabo
Woonweken,
open
voor
jouw
open voor jouw
woonwensen.
woonwensen.

10.00 - 14.00 uur

Zaterdag 30 september

10.00 - 14.00 uur

Zaterdag 7 oktober

10.00 - 14.00 uur

Maandag 25 september

De werktijden in het weekend
zijnop
flexibel
worden
tussen 07.00studenten
uur
Voor onze afdeling Ontvangst/Verzending
zijn we
zoekennaar
enthousiaste
of
en
18.00
uur
ingepland.
Je
wordt
uiteraard
intern
bekend
gemaakt
met
scholieren die van aanpakken weten en die op zaterdag- en/of zondagen, in de avonduren
alle facetten van het werk.
16.00
- 18.30
uur
en in
de schoolvakanties
groenten en fruit willen orderpicken. Leeftijd vanaf 18 jaar.

Woensdag 27 september

16.00 - 18.30 uur

Loop binnen zonder afspraak

weilanden. Loop met jouw
woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend binnen. Onze adviseur
Een beantwoordt
aandeel in elkaarje woonvragen, dan weet je direct waar je aan toe bent.

Een
aandeel in elkaar
www.rabobank.nl/woonweken
| (077) 389 84 00

Functie-eisen:

16.00
uur
• dan
Ben jij
18 jaar
of motivatie
ouder?
Heb- 18.30
je interesse
stuur
een
korte
met CV t.a.v. Anita Hegger, P&O-functionaris,

Loop binnen zonder afspraak

Kom langs en ontvang een woonbox!

OPROEPKRACHTEN
M/V
(vanaf 18 jaar)
(ideale
bijbaan
studenten)
met inzet
en enthousiasme
voor devoor
verswereld
van groenten en fruit.

Dinsdag 26 september

Vrijdag 29 september

Kom langs en ontvang een woonbox!

scholieren en studenten

Zaterdag 23 september

• Woon
in de buurt
van hetkijk
ZONop
Fresh
Park Venlo?
naar hrm@nedalpac.nl.
Voorjemeer
informatie
www.nedalpac.com.

Donderdag 28 september 16.00 - 18.30 uur

Van wonen in het centrum tot uitzicht over de weilanden. Loop met jouw
woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend binnen. Onze adviseur
beantwoordt
je woonvragen,
dancentrum
weet je directtot
waaruitzicht
je aan toe bent.
Van wonen
in het
over de

Voor de zaterdag, zondag en schoolvakanties zijn wij op zoek naar

Nedalpac BV, een vermarkter van verse groenten & fruit ,
gevestigd op Fresh Park Venlo, vraagt enthousiaste

16.00 - 18.30 uur

• Ben je inzetbaar op zaterdag, zondag en eventueel in de avonduren?
• Je bent fit en houdt ervan om fysiek werk te verrichten.
• Je kunt goed zelfstandig als in teamverband werken.
Werkzaamheden:
Assisteren bij het laden en lossen en verzendklaar maken van
goederen. Jij zorgt ervoor dat alle binnengekomen goederen er
uitstekend uitzien. Ook zorg je ervoor dat de bestellingen op tijd bij
de klanten terecht komen.
Wij bieden een afwisselende baan in een dynamische omgeving met
een uitstekend salaris in overeenstemming met de functie.
Stuur jouw schriftelijke reactie naar:
Nedalpac BV, ZON Freshpark, Venrayseweg 198, 5928 RH Venlo
of per e-mail aan hrm@nedalpac.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

D66+GroenLinks Horst aan de Maas
Tijdens het zomerreces hebben we niet stilgezeten. Met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn D66 en GroenLinks het gesprek
aan gegaan om een gezamenlijke fractie op te richten en gezamenlijk als
één partij mee te doen met de verkiezingen.
De gesprekken tussen afgevaar
digden van beide partijen maak
ten al vrij snel duidelijk dat beide
partijen op veel onderdelen op één
lijn zitten. Inhoudelijk hebben we
dan vooral gepraat over de thema’s
die er voor ons het meest toe

doen de komende tijd: innovatieve
economie en onderwijs, duurzame
veehouderijen, goed wonen voor
jong en oud met ook voldoende huur
woningen, een goed en open bestuur
en duurzaamheid.
Want een nieuw, anders, progres

siever en open beleid is iets wat
Horst aan de Maas nodig heeft.
Open procedures, gelijke kansen en
gelijke behandeling voor iedereen,
ongeacht achtergrond of economi
sche status. Volgend jaar is de kans
er. En ik ben, door de leden van
D66+GroenLinks Horst aan de Maas,
gekozen als lijsttrekker, wat betekent
dat ik de progressieve kar mag gaan
trekken. Daarvoor ben ik enorm dank
baar en ik hoop dat we samen naar

zetelwinst kunnen gaan. Alle leden
die zich op de ledenvergadering posi
tief hebben uitgesproken waren over
tuigd van de meerwaarde van deze
samenwerking en waren enthousiast
om deze samenwerking tot een suc
ces te maken. Door deze samenwer
king kunnen we onze gezamenlijke
ambities nog beter waarmaken.
Jim Weijs,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Twee soorten burgers?
Het lijkt er steeds meer op dat er in de gemeente Horst aan de Maas
twee soorten burgers wonen. De eerste groep burgers betaalt zijn belastingen, is anderen niet tot last, houdt zich aan de regels en als er een
vergunning is aangevraagd doet deze burger wat afgesproken is.
De andere, vaker wat kleinere,
groep neemt het niet zo nauw. Daar
zitten ook (agrarische) ondernemers
tussen. Deze groep is anderen tot
last (bijvoorbeeld door stank), houdt
zich bij vergunningen niet aan de

afspraken, geeft té jonge mensen
alcohol en bouwt veel meer dan
vergund is. Je zou mogen verwach
ten dat de overheid, in dit geval de
gemeente, deze laatstgenoemde
groep burgers daarop aanspreekt en

ervoor zorgt dat men zich wel aan de
afspraken houdt. En dat er desnoods
duidelijke maatregelen genomen
worden. Maar… niets is minder
waar.
Reden voor de SP om in april
2017 vragen te stellen over hoe het
handhavingsbeleid er nou precies
uitziet in onze gemeente. Waar wordt
er wel en waar niet gehandhaafd? En
waarom? Op heel duidelijke vragen

kregen we van het college, in dit
geval de burgemeester, alleen een
stapel rapporten waarin slechts een
deel van de antwoorden was terug te
vinden.
We hebben al vaker geconsta
teerd dat het college op duidelijke
vragen geen, onvolledige of onjuiste
antwoorden geeft. Hiermee wordt de
gemeenteraad geschoffeerd, omdat
deze daarmee niet meer zijn controle

rende taak kan uitvoeren.
Dit kan wat de SP betreft niet:
alle burgers zijn in Horst aan de
Maas gelijk en hebben zich allemaal
aan regels te houden. Ga je over de
schreef, dan word je daarop aange
sproken en desnoods aangepakt.
Zonder aanzien des persoons.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Kermis Horst 1.2
Na de voorjaarskermis in Horst heb ik mijn ongenoegen geuit over de
kermis. Naar aanleiding daarvan kwamen er vele reacties die dat gevoel
onderschrijven en ideeën die de kermis kunnen opwaarderen.
Verschillende gesprekken heb ik
de afgelopen tijd gevoerd met
betrokkenen zoals het centrumma
nagement, Horster horecaonderne
mers, oud-voorzitter van de kermis
commissie, huidig verantwoordelijk
ambtenaar en uiteraard de mensen
die de kermis bezoeken en bezochten.

Allen onderschreven dat de
huidige setting van de kermis niet het
ideaalbeeld is wat het zou kunnen
zijn. Uit enkele gesprekken kwam de
vraag naar voren of de kermis nog wel
is wat men wil. Er is zoveel te doen
om ons heen en een attractiepark is
aantrekkelijker dan de kermis. Echter

zou ik dat argument willen weerleg
gen als we kijken naar de dorpen om
ons heen. De Sevenumse kermis is nog
nooit zo goed bezocht als afgelopen
jaar, er is voor het eerst een kermis
in Kronenberg georganiseerd en de
Meterikse kermis kent inmiddels ook
al een derde editie. Dit laat zien dat de
kermis nog volop in trek is. De vorm
ten opzichte van een traditionele ker
mis is weliswaar anders, maar toch.
Aankomend weekend is de

najaarskermis in Horst. Met het voorval
in Broekhuizen in het achterhoofd
heeft de gemeente stappen onder
nomen ten aanzien van de controle
van de attracties. De opstelling zal er
in ieders geval anders uit zien dan
voorheen, maar de ideale kermis is in
ontwikkeling en daar zullen we samen
voor moeten gaan. Gewoon samen
doen.
Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

Klapstoelzitting: van de staat naar de straat
Dat is het streven van PvdA-kandidaat voorzitter Nelleke Vedelaar.
Als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas is ons dat uit het hart gegrepen
en maken we er werk van.
Met de 16 dorpentour: met
gesprekken van deur tot deur en op
dit moment met onze mobiele
klapstoelzittingen. Aanstaande
zaterdagmiddag ontvangen we
Nelleke, lokale helden en alle lezers
van dit bericht graag op onze
klapstoelen om onder het genot van

Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.
www.herbergdelindehoeve.com
24/09/2017 Volkorenfestival in
samenwerking met Horster
Mannenkoor. Inloop vanaf 11:30
uur. Gevarieerd muziekprogramma
in combinatie met heerlijk eten &
drinken. Info en kaartverkoop
info@delindehoeve.info

ges en een online community. Daarnaast
vertelt Jan ons over zijn vrijwillig werk
als maatschappelijk begeleider van
nieuwkomers en licht Piet ons toe hoe
een dorp tot een waardig oorlogsmonu
een kopje koffie in gesprek te gaan.
Allereerst stelt Kim de impactfabriek ment komt. Drie verhalen tijdens onze
aan ons voor. Dé plek in Noord-Limburg openbare klapstoelzitting op het terras
waar nieuwe en bestaande onderne
Beej Mooren (Groenewoudstraat 1,
Horst) komende zaterdag, 16 septem
mers stappen kunnen zetten naar een
socialere vorm van ondernemerschap.
ber, van 14.30 tot 15.30 uur. Gewoon
De impactfabriek levert werkplaats
met elkaar in gesprek over mooie initi
sessies, startersprogramma’s, challen
atieven. En de mogelijkheid om mee te

In september starten we weer met
cursussen schilderen in oktober met
vegetatief vormgeven. Je kunt ook
bij ons terecht voor workshops met
groepen. We maken een programma
dat bij jouw groep past. www.valise.nl
T.k. appels zelfplukken € 0,50 Elstar
vanaf 4 september. Chrysanten grote
bol € 3. Van Lankveld Tienrayseweg 2
Meerlo. 06 53 13 01 32.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

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.
Verhuizing, transport, woning
ontruiming. Twedde kans kringloop
06 21 23 88 89, gratis prijsopgave.
Klusman voor in huis en tuin
06 21 23 88 89 gratis prijsopgave.

praten en tips te geven. Hoe staat het er
voor in Horst aan de Maas op het gebied
van burgerinitiatieven en krijgen ze de
juiste steun? Welke tips zou Nelleke
Vedelaar mee moeten krijgen als ze
voorzitter van de Partij van de Arbeid
wordt? Sluit aan bij de klapstoelzitting
en luister of praat mee. Je bent van
harte welkom. Onze klapstoel en een
kop koffie staan klaar.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder nodig? Voor al uw binnenen buitenschilderwerk:
Tel. 077 475 09 80 / 06 11 35 09 70.
Een offerte is uiteraard vrijblijvend.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.

Heropening 1-10-2017 Kringloopwinkel
Oud en Nieuw van 14:00 t/m 18:00 uur.
We gaan van 640 m2 naar 1400 m2.
Maasbreeseweg 3 Sevenum.
Iedereen is van harte welkom voor
een hapje en drankje.
Woninginrichting aan huis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt vanaf
€150,00. Raambekleding gratis meten
en monteren. Tapijt, vinyl, laminaat
vloeren. Bel 06 16 37 45 14.
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Wandelen in het Schuitwater
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 17 september een wandeling door natuurgebied het Schuitwater.
De wandeling start om 10.00 uur bij Theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen.

verenigingen 15
SP Horst aan de Maas

Informatieavond
Nationaal ZorgFonds
De SP Horst aan de Maas organiseert op maandag 25 september een
informatieavond over het Nationaal ZorgFonds (NZF) in het gemeentehuis
in Horst. Doel van de bijeenkomst is de oprichting van een lokaal comité
dat zich gaat inzetten voor de realisatie van het NZF.
In het voorjaar van 2017
heeft de SP al een informatieavond
georganiseerd om te discussië
ren over het Nationaal ZorgFonds.
De volgende stap in de opbouw
van de beweging voor NZF en het
afschaffen van het eigen risico is het
organiseren van een bijeenkomst
in Horst aan de Maas met als doel
de oprichting van een lokaal comité
NZF, dat in Horst aan de Maas acties
gaat voeren om de doelstellingen
van het NZF uit te dragen en te rea

Deelnemers wandelen onder
begeleiding van een gids een
tocht van ongeveer 5 kilometer.
De wandeling gaat door het
broekbos, de heide en het

naaldbos en duurt zo’n 2 uur.
Het Schuitwater is een zeer gevari
eerd natuurgebied rond een oude
Maasgeul en biedt open water,
moerassige stukken, rietkragen,

vochtige graslanden en,
hogerop gelegen, droge zandgron
den bedekt met bossen, heidevelden,
een enkel ven en kleine akkers.
(Foto: Peter Hammer)

55+ dansmiddagen
Op verzoek van de deelnemers vinden de 55+ dansmiddagen in Froxx in Horst vanaf september iedere twee
weken plaats. Iedere eerste en derde dinsdag van de maand is er van 13.30 tot 16.00 uur voor senioren de mogelijkheid om te dansen.
De middagen staan in het teken van
samen bewegen, dansen, kletsen en
koffiedrinken. Er komen verschillende
dansvormen aan bod, zoals de wals,

de tango, maar ook de Veleta en de Sint
Bernhardswals. Ook single lijndansen
wordt veelvuldig gedanst. De komende
dinsdagen staan al op de agenda: 5 en

19 september, 3 en 17 oktober, 7 en
21 november en 5 en 19 december.
Meer informatie over de dansmiddagen
is te vinden op www.froxx.nl

Samenwerking Citaverde
met Ondernemersklankbord
Om leerlingen voor te bereiden op de toekomst van vakmanschap en ondernemerschap, is het Citaverde College
in Horst een samenwerking gestart met Stichting Ondernemersklankbord.
De samenwerking bestaat uit het
verzorgen van gastlessen, beschikbaar
heid om te sparren over uitdagingen
tijdens de uitwerking van de plannen
en het bespreken van de ingediende
plannen als onderdeel van het
leerproces. Maandag 11 september
zijn de lessen in Horst gestart, het doel

is om volgend jaar ook op de locaties
Roermond en Heerlen met deze
samenwerking van start te gaan.
Stichting Ondernemersklankbord is
een landelijk netwerk met meer dan
driehonderd adviseurs. Het onderne
mersklankbord bestaat uit oud-onder
nemers met veel kennis en jarenlange

ervaring, die (toekomstige) onder
nemers vrijwillig bijstaan in een
klankbordtraject van een half jaar.
Zij richten zich op ondernemers
uit het Midden- en kleinbedrijf.
Het Citaverde College biedt
verschillende opleidingen tot
bedrijfsleider aan.

Mobiele fruitpers in Kronenberg
Op ’t Rouweelse Veld in Kronenberg staat woensdag 4 oktober een mobiele fruitpers. Hier kunnen mensen hun
appels en peren laten persen tot hun eigen sap.
Deelnemers moeten dan minstens
75 kilo meebrengen. De appels en
peren worden gewassen en geperst,
vervolgens wordt het sap op 80 graden

gepasteuriseerd en worden 5 liter
verpakkingen afgevuld. Als 4 oktober
volledig volgeboekt is, komt er op don
derdag 5 oktober een extra persdag.

Aanmelden kan bij camping
eigenaar Piet Selen, door te bellen
naar 077 467 43 60 of te mailen naar
algemeen@rouweelseveld.nl

Verkiezing ‘De beste keet van
Nederland’
De wedstrijd ‘De beste keet van Nederland’ wordt ook dit jaar weer georganiseerd. Afgelopen jaar behaalden de
NH Boerkes uit America een tweede plek tijdens deze verkiezing.
Het jongerenwerk van Synthese
roept jongerenketen uit Horst aan de
Maas op mee te doen. Keten die posi
tief bijdragen aan een stuk plattelands

cultuur zijn kanshebber. De organisatie
hoopt dan ook dat de hoofdprijs dit jaar
naar een keet in de gemeente Horst
aan de Maas gaat. Keten die deel wil

len nemen aan de verkiezing kunnen
contact opnemen met het jongerenwerk
van Synthese via w.lange@synthese.nl
of 06 40 63 26 75.

liseren. De bijeenkomst vindt plaats
op maandagavond 25 september
in het gemeentehuis (souterrain,
ingang aan de achterzijde gemeen
tehuis) en start om 20.00 uur.
Speciale gast op deze bijeenkomst is
Bob van Ravensberg uit Amersfoort,
ambassadeur van het NZF.
Voor meer informatie en
aanmelden kan contact op
worden genomen met Paul Geurts
via pgeurts1@home.nl of
06 57 31 10 11.

Poes vermist sinds woensdag
6 september! Heilige Birmaan poes
Happy (wit met bruine snoet, oortjes,
staart en pootjes). Tel. 06 30 63 26 68.

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

Cassandra Creatief open dag
1 okt. van 11.00-16.00 uur in
Gemeenschapshuis De Wis Castenray.
Winkel deze dag ook open.

Uw foto’s direct klaar.
Nu ook direct klaar foto’s afdrukken
vanaf uw smartphone, tablet,
usb-stick, cd, sd-card, etc.! Snel en
eenvoudig op de formaten 10x15,
13x18 of 15x20cm bij Foto Geurts,
Kerkstraat 2a1, Horst. 077 398 78 55.

Voor al uw feesten en partijen,
groot of klein, moet je bij Café Cox
zijn! Info 077 398 33 05.
Wol is goedkoper dan therapie.
Wil je leren breien, of de draad weer
oppakken? Bezoek onze inloopmiddag/
avond. Voor info: Breimode
en Handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75
handwerken@schippertjehorst.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Private Label Meubelatelier.
Voor het repareren en herstofferen
van uw bank, fauteuil, boot, caravan
etc. Ook woninginrichting en nieuwe
meubels. Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.
Verloren bruine herenbril
op zaterdag 9 september in Horst of
Sevenum. Tel. 06 15 01 16 86.

Vermist!
Sinds woensdag 6-9-2017
vanuit Horst uit wijk “De Risselt”
Heilige Birmaan poes genaamd “Happy”.
Witte poes met bruine snoet, oortjes,
staart en pootjes.

Breed
assortiment
meststoffen
Horsterweg 68, Sevenum

Wie heeft haar gezien of gevonden?
Beloning: 200 euro
voor de gouden tip!
Meer info?
Graag bellen met tel. 06-30632668

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

16

jongeren

14
09

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.

aan
Floor Janssen

Neptariër
Al een jaar lang eet ik maar
ongeveer twee keer in de week
vlees. Hier zijn allerlei benamingen voor: flexitariër,
klimatariër en semi-vegetariër,
maar de echte diehard vegetariërs en veganisten noemen me
graag een neptariër. Je bent
een vegetariër of je bent het
niet. Als je een vegetariër bent
die af en toe zondigt door
chicken McNuggets te halen,
ben je een hypocriet.

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Floor Janssen
Sevenum
14 jaar
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ooit zou ik nog een wereldreis willen
maken. Dan zou ik vooral naar Afrika
willen om de cultuur van die mensen
goed mee te maken.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Trendgevoelig ben ik totaal niet, waar
door ik nooit echt mee doe met trends.
Ik ben hoe ik ben en laat me niet snel
beïnvloeden door andere mensen.
Wat zou je nooit weggooien?
Oude filmpjes en foto’s van toen ik klein
was zou ik nooit weggooien. Dit zijn
leuke herinneringen en ik kijk ze graag
terug. Het is ook altijd heel erg grappig
om dat allemaal terug te zien.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordjes zijn: ‘daat hedde

Meer dan
100 jaar ervaring
Horsterweg 68, Sevenum

mej’ en ‘boeie’. ‘Boeie’ zeg ik bijvoor
beeld als ik iets niet goed heb gedaan
met huiswerk en een vriendin zegt hier
iets van. ‘Daat hedde mej’ zeg ik als ik
geen zin heb om ergens op in te gaan
of om verdere uitleg te geven.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Twee jaar geleden ben ik met team
Sevenum Nederlands kampioen gewor
den met paardrijden. We moesten dres
suurrijden en springen. Voor dressuur
kreeg je punten en je moest foutloos
springen. Uiteindelijk deden we dit het
beste van heel Nederland en wonnen
we. Graag zou ik dit nog een keer wil
len doen.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Nee, tot het tegendeel bewezen wordt.
Pas als er een ufo in mijn tuin landt
geloof ik het.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Vroeger was ik heel erg ondeugend en
ik deed veel ondeugende dingen.
Ooit heb ik bijvoorbeeld 10 eieren

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

kapot geslagen op het aanrecht. Ook at
ik altijd zand en bloemen. Geen idee
waarom ik dit toen deed, maar deze
verhalen moet ik nog vaak aanhoren
van mijn familie.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Ik heb een paar goede vriendinnen en
die heb ik allemaal ontmoet via school.
Dit zijn vooral vriendinnen van de basis
school, maar ik ken er ook veel van de
middelbare school. Op dit moment zit
ik ook bij een echt goede vriendin in
de klas. Een andere goede vriendin van
me is mijn nicht Daisy. Met haar doe ik
veel dingen en haar ken ik dus, omdat
ze familie van me is.
Heb je een verborgen talent?
Een soort van verborgen talent is dat
ik graag fotografeer. Deze hobby is
begonnen doordat ik en een keer mee
moest met mijn moeder naar een paar
denwedstrijd waar zij jury was. Ze had
toevallig haar camera mee en toen ik
ging ik foto’s maken. Deze waren best
goed gelukt en zijn op Facebook gezet.
Hier kreeg ik veel leuke reacties op en
besloot door te gaan met fotograferen.
Inmiddels word ik best vaak gevraagd
om foto’s te maken op evenementen.
Nu maak ik veel foto’s van paardeneve
nementen en ook van families.
Wat is je droombaan?
Heel graag zou ik topspringamazone
worden, maar dit zal helaas wel een
droom blijven. Echt haalbaar is het
natuurlijk niet. Een realistische droom
baan is iets in de creatieve richting.
Ik ben zelf best creatief en dan zou ik
graag iets in de architectuur doen of
binnenhuisarchitect worden.

Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik altijd
heel erg spontaan en vrolijk ben
tegenover mensen. De slechte eigen
schap is dat ik echt niet kan opruimen.
Mijn hele kamer is altijd een zooi en
vaak zie je de grond niet eens meer.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Vertrouwen vind ik heel erg heel
belangrijk. Als je goede vriendinnen
bent moet je elkaar kunnen vertrou
wen. Zo blijven de dingen die niet
iedereen hoeft te weten ook tussen
jullie. Je moet elkaar gewoon met alles
kunnen vertrouwen en je moet voor
elkaar klaarstaan.
Wat zou je nooit meer
overdoen?
Eigenlijk heb ik wel van alles genoten.
Er zijn geen grote dingen waar ik spijt
van heb en waar ik wel spijt van heb
zijn zo’n kleine dingentjes dat ik hier
niet mee zit.
Optimist, pessimist of realist?
Optimist, omdat ik altijd degene ben
die zegt we maken er wat van en
Ik ben heel vrolijk altijd. Ook ben ik rea
listisch, want ik weet ook wat ik wel en
niet kan. De dingen die ik niet kan doe
ik niet en de dingen die ik wel kan ga
ik volledig voor.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De lachende emoticon gebruik ik het
meest. Ik lig altijd met mijn vriendin
nen in een deuk om de kleinste, droog
ste dingen. Vaak zijn het dingen waar
je eigenlijk helemaal niet om moet
lachen, maar toch doen we het.

Laat me even duidelijk
maken dat ik niet minder vlees
eet om de standaardreden die
kinderen uit groep 5 gebruiken
om een week vegetariër te zijn:
‘het is zielig voor de dieren’.
Nee, veel vlees eten is gewoon
een zware belasting voor het
milieu. Zelfs zwaarder dan alle
uitstoot van al het transport bij
elkaar. Eén koe stoot jaarlijks net
zoveel broeikasgassen uit als 4,5
auto, ofwel het rijden van 70.000
kilometer. Ook verdwijnen
hierdoor diersoorten: bossen
worden gekapt waardoor dieren
geen leefgebied meer hebben.
In Nederland verdwijnen er
planten en diersoorten door
verzuurd landschap door grote
hoeveelheden fijnstof en mest.
Ook kost de productie van vlees
veel meer water dan een
plantaardige voeding. Ik las
laatst dat als je een plakje
minder worst op je brood doet,
je drie kwartier langer kan
douchen. Bovendien draagt de
vleesproductie bij aan een
oneerlijke voedselverdeling.
Als we direct het graan en soja
zouden eten, dat verbouwd
wordt voor dierenvoer zouden
we meer mensen kunnen
voeden.
Ik wil hier trouwens niet de
geitenwollensok uithangen die
iedereen in het gezicht gooit
waarom ze vegetariër moeten
worden (ook al lijkt dat misschien nu wel zo). Mensen
mogen zelf weten wat ze met
hun voedingspatroon doen.
Maar mijn punt is dat als we
allemaal iets minder vlees
zouden eten, we allemaal wat
liever zijn voor het milieu en de
medemens.
Liefs,
Anke

sport 17
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EK vrouwenvoetbal

Huldiging Dominique Janssen
Op het terrein van RKsv Wittenhorst in Horst werd zondag 10 september Dominique Janssen gehuldigd. De in
Horst geboren voetbalster was onderdeel van het Nederlands elftal dat deze zomer het Europees kampioenschap
vrouwenvoetbal won.

25e editie

Kasteelloop
De Kasteelse Bossen in Horst vormen tweede kerstdag voor de 25e
keer het decor voor de Kastelloop. Deze loop wordt georganiseerd door
scheidsrechtersvereniging Horst-Venray eo. Op dinsdag 26 december
kunnen de deelnemers 1, 2, 5 of 10 kilometer lopen.
Het evenement heeft vier ver
schillende afstanden. De 1 kilome
ter, deze begint om 10.00 uur en
is voor kinderen tot en met 9 jaar.
Om 10.45 uur begint de 2 kilometer

voor kinderen tot en met 15 jaar.
Een half uur later begint de 5 kilo
meter en om 11.30 uur begint de
10 kilometer. Inschrijven kan via
www.inschrijven.nl

Nederlaag

Hegelsom ten onder
in Maasbree
Door: voetbalvereniging vv Hegelsom
Het eerste herenteam van vv Hegelsom is er niet in geslaagd haar
tweede bekerwedstrijd van het seizoen te winnen. Na de overtuigende
5-1 overwinning een week eerder op Helden, moest het team van trainer
Math Joosten op zondag 10 september genoegen nemen met een kleine
nederlaag in en tegen MVC’19 uit Maasbree.

In de kantine van Wittenhorst wordt
onder het genot van een biertje
Heerenveen tegen PSV gekeken terwijl
op de velden wedstrijden worden
gespeeld. Een aantal mensen staat te
wachten op Janssen. Ze is een klein
kwartiertje te laat, maar dat deert
niemand. Dan komt ze, onder begelei
ding van onder anderen burgemeester
Kees van Rooij en voorzitter Ton Hagens
aanwandelen. De toeschouwers
beginnen te klappen en Janssen lacht.
De mensen komen haar feliciteren,
handtekeningen vragen en foto’s vragen
nog voordat er een woord gesproken is.
De kantine is ondertussen aardig
volgestroomd als de voorzitter van

Wittenhorst, Ton Hagens, het woord
neemt. “Als Nederlander hoop je altijd
op het beste voor het Nederlands
elftal. Maar toch, als Horstenaar hoop
je ergens dat iemand een fout maakt,
en Dominique daardoor mag spelen.
Ze traint altijd en staat altijd klaar om in
te vallen, en in de finale was het zo ver.
Op het hoogtepunt mocht ze erin. En dat
vinden wij, als Horst aan de Maas en als
Wittenhorst, fantastisch.” Janssen mocht
in de finalewedstrijd tegen Denemarken
dik een half uur voor tijd invallen.
Nederland wist die wedstrijd uiteindelijk
te winnen met 4-2.
“Na het EK, de Verenigde Staten
en weer trainen bij Arsenal wist je een

gaatje te vinden om langs te komen.
De afgelopen vier jaar waren heel
bijzonder. We willen dus ook iets spe
ciaals doen. Voor alle EK-gangers van
Wittenhorst komt er een walk of fame.
Dat zijn er alleen nog niet zo veel,”
lacht Hagens. Janssen krijgt als eerste
EK-ganger een plekje op die walk of
fame. In cement zet ze haar voetafdruk,
die later op het terrein gelegd wordt.
“Dit had ik nooit aan zien komen,”
vertelt Janssen met een glimlach op
haar gezicht. “Ik moest vaak warmlo
pen en kwam er dan niet in. Dat was
wel zwaar. Maar dat ik uiteindelijk
mocht spelen was het allemaal
waard.”

Korfbalsters SV Melderslo
pakken eerste punten
Door: Korfbalvereniging SV Melderslo
Na de eerste verloren competitiewedstrijd en de verloren bekerwedstrijd van donderdag, speelden de korfbalsters van SV Melderslo op zondag 10 september tegen VVO uit Hapert. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark
‘De Lemelvelden’ in Hapert.
SV Melderslo begon sterk aan
de wedstrijd. Het stond al snel op
een 0-3 voorsprong, maar wist deze
helaas niet verder uit te bouwen
doordat de ploeg na deze sterke
beginfase veel kansen ging missen.
VVO had wat minder kansen nodig en
kon de aansluiting met Melderslo dus

houden. Hierdoor bleef het spannend,
hoewel SV Melderslo wel sterker
was en meer creëerde. De ploegen
gingen bij een stand van 4-6 de
rust in. Na de rust ging SV Melderslo
beter afronden en ook verdedigend
stond de ploeg als een sterk collec
tief. Tot 5-7 wist VVO bij te blijven,

maar daarna liep SV Melderslo uit
tot 5-13. Hoewel VVO in de slotfase
van de wedstrijd nog twee keer
wist te scoren, hielp dit de Hapertse
ploeg niet meer naar de overwin
ning toe. Bij een eindstand van 7-13
gingen de twee punten mee naar
Melderslo.

Tweede winst Oxalis een feit
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Na de met 19-8 gewonnen wedstrijd tegen Lottum van zondag 3 september, speelde Oxalis zondag 10 september tegen Merselo haar tweede competitiewedstrijd in de 1e klasse. Al vroeg op de dag moesten de korfbaldames
aantreden om te gaan strijden voor de punten.
De start van de wedstrijd was
aan de kant van Oxalis erg matjes en
het kostte de dames moeite mooie
kansen te verzilveren. Dit zorgde ervoor
dat Merselo in de wedstrijd kon komen
en na tien minuten een voorsprong van
2-1 te pakken had. Ondanks dat, bleef

Oxalis sterk verdedigen en wist het de
thuisploeg flink uit te putten. De dames
trokken het gelijk en pakten de voor
sprong vervolgens terug. De afronding
bleef echter nog ver onder de maat wat
een magere 2-5 ruststand opleverde.
Na rust herpakte Oxalis zich en kwam

het eindelijk goed los van Merselo.
Aanvallend beloonden de dames zich
met doelpunten en verdedigend hiel
den ze het strak dicht. Na 70 minuten
speeltijd hadden ze dan ook een ver
diende 3-13 neergezet en konden ze de
punten mee naar huis nemen.

Hegelsom wist dat het lastig zou
gaan worden, aangezien MVC’19
uitkomt in de derde klasse en
Hegelsom een klasse lager. Hier was
gezien het spelbeeld echter vrij
weinig van te merken. Hegelsom
voetbalde goed mee met MVC’19 en
kreeg ook enkele kansen op een
voorsprong, net als de gastheren.
Na een half uur spelen was het raak
voor Hegelsom. Jordi Geurts kopte de
bal binnen en de wedstrijd was los.
Lang kon Hegelsom niet genieten
van de voorsprong, want de 1-1 lag
een paar minuten later al in het net
na een goede aanval. Zelfs de gelijke

stand bleef maar één minuut op het
scorebord staan. Na slecht opbouwen
aan de kant van Hegelsom kon
MVC’19 via één pass een aanvaller
één-op-één zetten met keeper Joris
Hagens, die kansloos was op de
inzet, 2-1. In de tweede helft
gebeurde er niet veel meer. MVC’19
werd af en toe gevaarlijk, maar ook
Hegelsom was via Floris Lenssen en
Guido Kauffeld enkele keren dicht bij
de 2-2. Ondanks dat Hegelsom een
ploeg is die pas afgelopen seizoen
naar de vierde klasse promoveerde,
viel het verschil in klasse met MVC’19
niet heel erg te merken.

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

Zondag 17 september a.s.
organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2 te Sevenum
Ruim 25 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer
diverse technieken en -producten van het nieuwe creatieve seizoen.
Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen.
De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties
kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij.

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

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!
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Gamerscompetitie

Horster broers in eDivisie met VVV
Esports worden steeds populairder en dat is overal terug te zien. Vorige maand won een Nederlands team 9,2
miljoen euro in een toernooi rondom het spel Dota 2, komend jaar begint Formule 1 met een gamerscompetitie en
sinds afgelopen jaar heeft de Eredivisie een eDivisie voor zijn voetbalclubs opgericht. Dit jaar komt VVV-Venlo uit in
de Eredivisie en zodoende komen ze ook uit in de eDivisie. De broers Nick (21) en Sandro (19) Cooiman uit Horst valt
de eer toe om VVV-Venlo te vertegenwoordigen.

“In ons geval betekent eSports dat
we FIFA spelen. Dat is een voetbal
simulatiespel op de Playstation. We
spelen dit in de eDivisie, een divisie
waarin FIFA-spelers alle Eredivisieclubs

vertegenwoordigen. De eDivisie is het
hoogste niveau FIFA van Nederland en
meerdere deelnemers hebben meege
daan aan het WK FIFA. Wie van ons gaat
spelen is nog niet bekend”, legt Sandro

F

uit. De eDivisie bestaat uit twee delen,
een competitie tot de winter en eentje
tot de zomer. Sandro: “Het nieuwe FIFAspel komt eind september uit, dus dan
start onze competitie pas. We spelen

daarna alle wedstrijden tegelijkertijd
met de Eredivisiewedstrijden en onze
wedstrijden zijn samen met interviews
ook te zien op FOX Sports.”
Dat ze beiden gekozen zijn, komt
eigenlijk als een verrassing. “Ik las
op Facebook dat ze eSporters zoch
ten. Eind juni was een toernooi op
Stereo Sunday in Venlo waar je een
plek kon verdienen voor de finaledag.
Vervolgens won ik alles, de finale zelfs
met 4-0 en dus mocht ik naar die
finaledag.” Nick kreeg in een ander
toernooi een wildcard. Uiteindelijk
strandden ze beiden in de halve finale
van de eerder genoemde finaledag,
maar ze mochten toch op gesprek.
Nick: “VVV-Venlo zocht niet alleen
iemand die goed was in FIFA, maar
ook representatief was voor de club,
iemand die uit de regio kwam, goed
was met sociale media en wellicht kon
vloggen. We werden op onze sol
licitatie meteen geïnterviewd, om te
kijken of we het goed voor de camera
deden. Blijkbaar was dat zo en daarbij
zijn twee broers uniek. We zijn de
enige broers in Europa die betaald een
voetbalorganisatie vertegenwoordi
gen. Een jaar geleden zagen we Koen
Weijland, eSporter van Ajax, bij RTL
late Night. We stonden er toen versteld
van hoe snel deze ontwikkeling binnen
FIFA gekomen was. Bizar dat ik nu,
nog geen jaar later, gewoon zelf onder
contract sta.”
Nick en Sandro zijn respectie
velijk de nummer 96 en 98 van
VVV-Venlo, naar hun geboortedatum.
Nick: “We hebben ook ons eigen shirt
met het rugnummer en staan onder
contract. Zo hoorden we ook bij de
presentatie van de selectie.” Op FIFA
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Doe mee! Ga naar Trefcenter Venlo op Facebook
Like Trefcenter op Facebook voor leuke acties, nieuws en interessante kortingen
Actieperiode: 5 t/m 22 september 2017. Actievoorwaarden: www.trefcenter.nl/win.

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter

Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

_

spelen ze als VVV, maar ze mogen hun
eigen spelers uitkiezen. Zodoende zijn
Ronaldo of Messi misschien binnen
kort te bewonderen in het VVV van de
eDivisie. “Het zou voor ons niet eerlijk
zijn als we met VVV-Venlo tegen Ajax
zouden moeten spelen”, legt Nick uit.
“We mogen zelf ons team vormen.”
De eDivisie wordt gespeeld in de
spelmodus FIFA Ultimate Team. In deze
modus spelen spelers wedstrijden voor
munten. Met deze munten kunnen zij
vervolgens pakjes kopen waar kaarten
van spelers inzitten. De spelers kunnen
ze vervolgens opstellen in hun team.
Spelers kunnen ook direct gekocht
en verkocht worden met de munten.
“De weekendleague is daarin belang
rijk. Dit zijn veertig potjes die je in het
weekend moet afwerken. Des te meer
je wint des te meer munten krijg je,
maar je krijgt ook betere tegenstan
ders”, legt Nick uit.
Een speciale training voor de eSpor
ters heeft VVV-Venlo niet. Nick: “Als we
even niet gespeeld hebben zetten we
de Playstation aan en spelen we om
onze vorm terug te krijgen. Wel heb
ik nu minder het gevoel dat ik mijn
tijd verspil als ik FIFA speel, dat is wel
leuk.” In tegenstelling tot grote clubs
houden ze er geen fulltime baan aan
over. “Maar alle activiteiten, de aan
dacht en privileges zoals wedstrijdkaar
ten, tenues, contacten en evenementen
zijn erg leuk.” De toekomst van eSports
ziet er rooskleurig uit. Eredivisieclub
Heracles heeft al een jeugdopleiding
waar tien jongeren leren ‘eSporten’.
Sandro vult aan: “Er wordt zelfs over
wogen om eSports een onderdeel te
maken van de Olympische Spelen in
Parijs in 2024.”

_
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FC Twente wint Top
D-toernooi
De 21e editie van het Lindeboom/Dutch Grahic Group D U13 in Grubbenvorst werd gewonnen door FC Twente.
Het toernooi werd zaterdag 9 en zondag 10 september georganiseerd door voetbalvereniging GFC’33.
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Indoor 3D Afslag10

Boogschietwedstrijd
De Schutroe en ASC
Handboogsportvereniging De Schutroe uit Horst organiseert in
samenwerking met Archery Service Centre (ASC) Horst de boogschietwedstrijd Indoor 3D Afslag10. Dit evenement vindt zaterdag 14 oktober en
zondag 15 oktober plaats.
Deelnemers schieten op een dag
op beide accommodaties, waarover
24 doelen verspreid staan. Er zijn vier
verschillende disciplines: recurve,
compound, traditioneel en bare
bow. Deelnemers kunnen kiezen op
welke dag ze meedoen en bij welke
disciplines. Op zaterdag wordt de

wedstrijd geopend door wethouder
Bob Vostersmans bij De Schutroe.
Op zondags moeten deelnemers zich
vanaf 08.00 uur verzamelen bij ASC.
Op het einde van beide dagen vindt
een prijsuitreiking plaats.
Inschrijven voor de wedstrijd kan
via de website www.schutroe.nl

PC De Dravertjes
50 jaar
Rijvereniging en ponyclub De Dravertjes uit Melderslo bestaat dit
jaar 50 jaar. Daarom worden de clubkampioenschappen, die plaatsvinden op zaterdag 23 september, deze keer met een feestelijk tintje
georganiseerd.

FC Twente won in de finale
overtuigend van het Belgische
KV Mechelen met 3-0. Het Duitse
Vfb Stuttgart won in de strijd om het

brons met 3-1 van Roda JC. De Jeu
Sprengers Award, voor de beste
speler, ging naar Jason van Duiven
van winnaar FC Twente. FC Volendam

won de Fair Play Prijs van NKS-Voet
bal, terwijl Sem Yvel van ADO Den
Haag zich liet kronen als topscoorder
van het toernooi.

Zoals altijd wordt ’s ochtends
gestart met de dressuurwedstrijd.
Vervolgens zullen er ’s middags
andere activiteiten met pony’s en
paarden plaatsvinden. Aansluitend is
er een verassings-showelement en
wordt bekendgemaakt wie zich een

jaar lang clubkampioen mag noemen.
’s Avonds wordt er nog gefeest en zal
Pierre van Helden de paardensport op
een ludieke wijze op de korrel nemen.
Het evenement vindt plaats op het
clubterrein van PC De Dravertjes aan
de St. Odastraat in Melderslo.

Wittenhorst eenvoudig naar
tweede ronde beker
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De tweede poulewedstrijd in de regionale beker uit tegen SV Blerick wist het eerste herenteam van RKsv
Wittenhorst op zondag 10 september met fraai voetbal 4-0 winnend af te sluiten. Dit betekende meteen dat de
Horstenaren zich plaatste voor de knock-out-fase van de beker.
Tweedeklasser Blerick wilde in de
openingsfase het verschil maken,
maar verder dan een doelpoging
kwam de ploeg niet. Wittenhorst nam
daarna het spel over. Het eerste
wapenfeit kwam van de voeten van
Thom Derks. Met een gevaarlijk schot
beproefde hij de doelman die wist te
redden. Willem Heijnen kon even
later niet goed bij een voorzet van
Thom Derks.
In de 23e minuut lukte het
Wittenhorst dan toch de voorsprong

te pakken. Willem Heijnen maakte uit
een corner de 0-1. Wittenhorst bleef
de betere ploeg en kon via goede
acties van onder anderen Marco
Daniëls en Michiel Hanssen de score
net niet uitbouwen. Vlak voor de
pauze werd ook een goede doelpo
ging van Thom Derks niet beloond.
Na de pauze bleven de oranjeman
nen het spel bepalen. In de eerste de
beste aanval had Thom Derks pech dat
de bal na een schot de lat toucheerde.
Eenmaal moest doelman John Tissen

handelend optreden. Hij ranselde een
gevaarlijk schot uit zijn doel.
Het duurde tot de 54e minuut
voordat Wittenhorst het overwicht
kon uitbreiden in doelpunten. Uit een
goede actie van Denny Bongers
belandde de bal bij de inkomende
Willem Heijnen die kon afronden, 0-2.
In het slot van de eenzijdige partij
bepaalde Wittenhorst door twee
mooie doelpunten uit mooie acties de
eindstand op 0-4. De treffers waren
van Marco Daniëls en Thom Derks.

Alles voor
je paard
Horsterweg 68, Sevenum

www.ikzoektuingrind.nl

Oxalis door in de beker
competitie
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
De eerste ronde voor de korfbalbeker vond plaats op donderdag 7 september. Korfbalvereniging SV Oxalis
mocht het voor een plek in de volgende ronde opnemen tegen Arcades 1 in Liessel. Het werd een spannende
wedstrijd.
Al na 2 minuten wisten de dames
te scoren, maar daarna bleef het lang
0-1. De ene na de andere mooie kans
werd door de dames om zeep geholpen.
Verdedigend zat Oxalis er zo kort op
dat er voor Arcades geen andere optie
was dan enkel rondspelen en af en toe
insnijden richting de korf. Dit laatste
was op zich goed, maar voor het oog
miste de wedstrijd daardoor iedere vorm
van beleving. Na 20 minuten viel er
eindelijk weer een doelpunt voor Oxalis,

maar kort daarop wist ook de thuisploeg
te scoren. Het resulteerde in een kleine
2-4 ruststand, terwijl Oxalis toch een
voudig over Arcades heen zou moeten
kunnen lopen. In de rust sprak coach
Wendy Theelen de dames toe dat er
toch echt wat gedaan moest worden aan
de afronding, wilde Oxalis de wedstrijd
voor zichzelf enigszins leuk maken, maar
bovenal als het door wilde gaan naar
de volgende ronde. In de tweede helft
wist Oxalis vaker de bal door de korf te

prikken, maar dat gebeurde tevens aan
de kant van de thuisploeg. Arcades had
veel minder kansen nodig om te scoren
terwijl Oxalis zeeën van tijd daaraan
verspilde. Uiteindelijk, na 70 minuten
gespeeld te hebben, won Oxalis met
10-13 en bereikten de dames moeizaam
de tweede ronde van de beker. Positief
aan deze wedstrijd was dat over de
gehele linie werd gescoord. Op donder
dag 21 september speelt Oxalis in de
1/16 finaleronde tegen SVOC’01 1.

tel. (077) 320 97 00

Open huis dagen!
Gratis cadeau

bij besteding van € 75,Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Cursus reisverhalen
schrijven

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

BiblioNu Horst geeft op dinsdagen van 26 september tot en met
21 november een cursus reisverhalen schrijven. Tijdens die cursus
helpt Jetty Alards deelnemers om hun verhaal zo goed mogelijk te
schrijven.
De cursus bestaat uit vijf les
sen. Deelnemers schrijven thuis een
verhaal. Tijdens de bijeenkomsten
worden de verhalen gelezen en
besproken. Afhankelijk van ieders
schrijfstijl geeft Alards theorie en

worden er schrijfoefeningen gedaan.
De cursussen vinden plaats op dins
dagen van 26 september tot en met
21 november van 10.00 uur tot 12.00
uur. Meer informatie is te vinden op
www.biblionu.nl

Derde editie Brokeze Bruist

Zevende editie Frank
& Ivan in concert

De derde editie van het cultureel festival Brokeze Bruist in Broekhuizen en Broekhuizenvorst wordt
dit jaar gehouden op zaterdag 9 en zondag 10 september. Op beide dagen waren er diverse workshops,
muziekoptredens en was er een overzichtstentoonstelling van kunstenaar Toon van der Ven te zien.

Bij Grand Café Coenders in Horst wordt tijdens kermiswoensdag op
20 september vanaf 20.30 uur voor de zevende keer het concert van
Frank & Ivan georganiseerd.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Ken je ons
huismerk
Kenner al?

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

Horsterweg 68, Sevenum

www.peetenmobiel.nl

Het concert wordt georga
niseerd door Vrienden van de
Moandaagavundclub. De jongens van
‘Aaltied noeijts te laat’ zullen voor de
zevende keer een optreden verzor
gen. Ook de Ald Preense van CV de

Plaggenhouwers uit Grubbenvorst
komen optreden. Verder zullen Frank
en Ivan op deze avond hun nieuwe
lichtgevende kleding presenteren.
De presentatie van de avond is in han
den van Harrie Vissers.

Hobbymanifestatie
in Sevenum
In De Wingerd in Sevenum vindt zondag 17 september een creatieve
hobbymanifestatie plaats. Deze manifestatie is van 10.00 tot 16.30 uur en
wordt georganiseerd door Hobbyshop Nellie Snellen.
Aan deze creatieve show werken
ruim 25 landelijke bekende auteurs
en demonstratrices mee. Zij presen
teren diverse hobbytechnieken en
trends.
Tijdens de hobbymanifestatie
presenteert Nellie haar nieuwste
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www.coxmetaal.nl
www.coxmetaal.nl

technieken en producten zoals mixed
media artikelen, embossing ponsen,
embossing folders, dies en stempels.
Aanwezig zijn onder andere Marianne
Design, Leane Creatief, JéJé Products,
en CraftEmotions. Verder zijn er work
shops en is er een tombola.

Kwetsbaar

Steeds meer
kunststof in kruisen
en kapellen
Stichting Kruisen en Kapellen Limburg heeft verenigingen onlangs
geadviseerd om kostbare zaken aan kruisen of in kapellen te vervangen
door kunststoffen varianten. In Horst aan de Maas proberen de kruisenen kapellenverenigingen dan ook waar het kan replica’s te gebruiken.
Hay Peeters is van Stichting
Kruisen en Kapellen Horst. Die stichting
was vóór het advies van Kruisen en
Kapellen Limburg al erg alert op het
risico dat originele kruisen en derge
lijken lopen. “Wij zijn zo’n tien jaar
geleden al begonnen met het gebruik
van kunststof. De originele kruisen, cor
pora en beelden in kapellen zijn helaas
namelijk erg kwetsbaar voor diefstal.
Ook hebben de spullen die buiten staan
vaak veel te lijden van het weer, dus
ook wat dat betreft is het beter om
kopieën te gebruiken.” In de voorma
lige gemeente Horst aan de Maas, waar
Stichting Kruisen en Kapellen Horst
verantwoordelijk voor is, zijn daarom
haast alle originele spullen al een paar
jaar vervangen door varianten van
kunststof.

Arnold Jacobs van Stichting Kruisen
en Kapellen Meerlo-Wanssum geeft
aan dat deze stichting waar mogelijk
wel probeert om het een en ander om
te ruilen voor kunststof, maar dat het
moeilijk is. Hoewel kunststoffen vari
anten goedkoper zijn dan de originele
materialen, is alles vervangen door
kunststof alsnog erg duur. Jacobs: “Onze
stichting is afhankelijk van sponsors en
wordt gedragen door vrijwilligers. Als
we voldoende geld hebben, vervangen
we het liefst zo veel mogelijk, maar dat
gaat zomaar niet.” Jacobs ziet wel het
belang van het advies van Kruisen en
Kapellen Limburg in: “Onlangs is er in
Tienray nog een corpus van een kruis
vernield. Dat heeft ons 180 euro aan
restauratie gekost. En incidenten zoals
deze zijn niet uitzonderlijk.”
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€17,50

Kieut Fieust Broekhuizen
In Broekhuizen vond vrijdag 8 september op het terrein aan de Oude Vonkelweg Kieut Fieust Brokeze
plaats. Op het programma stonden optredens van De Fissa, Daniel Dex, Hitmaestro en Mauro Fuerte.

Gast Twan Huys

Wereldmarkt Norbertuswijk
Basisschool De Twister, het Dendron College en het Huis van de Wijk in Horst organiseren op Burendag,
zaterdag 23 september, een Wereldmarkt.
De markt zal letterlijk een ver
binding vormen tussen het Dendron
College en het schoolgebouw van de
Twister, met als spil het Huis van de
Wijk. De Wereldmarkt richt zich op het
zichtbaar maken van een breed scala
aan vrijwillige inzet op het vlak van
ontwikkelingssamenwerking in Horst
aan de Maas. Dit staat in relatie met

wat de scholen in de Norbertuswijk
ondersteunen. Daarbij wil de organisa
tie veelal inzetten op ‘verbinding’.
Er is een programma samengesteld
waaraan veel organisaties meewer
ken. Er zullen voorlichtingen plaats
vinden, maar daarnaast is er ook de
mogelijkheid te proeven uit de keuken
van andere culturen, is er muziek en

worden er presentaties verzorgd in de
vorm van films lezingen over pelgri
mages en workshops. Verder wordt
er een straatprogramma verzorgd,
gericht op kinderen en jongeren.
Als prominente gast zal Twan Huys
deel uitmaken van een collegetourprogramma terwijl leerlingen hem
vragen stellen.

Thalamus in voorronde Nu of Nooit
De Horster band Thalamus staat in de voorrondes van de popwedstrijd Nu of Nooit. L1 Radio maakte op maandag 4 september de dertig namen van de provinciale popwedstrijd Nu of Nooit 2017-selectie bekend.
Met Nu of Nooit wil Stichting
Popmuziek Limburg poptalent uit
Limburg een professioneel podium
bieden om speelervaring op te doen,
waarmee ze zichzelf in de kijker kun

nen spelen. Dertig acts krijgen de
mogelijkheid om speelervaring op te
doen in de voorrondes. Uiteindelijk
blijven er zes finalisten over, die
strijden om een optreden op Pinkpop

2018. De band Thalamus uit Horst staat
in de tweede voorronde, op zaterdag
14 oktober in Poppodium Grenswerk in
Venlo. De finale van Nu of Nooit vindt
plaats op zaterdag 9 december.

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

WEYERS GMBH / WAREHOUSING VENLO BV
Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is een handelsbedrijf in
verse groenten & fruit met o.a. een vestiging in Venlo (Nederland).
Onze producten worden hoofdzakelijk in Duitsland en
Oost-Europa verkocht. Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is
een succesvol bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden en een
aangename werksfeer met respect voor elkaar. De filosofie van
Weyers GmbH staat voor een open en eerlijke samenwerking
tussen haar medewerkers die hun verantwoordelijkheid kennen,
zelfstandig werken en eigen initiatieven tonen.
Wij zijn per direct op zoek naar

Hulpkrachten

m/v

Wat ga je doen?

De werkzaamheden zullen plaats vinden in een dochteronderneming
genaamd Warehousing Venlo BV, Venrayseweg 192, 5928 RH
Venlo (adres is gelegen op Fresh Park Venlo). Klanten, zowel intern
als extern, vertrouwen op tijdige levering. Werken bij Warehousing
Venlo BV betekent dat je een bijbaan met veel afwisselende
werkzaamheden hebt. Dit kan zijn laden en lossen, orders
verzamelen en ervoor zorgen dat het Warehouse er tiptop uitziet.
Wanneer je je helemaal thuis voelt in het bedrijf, zijn er meerdere
doorgroeimogelijkheden binnen Erzeugersgrossmarkt Weyers GmbH.

Wij zoeken:
•
•
•
•

Een enthousiast en leergierig persoon
Minimaal 16 jaar
Je bent gemotiveerd en vol energie
Je bent bereid om alle voorkomende werkzaamheden
aan te pakken
• Je bent voor deze bijbaan flexibel inzetbaar;
avonden en weekenden
• In de schoolvakanties kun je mogelijk ook nog extra uren
werken, indien de planning dit toelaat.

Wij bieden:

Vijfde editie KnopenLopen
Kulinair
KnopenLopen Sevenum organiseerde zondag 10 september voor de vijfde keer KnopenLopen
Kulinair. Deelnemers aan de 12 kilometer lange wandeltocht liepen door Sevenum en omgeving.
Onderweg werden op diverse plekken hapjes en drankjes aangeboden.

Een leuke en uitdagende baan binnen een jong dynamisch
bedrijf, met perspectief op een vast dienstverband en eventueel
doorgroeimogelijkheden. Wij bieden een salaris zoals in de AGFsector staat aangegeven en studiemogelijkheden nadat men
ervaring heeft opgedaan.

Spreekt dit je aan?

Herken jij je in deze vacature en wil je ons team komen
versterken stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
wernerbroers@weyersgmbh.de of bel voor informatie naar
Werner Broers 077-3068639.
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14
09
vr
15
09
za
16
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Try-Out Zwárt Zaod

Vlooienmarkt

Kermis –Muziek

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging Poespas
Locatie: Tuincentrum Jenniskens Hegelsom

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Zij-Actief Broekhuizenvorst
Locatie: café ’t Dörp te Broekhuizenvorst

Tijd: 18.30 uur
Locatie: café-feestzaal Cox Horst

Voorstelling Zwárt Zaod

Jubileumconcert Reünieorkest
Limburgse Jagers

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging Poespas
Locatie: Tuincentrum Jenniskens Hegelsom

Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Locht Melderslo

Kermis
Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum Horst

Kermis

Kermis –Muziek

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: café-feestzaal Cox Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Grubbenvorst
Locatie: ’t Haeren Grubbenvorst

Duitse en Hollandse Avond

Kermis

Voorstelling Zwárt Zaod

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café-feestzaal Cox Horst

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging Poespas
Locatie: Tuincentrum Jenniskens Hegelsom

Green River Blues Rock Band

Optreden Huub Dijckmans en
Piet Muurmans

Frank & Ivan in concert

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café De Beurs Horst

Voorstelling Zwárt Zaod

Tijd: 21.30
Locatie: camping-café Het Engelke Melderslo

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging Poespas
Locatie: Tuincentrum Jenniskens Hegelsom

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café De Buun Horst

ma
18
09

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Horst
Locatie: De Riet Horst

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Meterik
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Kermis Muziek
Tijd: 14.00 uur
Locatie: café-feestzaal Cox Horst

di
19
09

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: Horst-centrum

Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Peeldijkje Horst

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: Schatberg Sevenum

do
21
09

Kermis

Carbootsale

Modelautoruilbeurs

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Coenders Horst

Tijd: 18.00 uur
Locatie: café De Buun Horst

Rock Coverband The Red

Kermis – Optreden JPK Band

zo
17
09

wo
20
09

Open Coffee Met…
Tijd: 8.30-11.00 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Wandeling Schuitwater

Kermis

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: Theetuin Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum Horst

weet
wat
er
speelt

Van kippen
ga je houden
Horsterweg 68, Sevenum

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

in de regio en op
zijn vakgebied.

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!

Jeroen Hellendoorn
ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT & FANATIEK DEELNEMER RUNDJE UM UT HUNDJE

Vraag vrijblijvend om een offerte
Trotse sponsor van

RUNDJE UM UT HUNDJE
Benieuwd naar wat Jeroen voor u kan betekenen?
Kijk op WWW.TRC-ADVOCATEN.NL

Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686
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Medische Religie
zorg

10.30

HALLO voordeelpas

19.15

Deelnemers

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

ANBISE

Het LoopCentrum

Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

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

zondag

Meerlo
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 – 12.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
15 t/m 21 september 2017
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00

Heilige mis

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

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

zaterdag
		

Heilige mis

112

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

19.15

09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

woensdag
		

Rozenkrans

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

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

17.30

Swolgen
10.30
19.00

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie

10% korting op een diner
voor 2 personen

15% korting op voet- en
huidproducten

Blauwebessenland

IJssalon
De Zeuten Inval

Praktijk Ik Leer

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant
€ 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Bootcamp Power

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

Brasserie ‘54

Into Beauty

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

50% korting op 10 credits

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

5% korting op de rekening

Camps Optiek

Intratuin Venray

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Die 2 Brüder von Venlo

Janssen
Dansen en Sporten

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Twee proeflessen gratis

DMS-Service

Kuif

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 17,50 en
gratis kleurservicekaart

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders

Eén gratis consumptie bij de lunch

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Voet Zorg Venray

Eclicker

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

Eén nacht gratis logeren

APK computer en antiviruspakket
voor € 49,95

Eetcafé Ald Vors

Driegangenmenu voor € 17,50

Melderslo

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Hostellerie De Maasduinen

Duet Kappers
Heilige mis

Parkhotel Horst

Hotel Asteria Venray

Koffie voor € 1

Lottum
zondag

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

5% korting op alle aankopen

Kronenberg

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van € 15

25% korting op het tweede gerecht

Driegangenmenu voor € 10

Museum de Kantfabriek

Wereldpaviljoen Steyl

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Entree voor € 5

10% korting op de eerste
behandeling

My-LifeSlim

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

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

€ 6,50 korting op de intake

Pakje!

Zonnestudio Horst

Paramedische Voetzorg Horst

Zorgboerderij “Boer” Hans

Goed Haar en Visagie

10% korting op het hele assortiment

€ 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

20% korting op alle voetproducten

The Zen Company

15% korting op zonnecosmetica
10% korting

Sevenum

Tienray

Extra voordeel!
Het is weer tijd voor extra voordeel waar
je helemaal niks voor hoeft te doen!
Op dinsdag 19 september kiezen we
de gelukkige winnaar van een speciale
prijs uit alle geregistreerde HALLO
Voordeelpashouders! We maken de
winnaar bekend via onze Facebook-pagina.
Ook kans maken? Registreer je Voordeelpas
via www.hallovoordeelpas.nl

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

Verloskundige zorg

Alarmnummer

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

anco lifestyle centre

Grubbenvorst

zaterdag

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

09.45

18.00

Win
4x twee kaartjes
voor
Goed Eten
Foodtruck-festival

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

Ben jij
de geluk
k
HALLO vo ige
orde
pashoud eler?
Kijk vanaf
19 se
op onze Fa ptember
cebookpagina.

*Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

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

Enthous
ga stvrij & bet

GRATIS BEZORGD!

1400
T/PM

8

4K

KG

ULTRA HD

SMART

GRATIS BEZORGD!

649,-

599,-

499,-

WASMACHINE / WAT28490

ULTRA HD TV / 43UJ635V
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Eenvoudig muziek streamen door uw hele huis.

219,-

519,-

719,-

PLAY 1

PLAY 5

PLAYBAR

Stream muziek van meer dan 60 streamingdiensten

;PSHUWPPSFFOLSBDIUJH IFMEFSFOLBNFSWVMMFOEHFMVJE

Voorziet uw tv van bioscoopgeluid en speelt uw favoriete muziek af

Ons Service Center is er voor u!
EP:Tummers heeft een uniek Service Center in de winkel in Roermond,
Panningen en Echt. Ons Service Center is hét aanspreekpunt wanneer u
ondersteuning nodig heeft met technische vragen of problemen. Heeft u
bijvoorbeeld een storing op uw TV, en weet u niet hoe u dit moet oplossen? Geef ons dan een belletje, stuur ons een mailtje of kom even bij ons
langs. Daarnaast kunt u in ons Service Center ook terecht voor reparaties,
onderdelen, accessoires en installatiematerialen. Wij helpen u graag!

Martijn

Last van slecht Wi-Fi?
Wij lossen het voor u op!
Heeft u thuis problemen met uw draadloze netwerk? Is uw bereik slecht, willen pagina’s niet laden en heeft u geen idee waar
het aan ligt? Dan kan een wiﬁscan voor u uitkomst bieden!
Onze specialist komt bij u thuis langs en brengt met behulp van
professionele apparatuur al uw netwerkproblemen in kaart.
Vervolgens bespreekt hij met u de mogelijkheden en het kostenplaatje om het te verhelpen. Indien gewenst kan hij de
oplossing meteen voor u realiseren. Interesse? Neem contact
met ons op via: info@eptummers.nl

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

