gemeentenieuws pagina

05
10
2

0

1

14

HAPPY
BEURS DAY!
• Back to the Sixties Café • 350 stands • Thema-paviljoenen
• Indoor belevingsfietspad • Leuk dagje uit
• Gezellige terrassen en proeverijen
WWW.HILTHO.NL

KOM KIJKEN, LAAT JE VERRASSEN! ONTDEK HET OP DE HILTHO!

6 T/M 11 OKTOBER
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KASTEELPARK TER HORST HORST AAN DE MAAS

Koop je kaarten met korting online!
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Hondenbuffet Sevenum
Met Dierendag, dit jaar op woensdag 4 oktober, werden alle dieren nog eens extra verwend. In Sevenum werd op zaterdag 30 september al op een bijzondere manier aan
de dieren gedacht. Daar was bij Welkoop de tafel speciaal gedekt voor honden. In het kader van Dierendag was er in de winkel een hondenbuffet opgesteld. De viervoeters
lieten zich de brokjes en andere lekkernijen goed smaken.

Van Rooij naar Meierijstad

‘Nieuwe uitdagingen voor de boeg’
Kees van Rooij is voorgedragen als burgemeester van de Brabantse gemeente Meierijstad. Dat werd woensdag
27 september bekendgemaakt. De verwachting is dat Van Rooij in december wordt benoemd. De redactie van HALLO
legde hem bij zijn naderende afscheid als burgemeester van Horst aan de Maas enkele keuzemogelijkheden voor.
Met of zonder snor?
Resoluut: “Zonder. Ik heb enkele
jaren geleden meegedaan aan
Movember om aandacht te vragen
voor prostaatkanker en heb daarvoor
mijn snor laten staan. Dat was geen
succes thuis, vooral niet bij Jolanda,
mijn vrouw”, grinnikt hij. “Je wordt in
je functie als burgemeester regelma
tig gevraagd iets voor een goed doel
te doen. Je kunt niet alles doen, dus
maak je keuzes. Het moet bij je passen.
Ik denk dat er niet veel burgemeesters
zijn die hun snor hebben laten staan
voor Movember of die bijvoorbeeld

mee hebben gedaan met de Ice Bucket
Challenge. Je bent ambassadeur van de
gemeente en hebt daarin ook een rol
te vervullen. Je bent een boegbeeld en
je moet passen dat die positie niet bela
chelijk wordt gemaakt. Als je kijkt naar
landelijke of lokale goede doelen, dan
hebben lokale wel mijn voorkeur. Zo is
bijvoorbeeld ook mijn betrokkenheid
bij de Funfactor (een onderdeel van het
muziekfestival Funpop voor mensen
met een beperking, red.) ontstaan.
Vanuit mijn functie als burgemeester
vind ik het belangrijk dat iedereen mee
kan doen in de samenleving.”

Bootcamp of bankhangen?
“Ik heb lange tijd niet aan sport
gedaan en heb het op een gegeven
moment weer opgepakt. Burgemeester
is een zittend beroep en ik heb
gemerkt dat het fijn is om na een lange
dag vergaderen een uur of anderhalf
in de sportschool bezig te zijn. Het
maakt je fitter voor afspraken die je
daarna soms nog hebt staan. Door mee
te doen aan bijvoorbeeld het Rundje
um ut Hundje promoot ik dat bewe
gen goed voor je is en daarnaast ook
de Gezondste Regio 2025. Het is wel
zo dat ik gebruik moet maken van het

moment, als ik wil gaan sporten. Ik pro
beer het echter vol te houden en er de
tijd voor te nemen. Een avondje Netflix,
daar doe ik niet aan. Ik merk wel dat ik
op ideeën kom als ik bijvoorbeeld gras

aan het maaien ben. Je kunt dan de
zaken in je hoofd ordenen en verban
den leggen.”
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Laatste editie Proms-concert Grubbenvorst
In Grubbenvorst vindt op zondag 8 oktober voor de 39e keer het Proms
concert plaats in de Parochiekerk. Door een gebrek aan financiële middelen,
zal deze editie ook meteen de laatste zijn
De Proms is een klassiek concert
dat jaarlijks wordt georganiseerd door
Stichting Proms Noord-Limburg. In 1979
vond de eerste Proms plaats, toen nog
met vooral regionale artiesten.
“Het initiatief kwam van Jules Steeg
mans, de toenmalige burgemeester”,
vertelt Jo Bongartz van de stichting.
“Hij wilde ervoor zorgen dat Grubben
vorst geen grijze muis was in de
omgeving, dat het dorp opviel en veel
organiseerde. Daar hoorde voor hem
een groot klassiek concert bij.” En zo
was de Proms geboren.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Anke Verbeek
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Mike van Kempen
06 12 21 15 40
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Nu, 39 jaar later, komt er een einde
aan de reeks klassieke concerten van
Stichting Proms Noord-Limburg. Het is
voor de stichting financieel niet meer
haalbaar om door te gaan. “In het ver
leden hebben we altijd genoeg spon
soren gehad”, vertelt Hay Zeelen van
de stichting. Pierre Oostdam, voorzitter
van de Stichting Proms Noord-Limburg
vult aan: “Maar in de crisis zijn er veel
sponsoren weggevallen, die niet meer
teruggekomen zijn.” De stichting kampt
dan ook al een paar jaar met tekorten
en heeft daarom besloten dat het
Proms concert dit jaar voor het laatst
wordt georganiseerd.
“Kwaliteit is voor ons het belang
rijkst, die willen we garanderen”, zegt
Bongartz. “En de tweede pijler van het
concert is voor ons dat het gratis is.”
Hoewel je zou zeggen dat het Proms
concert misschien nog langer had
geleefd als de stichting entree had
gevraagd, is dat volgens het bestuur
niet het geval. “Dat hebben we een
paar jaar geleden een keer gepro
beerd”, vertelt Bongartz. “En dat liep
uit op een mislukking. Twee weken
voor het concert was de voorverkoop,
en we verkochten slechts acht kaartjes.
Toen hebben we het teruggedraaid.”
Zeelen voegt toe: “En gelukkig hadden
we toen alsnog een bomvolle kerk.”
Want bomvol is het altijd. De orga

nisatie kan terugkijken op 39 geslaagde
edities, waarin de Proms steeds groter
en het niveau steeds hoger werd.
“Op het hoogtepunt zaten er 700
mensen in de kerk”, zegt Oostdam.
Zo veel mensen mogen er nu wette
lijk niet meer in de Parochiekerk, het
maximum is 450. De kwaliteit van de
Proms is in de afgelopen 39 jaar alleen
maar gegroeid. Bongartz: “Waar we
begonnen met vooral regionale

orkesten en koren, kregen we steeds
grotere en professionelere groepen
en artiesten.” Dit jaar verwelkomt de
Proms het Kamerorkest Alveare onder
leiding van Sander Teepen uit Veghel.
Daarnaast komen er twee internati
onale solisten optreden, Jana Šrejma
Kačixková (sopraan) en Luciano Mastro
(tenor). Beiden zijn actief bij de Opera
van Praag. “Natuurlijk doet het pijn, zo’n
laatste editie”, zegt Bongartz, “maar we

zijn ook trots op wat we bereikt hebben.
Oostdam: “We hebben dit evenement
jarenlang met zes vrijwilligers uit
de grond gestampt. Daar mogen we
ook trots op zijn.” Zeelen vult aan:
“Muzikanten vonden het altijd een eer
om hier te staan. Dat zegt genoeg.
Ik hoop dat we op de komende editie
ook met een voldaan gevoel terug
kunnen kijken, zodat we het mooi af
kunnen sluiten.”

Staatsbosbeheer

Strengere controle loslopende
honden Schadijkse Bossen
Wie in de Schadijkse Bossen in Meterik zijn hond niet heeft aangelijnd op plekken waar dit verplicht is, kan voortaan een proces-verbaal tegemoet zien.
Staatsbosbeheer gaat strenger controleren en handhaven op loslopende honden.
Er is een aantal redenen waarom
Staatsbosbeheer deze maatregel
neemt, licht boswachter Andy Liebrand
toe. “Vorige week kregen we via de
politie een melding dat twee honden
de schapen in de Schadijkse bossen
achterna hadden gezeten. Onlangs is
er zelfs een schaap tot bloedens toe
gebeten. Daarnaast kregen we laatst
een telefoontje van iemand die in het
bos hardloopt en zich vaak bedreigd
voelt door loslopende honden. Het bos
is voor iedereen. Het is onze taak als
natuurbeschermer er voor te zorgen dat

de dieren niet worden verstoord en dat
mensen zich veilig voelen. We willen
iedereen een prettig verblijf bieden,
met of zonder hond.”
Sinds eind 2014 is er in de
Schadijkse Bossen een losloopgebied
voor honden. Hier mogen baasjes hun
honden vrij los laten lopen, mits ze op
de paden blijven. Op de overige wan
delroutes is dit niet toegestaan. “Ik kan
me goed voorstellen dat mensen hun
honden graag willen laten rennen
en springen. Doe dit echter alleen
op de paden waar het is toegestaan.

Mijn advies: kijk op de borden die bij
de toegangswegen staan, daarop staat
aangegeven of de hond aangelijnd
moet zijn.” Hij wijst erop dat niet alleen
het vee en wandelaars overlast ervaren,
maar ook de gebruikers van de moun
tainbikeroute. “Het is gewoon gevaarlijk
wanneer een loslopende hond ineens
over het pad schiet.” Daarnaast kan er
nog een groter probleem ontstaan, als
de eigenaar van de schapen en geiten
zijn dieren weg zou halen. Dan moet er
namelijk op zoek worden gegaan naar
ander vee dat het gebied onderhoudt.

Grote keuze
in dames- en
herenjassen!

Voorheen kregen eigenaren in
eerste instantie een waarschuwing
als zij hun hond niet aangelijnd had
den. Nu volgt er echter meteen een
proces-verbaal. “Mensen zeggen wel
eens: ‘Mijn hond doet niets.’ We kun
nen echter niet elke hond afzonderlijk
beoordelen. Als je nu onze toegangs
regels overtreedt door de hond los te
laten lopen, krijg je een proces-verbaal.
Dat kost al snel 90 euro. Jaagt jouw
hond echter de dieren op, dan wordt de
wet natuurbescherming overtreden en
loopt het in de honderden euro’s.”

Aanbieding

Bij Christoffel

Neem ook een kijkje op onze

schoenenafdeling!

4-gangen keuzemenu

€33,00

€16,50

Graag tot ziens bij:

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

Gratis
parker en
voor de
deur!

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Net als in 1960

Vinylzuchtige Types
draaien plaatjes

TE KOOP
Grubbenhove 5 Grubbenvorst

Op de Hiltho 2018 in Horst staan de Vinylzuchtige Types voor de eerste en laatste keer achter de draaitafel.
Het dj-collectief, bestaande uit acht heren uit de gemeente Horst aan de Maas, draait plaatjes en singles uit de
jaren 60. De hele Hiltho-week staan zij achter de draaitafel en zorgen ze ervoor dat de voetjes van de vloer gaan.

€ 449.000.-

kk

Aanvaarding 1 mei 2018

Tel: 077 366 22 76 of 06 20 24 92 14
ho
Hilt B2.65
d
stan

Jan Huijs (58) wordt door de groep
gezien als de grote initiator van de
Vinylzuchtige Types. “De organisatie van
de Hiltho heeft contact met mij gezocht
met de vraag of ik een manier wist om
het evenement van entertainment te
voorzien. Toen ben ik eigenlijk direct
naar onze vriendengroep gestapt met
de vraag of ze het leuk zouden vinden
om eenmalig een dj-collectief te
vormen in plaats van een groep mannen
die over muziek praat”, aldus Jan.

Spotify-lijst
in plaats van cd
De vriendengroep, genaamd het
Huysbuisconclaaf, stamt nog uit de tijd
van het cd-branden. “Onze vrienden
groep is ontstaan door middel van
collegialiteit”, vertelt Ton Peeters
(55). “Bij de gemeente Horst in de
Maas is het allemaal begonnen.”
“We hielden allemaal ontzettend van
muziek en onze muzieksmaak is vrij
divers. We vulden elkaar goed aan”,
vult Jan aan. “We lieten elkaar nieuwe
nummers horen die we tegen waren
gekomen, wisselden muziekbladen

aan elkaar uit en dat doen we nu nog
steeds. Het enige verschil is dat we nu
spotifylijsten gebruikten in plaats van
cd’s maken.”

’We zijn opgegroeid
met vinyl’
Alle acht de heren hebben al sinds
jong af aan een liefde voor muziek.
Daarnaast weten ze, naar eigen zeg
gen, wat de betere muziek is. “Voor de
Hiltho gaan we de singles van het voor
malig jongerencentrum de Vlies gebrui
ken. Dit zijn vierduizend singles”, vertelt
Dion Wijnands (60). “We draaien vinyl,
omdat vinyl echt hoort bij de jaren 60.
De Hiltho is namelijk opgericht in 1967,
dus we blijven in thema, ook met de
muziek die we draaien.” “Daarnaast zijn
we opgegroeid met vinyl”, vult Jan aan.
“Vinyl is beleving. Je kunt het vastpak
ken, er staat informatie op de hoes en
dat gevoel als de naald de plaat raakt
en er een topnummer wordt afge
speeld, dat is fantastisch.”
Voor de mannen staan de jaren 60
gelijk aan vrijheid, lang haar en nieuwe
muziek zoals The Beatles en The Rolling

Stones. “In de jaren 60 is gewoon heel
erg veel goede nieuwe muziek uitge
bracht”, aldus Piet van den Munckhof
(56). “Het was de tijd van de drive-in
disco’s en van de jongerencentra zoals
Zopo en de Vlies. Dus plaatjes uit dat
tijdperk draaien is zeker geen straf.”
De Vinylzuchtige Types zijn de hele
week door van 13.30 tot 24.00 uur
in de spiegelzaal te aanschouwen.
Naast plaatjes draaien, hebben ze ook
nog een paar andere dingen voor de
gasten van de Hiltho in petto: “Bekende
Horsternaren zoals burgemeester
Van Rooij zullen plaatsnemen achter de
draaitafel en hun eigen top drie sixties
platen draaien”, vertelt Jan. “Ook orga
niseren we elke dag een popquiz waar
mensen zich ter plekke voor aan kun
nen melden. De opbrengst gaat naar
stichting Hart en Kind.” “We hebben
ook nog visuals geregeld” , aldus Ton.
“Beeldmateriaal uit de jaren 60, van
oude videoclips tot aan gebruiksvoor
werpen van een alledaagse dag in de
jaren 60. Verzoekjes kunnen trouwens
tijdens het optreden aangevraagd wor
den, mits ze aanwezig zijn, want het
blijft wel vinyl.”

Station Grubbenvorst

Werkgroep biedt provincie
handtekeningen aan
Vanuit Grubbenvorst vertrekt vrijdag 6 oktober een bus naar het provinciehuis in Maastricht. De werkgroep
Station Grubbenvorst - Greenport - Venlo. Nu wil daar 1.400 handtekeningen aanbieden voor de komst van een
station in het dorp.
Vanwege een kleinere bijdrage
van het Rijk en doordat er meer
stukken spoor een elektrische
bovenleiding moeten krijgen dan
vooraf gedacht, zit de provincie met
een gat in de begroting van 14 mil
joen euro voor onder meer de aanleg

van het station. De plannen voor een
station in Grubbenvorst lijken daarom
van de baan. Station Grubbenvorst
- Greenport - Venlo. Nu is een petitie
gestart en heeft 1.400 handtekeningen
opgehaald in het dorp. Vrijdag staat het
station op de agenda van de commissie

Mobiliteit en Duurzaamheid van
gemeente Horst aan de Maas.
De werkgroep hoopt dat het station
alsnog komt. “We blijven positief”,
zegt Ruud Meijers namens de
werkgroep. “Al beseffen we ook dat
het moeilijk gaat worden.”

www.haardstede.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.

Las Vegas…
Het zal je maar gebeuren…
Wat een schrikbeeld afgelopen maandag: een concert in Las
Vegas dat bruut is verstoord door één persoon. Wat een gezellige
en geweldige avond moest worden, eindigde in een enorm drama.
Iets wat ons diep heeft geraakt. Zeker met alle schrikbeelden die
afgelopen tijd al voorbij kwamen.
Deze gebeurtenis laat ook zien hoe betrekkelijk alles is en hoe
snel iets anders kan zijn. Een gebeurtenis die diepe wonden
achterlaat bij de naaste familieleden, vrienden en bekenden.
Emotioneel gezien, maar ook zakelijk gezien.
Want of je het nu leuk vindt of niet, in zo’n situatie komt er zakelijk
gezien ook heel veel op de naasten af. Er dient een afscheid
geregeld te worden, maar daarnaast dient er ook een erfenis
geregeld te worden. En daar kan heel veel bij komen kijken en
vaak weten mensen absoluut niet waar ze moeten beginnen.
En dat zorgt voor ontzettend veel onrust en stress.
De ervaring leert dat als zaken vooraf goed geregeld zijn, dit heel
veel rust brengt bij de naasten die achterblijven. Heeft u er al
eens over nagedacht wat er gebeurt als u plotseling wegvalt?
Heeft u uw zaken goed geregeld?
Meer weten?
Neem contact met ons op of bezoek onze Kofﬁepraat.
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Basisonderwijs

Wij zoeken voor onze vestiging in Venray:

monteur
leerlingmonteur
zaterdag / vakantiehulp
Uw werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit:

reparatie-onderhoud-keuren van:
Damen Hydrauliek
met vestigingen in
Best, Elsloo
en Venray,
is gespecialiseerd
in de in- en
verkoop en
reparatie en
onderhoud van
hydraulische laaden loskranen,
afzetinstallaties,
meeneemheftrucks,
kippers, cilinders
en pompen.

HIAB Autolaad- en loskranen
Meeneem heftrucks
Afzetsystemen
Wij bieden een uitdagende job met een goed
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer bedrijfsinformatie:
www.damenhydrauliek.nl
Bent u geïnteresseerd, mail dan uw cv naar:
venray@damenhydrauliek.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wim Nijsen (0478-511333), of loop even bij
ons binnen bij de Energieweg 22 in Venray.

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

500 gram mager
varkenspoulet € 5,00

geldig t/m
zaterdag
7 oktober 2017

Extra voordelig: deze 2 samen € 10,00
Magere hamlapjes 4 stuks € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Staken voor lagere
werkdruk en hoger salaris
Leraren uit het basisonderwijs uit heel Nederland gaan op donderdag 5 oktober staken in Den Haag. Dit doen
zij omdat er volgens hen meer financiële middelen nodig zijn voor lerarensalarissen en voor het verlagen van de
werkdruk. Ook scholen uit Horst aan de Maas doen daaraan mee. Frank Eickmans, leraar van basisschool
De Doolgaard uit Horst, legt uit waarom.
“Een breed gedragen misvatting is
dat dit alleen om onze salarissen gaat.
Maar de meesten staken, omdat de
werkdruk te hoog is. We willen
kleinere klassen en op de tweede
plaats meer salaris. Niemand hier is
het onderwijs ingegaan om flink te
verdienen. Maar van de andere kant is
het toch wel scheef. Wij werken even
hard, misschien wel harder dan leraren
op bijvoorbeeld het middelbaar
onderwijs, dan moet de beloning ook
gelijk zijn”, legt Eickmans uit.
De eisen die gesteld worden aan
leraren zijn de afgelopen jaren enorm
toegenomen. Waar dertig jaar geleden
ieder kind hetzelfde behandeld werd,
wordt tegenwoordig onderwijs op
maat gegeven. “Ik vergelijk het altijd
met spruitjes, dertig jaar geleden
deed je gewoon wat goed was

VRIJDAG 6 OKTOBER 10.00 - 18.00 UUR
ZATERDAG 7 OKTOBER 10.00 - 16.00 UUR
Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

En volgens de organisatie van de sta
king, PO in actie, is de verhoging ook
niet genoeg om de lerarensalarissen
op peil te brengen.
In Horst aan de Maas doen alle
basisscholen mee met de staking,
behalve de school in Griendtsveen.
“Dat is ook makkelijk te verklaren”,
zegt Eickmans. “Het is een klein dorp,
en de klassen zijn daarom ook kleiner.
Daar spelen de problemen minder.”
Vanuit de omgeving gaat een aantal
bussen naar Den Haag, waar de staking
plaatsvindt. Voor de kinderen betekent
de staking dat ze een dag vrij heb
ben. “Dat zal verder geen negatieve
gevolgen hebben voor hen. Kinderen
zijn ook ziek bijvoorbeeld, en tussen
iemand die zes dagen in een jaar ziek
is, en iemand die acht dagen ziek is zie
je aan het einde ook geen verschil.”

Vervolg voorpagina

‘Nieuwe uitdagingen voor de boeg’
”Ik ben wel altijd ‘aan’, ja.
Het waakvlammetje blijft branden,
ook als ik op een feestje of zo ben.
Dan hoor ik iets en bedenk hoe ik dat
op het werk zou kunnen toepassen.
Zo is het idee van de 24-uurssessie
met de gemeenteraad ook ontstaan.
Je hebt dat tv-programma 24 uur
met…, waarin gesprekken echt tot de
kern gaan en niet aan de oppervlakte
blijven. Dat wilden we ook met de
24-uurssessie.”
Kees of burgemeester Van Rooij?
“Beide. In burgemeester Van Rooij
zit ook Kees en Kees is de burgemees
ter van Horst aan de Maas. Als de
functie het vereist ben ik burgemeester,
maar in de dagelijkse omgang word ik
gewoon Kees genoemd. Dat ligt onder
andere aan de aard van het gesprek,
of het formeel of informeel is.”

Zwitserse dagen

voor de spruitjes, en dat was goed.
Tegenwoordig heb je er ook een prei
en andere groente tussen zitten, die
ieder op hun eigen manier behandeld
moeten worden.” Vanuit de regering
worden eisen gesteld over geven van
onderwijs op maat. “Dat doen we
graag. Sterker nog, die eisen komen
eigenlijk vanuit het onderwijs en van
de maatschappij, van ouders. Maar of
je nu 25 kinderen in de klas hebt die
je hetzelfde kunt behandelen, of die
je allemaal anders moet behandelen,
dat maakt wel een verschil. Daarom
moet er meer geld naar het onderwijs.
Meer geld betekent kleinere klassen
en meer ondersteuning.” Het huidige
demissionair kabinet heeft al toege
zegd de lerarensalarissen ‘substantieel’
te verhogen. Echter, is er nog geen
geld om de werkdruk te verlagen.

Gemeenteraadsvergadering
of 60-jarig huwelijk?
“Het is leuk om een echtpaar te
feliciteren met een 60-jarig huwelijk.
Je bent dan bij een feestelijke happe
ning. Het besturen van de gemeente
is een belangrijke taak en ik kan
echt genieten van de discussies in
de gemeenteraad. Al geef ik toe dat
het soms ook wel eens saai kan zijn.
Of ik vaak te horen krijgen dat je als
burgemeester alleen maar lintjes en
bloemen uitreikt? Dat valt wel mee.
Wel vinden mensen dat ik bij veel
gebeurtenissen aanwezig ben. Dan kom
ik weer op die rol als boegbeeld uit:
als de burgemeester ergens is, dan is
het vaak officieel en worden er foto’s
gemaakt. Dan ben je letterlijk in beeld.
Een burgemeester is 24 uur per dag
een openbaar figuur, al merk ik wel
dat de mensen het hier respecteren als
je ergens privé bent. Ik kan ook heel
relaxt op een terrasje zitten.”

Vloggen of speechen?
“Vloggen, dat heb ik nog nooit
gedaan, dat wil ik straks in Meierijstad
gaan oppakken. Het is een manier om
met de jeugd tussen de 12 en 18 jaar
in contact te komen. Gouverneur Theo
Bovens heeft me daarin geïnspireerd.
Je bent burgemeester van iedereen
en wilt met de hele samenleving
praten. We leven in een multimediale
samenleving. Ik vind het goed om
mensen op de hoogte te houden van
wat een burgemeester allemaal doet,
daar gebruik ik ook Facebook en Twitter
voor. Speechen heb ik in de loop van
de tijd geleerd. Oefening baart kunst,
al kan ik jaloers zijn op mensen die
voor de vuist weg een geweldige toe
spraak kunnen houden.”

Horst aan de Maas of Meierijstad?
“Meierijstad wordt voor mij de
toekomst. In Horst aan de Maas heb
ik me echt thuis gevoeld, ik hoop
dat dit straks in Meierijstad ook zo is.
Ik zie veel overeenkomsten tussen
beide gemeenten. Zij zijn allebei
vanuit een herindeling ontstaan,
zijn beide de grootste qua opper
vlakte in hun provincie en hebben een
ondernemend karakter. Er overheerst
een gevoel van dankbaarheid bij mijn
afscheid. Maar tegelijkertijd draait de
wereld door en is het goed dat er na
twaalf jaar een nieuw gezicht komt
in Horst aan de Maas. Ik heb nieuwe
uitdagingen voor de boeg en voor
mijn opvolger is er nog voldoende
te doen.”
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Horstenaar doet mee aan Dakar-rally
Na vorig jaar mee te hebben gedaan aan de Dakar-rally als monteur op bivak, neemt Dirk Schatorie uit Horst dit
jaar plaats in de auto. Hij vervult op 6 tot en met 19 januari 2018 de functie van derde man in de racetruck. De rally
wordt gehouden in Zuid-Amerika.

je na de vierde dag al helemaal kapot.
Vandaar dat we ook aan conditietrai
ningen doen.” Hoewel Dirk niet na
de vierde dag helemaal op wil zijn,
hoopt hij wel dat hij na de veertiende
dag op is. “Als we niet kapot zouden

zijn, dan zouden we niet tevreden zijn
met de rally, want dan hebben we het
te gemakkelijk gehad. We zoeken de
uitdaging op om het maximale eruit te
halen en daar horen nou eenmaal lange
dagen en korte nachten bij.”

www.bekro.nl

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

ramen
wassen

Dompelpompen
in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■
Samen met Joël Ebbers en Ed
Wigman uit Griesbeek gaat Dirk
Schatorie (55) in 2018 het Dakar-par
cours rijden. Dakar, een race in
Zuid-Amerika die bekend staat om zijn
ruwe parcours en heftige omstandighe
den zoals woestijn, storm en onver
harde wegen, wordt volgend jaar
georganiseerd in de landen Peru,
Bolivia en Argentinië. Uit naam van
Riwalds gaat het team van Schatorie de
strijd aan met raceteams van over de
hele wereld en proberen zij ondanks
alle obstakels die zij onderweg
tegenkomen toch de finish te halen.
Het team heet Riwald Dakar team fast
assistance
“De Dakarrally heeft drie catego
rieën”, vertelt Schatorie. “Je hebt de
categorie motoren. Daarnaast heb je

de afdeling quads, buggies en auto’s
en dan is er nog de categorie trucks.
In de laatste categorie rijden wij mee.”
Dirk, Ed en Joël zijn met zijn drieën.
“Dat is normaal bij truckrijden. Je hebt
een vaste chauffeur, een navigator en
een technicus. In ons team is Ed de
chauffeur, Joël de navigator en ben ik
de technicus. Omdat we maar een klein
team zijn, zullen we waarschijnlijk ook
in de late uurtjes door moeten rijden
om de etappe uit te rijden. Daarom
wisselen wij soms nog wel van functie.
Zo zal ik soms ook plaats nemen achter
het stuur zodat Ed een hazenslaapje
kan doen. We moeten natuurlijk niet
hebben dat hij straks van vermoeidheid
achter het stuur in slaap valt.”
De mannen zijn al druk bezig
met de voorbereidingen voor de race.

De wedstrijdtruck is helemaal uit elkaar
gehaald en elke woensdagavond komt
er een team bij elkaar om hem op te
knappen. “We zijn met negen man en
we zijn er toch heel wat uurtjes mee
bezig. Om de truck in de beste conditie
te brengen voorafgaand aan de rally,
vervangen we alle onderdelen en
zetten we de truck opnieuw in elkaar.
We zijn afhankelijk van sponsoren en
leveranciers van onderdelen en soms
moeten we even zoeken voor we een
onderdeel gevonden hebben. Het sleu
telen gaat dus niet altijd even vlot,
maar het is fantastisch om te doen.”
Naast voorbereidingen aan de truck,
worden er ook voorbereidingen getrof
fen bij de mannen zelf. “De rally duurt
veertien dagen. Dan moet je gezond en
fit aan de start verschijnen anders ben

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Nog éénmaal...

verse
aardbeien

drie zoete soorten

Oorlogssporen in Kronenberg

o.a. darselect, sonata, salsa,
elianny en malling centenary
(à 500 gr)

Monument voor bemanning
neergestorte bommenwerper

voor

Selen: “We wisten dat we een
monument wilden en we wisten ook
dat het geen doorsnee gedenkte
ken moest worden. We wilden iets
bijzonders en passend in het land
schap.” De werkgroep benaderde
kunstenaar Ruud van der Beele uit
Arcen die met het ontwerp van een
granaathuls kwam. “De huls vormt als
het ware een mantel waar je in kunt
gaan staan. Je kijkt dan uit op de plek
waar het toestel is neergekomen”,
vertelt hij. “Kijk je omhoog, dan zie je
door het vliegtuig heen de namen van
de bemanningsleden staan.” Om de
omgekomen soldaten te herinneren
heeft Van der Beele van stukjes alumi
nium van het vliegtuig, die toentertijd
door omwonenden zijn verzameld,
zeven rozenblaadjes gemaakt.
Het monument voor de omge
komen bemanningsleden gaat
deel uitmaken van de wandelroute
Oorlogssporen in Kronenberg.
Philipsen: “De route is er in twee
varianten, één van 8 en één van 6
kilometer lang. Onderweg kom je

lang acht plekken die een rol hebben
gespeeld in de Tweede Wereldoorlog.
De tocht begint bij de kerk, waar
in november 1944 tijdens de razzia
mannen zijn opgepakt en weggevoerd
naar Duitsland, en voert daarna onder
andere langs het onderduikerskamp
Oranje Vrijstaat in de bossen van
Kronenberg.” Om ervoor te zorgen
dat de wandelroute ook toegankelijk
is voor kinderen, is er een samen
werking gezocht met basisschool
De Kroevert. Selen: “Samen met de
Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn er
elementen in de wandeling opge
nomen speciaal voor de jeugd, zoals
een puzzel en een quiz. We hopen dat
kinderen daardoor nog meer betrok
ken raken bij de geschiedenis van hun
dorp.”
Het monument wordt op zater
dag 7 oktober onthuld, hier zijn ook
nabestaanden van de bemanning bij.
“De ceremonie begint stipt om 14.00
uur’, zegt Selen. “Mensen die hier bij
willen zijn vragen we dus om op tijd
aanwezig te zijn.”

€ 5,00
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Aan het Bedelaarspad in Kronenberg wordt zaterdag 7 oktober een monument onthuld ter herinnering aan de
Engelse bommenwerper die hier in oktober 1942 neerstortte. Het monument maakt deel uit van een nieuwe
wandelroute door het dorp en de omgeving, genaamd Oorlogssporen in Kronenberg.
Op 2 oktober 1942 om 21.30 uur
stortte een Engelse bommenwerper
neer op een veld aan het Bedelaarspad
in Kronenberg. Alle zeven de beman
ningsleden kwamen hierbij om het
leven. De gebeurtenis maakte destijds
diepe indruk op de buurtbewoners
en nog steeds zijn er mensen die het
zich als de dag van gisteren kunnen
herinneren. Een van die ooggetuigen
is oud-Kronenberger Ad Philipsen.
Zijn wens was dat er ooit nog eens een
monument zou komen ter nagedachte
nis aan de crash. ”En die wens sloot
aan bij een van de uitkomsten uit ons
Dorpsontwikkelingsplan (DOP)waar we
in 2014 een update aan hebben gege
ven”, licht Piet Selen, vice-voorzitter
van de dorpsraad en lid van de werk
groep, toe. “In het DOP gaven inwoners
aan dat zij graag meer aandacht in het
dorp willen voor lokale geschiedenis.
Het idee van Ad Philipsen paste hier
precies in.” Beide heren belandden
rond de tafel met Louk Severens, die
jeeptours organiseert, en Jan Philipsen,
neef van Ad.

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

a.s. zaterdag winkel open
van 10.00 – 13.00 uur
Kreuzelweg 3 | 5961 NM Horst

077 397 02 16

Zondag 8 oktober 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST
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BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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“tis zat”

Jij die altijd gaf
Zonder iets terug te verwachten
Jij die er altijd was
om voor ons klaar te staan
Jij blijft altijd in ons voortbestaan
Ook al valt ’t zwaar om
zonder jou door te gaan

Pap

Op 2 oktober 2017 is overleden
mijn man, ôzze pap en opa

Jos Lenssen

Bedroefd en toch dankbaar, dat aan haar levenskracht een
einde is gekomen, delen wij u mede dat zij na een lange
bewonderenswaardige periode, zacht en kalm van ons is heen
gegaan, mijn dierbare vrouw en onze lieve moeder.

“Jos van veldwachter Sef”
echtgenoot van

Thea Lenssen-Theunissen

Gerd Cuijpers – Verhaegh

in de leeftijd van 85 jaar.

echtgenote van

Theo Cuijpers
Thea
Helmie en Wout
Aniek en Bas
Bas en Lichelle
José en Paul
Nicole en Henk-Jan, Tobias
Lisanne
Denis en Marieke
Yvon en Ton

* Horst 25 november 1951

† Horst 2 oktober 2017

Fam. Cuijper
Venloseweg 30
5961 JD Horst
Theo
Gerty
Myca
Marieke & Ruud

Schenck van Nydeggenstraat 1a
5975 XV Sevenum

De uitvaartplechtigheid zal gehouden worden op
zaterdag 7 oktober 2017 om 10.00 uur in de
Sint- Lambertuskerk, Sint Lambertusplein 16 te Horst.
waarna Theo en de kinderen Gerd zullen begeleiden
op haar laatste reis naar het crematorium te Venray.

Jos is thuis.
Wie graag persoonlijk afscheid wil nemen
is welkom dagelijks vanaf 14.00 uur.

Gerd is thuis waar u, na een telefonische afspraak
persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

Op zaterdag 7 oktober
nemen wij met ons gezin afscheid
van Jos, pap en opa.

Mocht u geen persoonlijk bericht hebben ontvangen
gelieve deze als zodanig te aanvaarde.

We ontvingen het bericht van het overlijden van

Heel bijzonder, heel gewoon
Een positief ingesteld persoon

Toon van der Hulst

Gerd Cuijpers-Verhaegh

Oud-secretaris en lid van O.D.L.
Met veel plezier stond je jaren op de beugelbaan.
Het beugelen ging om ontspanning en om het winnen.
Maar deze wedstrijd was niet te winnen.
Je blijft in onze herinnering als een toegewijd lid
van onze vereniging.
Beugelclub O.D.L. en Hoofdbestuur S.v. Kronenberg.

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.

T.k. gevraagd landbouwmachines,
2 en 3 schaar wentelploegen/
frees/kieper/mesttank/weisleep/
weidebloter/schijveneg/schudder/
hark/maaier/ tractors enz.
06 19 07 69 59.

Wij wensen Theo, Gerty en Theo heel veel sterkte
met dit grote verlies.
Kels en Vrôlu van Club DE

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Wszyskie 50% (nie na odiez).
Second hand shop Horst Twedde Kans,
Speulhofsbaan 7A Meterik. wtorek do
piatku 12.00-17.00 sobota 10.0016.00.

Valise Atelier & Natuur.
Herfstworkshops vanaf 10 oktober.
De herfst met zijn warme kleuren en
prachtige materialen! Tijden en data in
de agenda van www.valise.nl. Nieuwe
ideeën staan vanaf 5 oktober op de
site. Info 06 12 69 79 35.
Breien voelt als mediteren.
Kom langs en laat je versteld staan
over de veelzijdigheid van dit
ambacht. Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst tel.
077 398 19 75. Volg ons op facebook.

Rommelmarkt Wieneshof Horst.
Zondag 8 okt/12 nov Rommelmarkt
Wieneshof Horst 9-15.30 uur
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw.
Uw Kringloopwinkel in Sevenum voor
al uw in en om het huis artikelen.
Koelkasten, wasmachines etc.
Sfeerverlichting, huishoudelijk,
speelgoed, games en nog veel meer!
Wij zijn geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur met
uitloop. Adres: Maasbreeseweg 3 5975
BL Sevenum E-mail:
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
tel. 077 374 44 80/06 31 22 84 44.
Bintang Sevenum is
op zoek naar personeel (m/v)
voor in bediening.
Tel. 06 22 05 91 59.
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
hulp in de huishouding? Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Poetshulp gezocht.
Gezocht: ondersteuning met poetsen.
1 x per 2 weken, op donderdag- of
vrijdagochtend in America.
Tel. 06 11 73 24 37.
Brocante 50% korting. Alles is
nu voor de helft, dus 50% Korting.
Brocante Hal Limburg in Horst. We
hebben ruimte nodig voor nieuwe
aanvoer. Speulhofsbaan 7A Meterik. di
t/m vr 12.17 en zat 10-16 uur.
Tekenles voor jongeren. Teken je
graag en ben je in de leeftijd van
12 tot 18 jaar? Zou jij je talent graag
verder ontwikkelen? Dan kun je v.a.
half okt. terecht bij werkplaats Zonder
gum. Meld je bij Helmie v.d. Riet
06 20 78 83 13.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
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.
Woning te huur gezocht.
Echtpaar 60+ betrouwbaar en
zorgzaam, zoekt een woning te huur,
vrijstaand of 2 onder 1 kap.
Tel. 06 53 36 98 53.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

VOOR ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar uw eigen wensen
Tel. 06-12 58 20 63
Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl
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Terugkijken en vooruitkijken
tijdens jubileum HVC
De Hegelsomse Volleybal Club (HVC) bestaat dit jaar 40 jaar. Zaterdag 7 en zondag 8 oktober wordt dat gevierd
met een feestweekend. Dit feestweekend staat niet alleen in het teken van terugkijken, maar met een aanstaande
fusie met VCM uit Meterik en AVOC uit America kijken ze hier ook vooruit.

De club werd 40 jaar geleden
opgericht door onder anderen de eerste
voorzitter, Hay Arts. “Dit gebeurde bij
mijn overbuurman Gert van de Ven.

We hebben toen een oproep geplaatst
in ons verenigingsblaadje en naar het
animo gekeken. Er waren toen veertig
geïnteresseerden, waarvan er 32 ook

direct lid zijn geworden.” De vereniging
begon met enkel heren en dames, een
jeugdafdeling hadden ze nog niet.
“Ik was als oprichter ook de eerste

voorzitter. Het was toen nog uitvogelen
hoe alles werkte, het contact met de
bond bijvoorbeeld. Ook de financiën bij
elkaar krijgen, was moeilijk. Zo werd er
een begin gemaakt met de hanenactie
en organiseerden we de handmelk
actie. Die laatste was geen succes.
Het meest verdienden we aan het
bouwen van champignonstellingen bij
Heijer aan de Stationsstraat. Dat deden
we twee keer en daar verdienden we
goed mee.”
Arts heeft goede herinneringen
aan zijn tijd als voorzitter. “Bij het
champignonsbedrijf Heijer hebben
we toen met alle leden gewerkt.
Heren die het zwaardere werk deden
en dames die bijvoorbeeld schroeven
konden aandraaien.” Oud-voorzitter
Wil Craenmehr vult aan: “Ook het
25-jarig jubileum was mooi. Ik denk
dat daar wel 99 procent van de leden
aanwezig was.” Arts: “Dat is wel iets
dat minder geworden is, de betrok
kenheid van de leden. Tegenwoordig
geven mensen liever geld dan dat
ze meewerken.” Desalniettemin zien
de oud-voorzitters nog veel moois.
Arts “Binding is het mooiste, het is
ook een teamsport. Er ontstaan ook
vriendengroepen uit teams. De derde
helft is ook belangrijk.”
Voor hun 40-jarig jubileum hebben

ze zaterdag 7 en zondag 8 oktober een
feestweekend. Arts: “Zaterdagmiddag
hebben we een reünie voor oudleden en leden. We hebben dan twee
jubilarissen: Gerd Buijssen en ik ben
er een. Voor hen en het bestuur is
’s avonds een receptie en aansluitend
een feestavond. Volleybalverenigingen
AVOC uit America en VCM uit Meterik
zijn dan ook welkom.” Huidige voorzit
ter Ben Kleuskens: “Omdat spelers nu
al samen spelen, hopen we dat er ook
een aantal van hen blijft.” De zondag
staat volledig in het teken van vol
leybal. Craenmehr: “We spelen dan
bossabal, dat is een combinatie van
volleybal, voetbal en turnen op een
opblaasbaar veld, wat ook leuk is om
naar te kijken. Ook hebben we de join
volleybalbus, spellen van jeugdkam
pen en een paar volleybalvelden tot
onze beschikking.”
Op die zondag zijn ook AVOC
en VCM welkom. Samen met HVC
gaan zij fuseren tot een nieuwe club.
Arts: “Zaterdag staat dus meer in het
teken van terugkijken. Maar op zondag
kijken we vooruit.” Kleuskens vult aan:
“We hebben nu een intentieverklaring
met de volleybalbond. Daardoor spelen
de spelers van de verschillende vereni
gingen al samen. Het doel is dat we op
1 juli 2018 geheel gefuseerd zijn.”

Word jij onze
nieuwe collega?
faciliteiten en drang naar

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij voor onze locatie in Grubbenvorst op zoek naar enthousiaste,
flexibele personen voor de functie van:

perfectionisme zorgen

Allround Heftruckchauffeur (fulltime)

INCARE BV, gelegen op het Keizersveld te Venray, is een bedrijf dat
vochtige doekjes ontwikkelt en produceert voor de Europese markt.
Als aanvulling op onze afdeling Techniek zijn we op zoek naar een:

Operator Verpakkingsmachine fulltime)

Allround Technisch
Assistent (m/v)

Jarenlange ervaring,
moderne productie-

ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignonen fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de
juiste plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het orderpicken en laden en
lossen van vrachtwagens. Ook draag je zorg voor het beheer van het
WMS-systeem.

In deze functie verricht je in een dynamische omgeving, zelfstandig
productiewerkzaamheden bij de verpakkingsmachines van onze
substraatproducten.

Shovelmachinist (fulltime)

In deze functie verricht je in een team van zes mensen allerlei werkzaamheden zoals het opslaan van grondstoffen, het samenstellen van
substraten en het laden van vrachtwagens, ondersteund door moderne
machines.

Chauffeur / Oproepchauffeur (fulltime)

In deze functie lever je onze producten bij onze afnemers in Nederland,
België en Duitsland, met vrachtwagens voorzien van een zelflossende
vloer.
Tevens zijn we op zoek naar chauffeurs die op oproepbasis inzetbaar zijn op
onze vrachtwagens.
Kijk voor de uitgebreide beschrijving van deze vacatures, op
www.bvb-substrates.nl/vacatures
Heb je interesse in één van deze uitdagende functies met uitstekende
arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie? Graag ontvangen wij
dan uiterlijk vrijdag 17 oktober a.s., je sollicitatiebrief met een overzicht
van je opleiding(en) en je werkervaring.
Voor meer informatie kun je ook bellen: (077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V.
Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
E-mail: vacature@bvb-substrates.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

Rechterhand van het Hoofd Technische Dienst
In deze afwisselende fulltime spilfunctie draag je zorg voor het
onderhoud van het machinepark, het gebouw en de gebouwgebonden installaties. Je lost zelfstandig storingen op. Je ondersteunt het productieproces en de machine-operators. Je voert naar
eigen inzicht en in overleg aanpassingen en verbeteringen uit aan
het productieproces.
Functie-eisen:
• mbo-niveau (bijvoorbeeld Mechatronica);
• kennis van Elektrotechniek is een must;
• aantoonbare (ruime) ervaring in een vergelijkbare functie;
• zelfstandig én in teamverband kunnen werken;
• bereid zijn oproepdiensten te draaien (2-ploegen);
• collegiale en flexibele instelling;
• oog voor schoon en veilig werken.
Wij bieden je een afwisselende, uitdagende baan in dagdienst in
een informeel bedrijf met ca. 50 medewerkers. Bovendien is er de
gelegenheid om verdere opleidingen te volgen. Incare kenmerkt
zich door korte communicatielijnen en maximale ruimte voor eigen
initiatief.
Indien je belangstelling hebt voor deze functie of graag
meer informatie wilt, neem dan contact op met:
Incare BV, Keizersveld 99, 5803 AP Venray
0478-553800, info@incarebv.nl t.a.v. Jack van Duren

WWW.WORLDOFWETWIPES.COM
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Een geschiedenis van de Sevenumse voedingssector
In het kader van het 30-jarig bestaan van Heemkundevereniging Sevenum brengt de vereniging op 18 november het boek ‘Wat de pot schaft’ uit. Dit boek, geschreven door Nel Verstegen-Maessen, geeft een overzicht van de
geschiedenis van voeding in Sevenum in de 20e eeuw.

Bakkerij Peters (1958)
Het idee om een boek te schrijven
over Sevenumse ondernemers op het
gebied van voedsel in de 20e eeuw
werd geboren op een praatavond van de
Heemkundevereniging. De vereniging
houdt zich bezig met het waarborgen

van de Sevenumse geschiedenis.
Dit doen zij onder andere door de reeks
Spinninghe uit te brengen. Spinninghe is
een boekenreeks over de geschiedenis
van Sevenum, ’Wat de pot schaft’ is het
achtste boek van de reeks. Voor het

Iedere dag werd de wereld kleiner
de mogelijkheden minder
de levenswil bleef
het leven niet

Martha Saris-Kusters
echtgenote van

Piet Saris

Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar.
Hegelsom, Piet
Oirlo, Ella en Piet
Auke en Erwin
Tigo
Horst, Geert en Angeli
Hegelsom, 3 oktober 2017
Langstraat 29, 5963 NT
De uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 7 oktober 2017 om 11.00 uur in de aula van
Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
Martha is thuis waar u dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur
afscheid van haar kunt nemen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang
van de uitvaartdienst.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Rabo Clubkas Campagne.
Als lid van de Rabobank mag u
stemmen. Stem ook op Truckrun Horst.
www.rabo.nl/horstvenray/rcc
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Bintang. Te huur: een
bovenappartement, alles is aanwezig.
Per direct. Mail uw telefoonnummer
en wij bellen u voor een afspraak.
keiz1959@gmail.com
Poetshulp gevraagd voor +/- 3 uur
per 14 dgn. Dagen en tijden i.o./
zelf indelen. Goede verdienste!
Info 06 38 92 57 27 Horst.
Viooltjes in vele kleuren € 0,30.
Tevens bosviooltjes, siervruchten
en sierfruit. Open op woensdag en
zaterdag. Hay Cox, Molengatweg 4
Horst. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.
Do-In lessen. Ademhaling, beweging,
mindfull - Japanse Tao-yoga lessen info: www.akkiesdoin.nl, ook op fb

schrijven van het boek werd Nel
gevraagd. Nel (74) is geboren en
getogen in Sevenum. Van huis uit is ze
kooklerares, maar schrijven is haar
passie. “Ik vond het onderwerp
ontzettend interessant”, vertelt ze.

Filosoferen kan iedereen!
Interesse om 1x per maand op
woensdagavond in Arcen over een
bepaald thema te filosoferen in
een klein gezelschap?
Kosten € 12,50 per avond. Mail naar
frankvanoverbeek@zonnet.nl
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Poetshulp gezocht
voor 4 à 5 uurtjes in de 2 weken
‘n morgen of middag naar keuze.
Graag berichtje 06 53 56 14 57.
Poetshulp gezocht.
Gezocht zelfstandige poetshulp voor de
donderdagochtend in Sevenum.
Tel. 06 22 76 18 91.
Repetitieruimte gezocht. Wij zijn
een band en op zoek naar een
repetitieruimte. Wie kan ons helpen?
Ken jij iemand met of heb jij een
ruimte waar we mogen en kunnen
repeteren, neem dan contact op met:
Twan Driessen 06 17 07 08 38.
Voorraad opruiming 50%. Alles
voor 50%, behalve kleding. Kringloop
twedde kans Horst. Speulhofsbaan 7A
Meterik 06 21 23 88 89.
Hortensia’s o.a. Limelight.
Buxusvervanger o.a. ilex , lonicera.
Taxus v.a. € 1,60. Rhodo, azalea, div.
srt. heesters (op stam), bodembeddek.
www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Open za. 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg Maasbree.

“Ik vond het vooral interessant om
erachter te komen hoe ondernemers hun
winkels zijn begonnen en welke impact
grote bedrijven en grote supermarkten
hebben gehad op de Sevenumse
winkeltjes.”
Om meer te weten te komen over
de ondernemersgeschiedenis heeft
Nel een complete speurtocht gehouden.
“Omdat ik in Sevenum geboren ben,
wist ik al redelijk wat. Toch wist ik ook
heel veel dingen niet. Om een geschie
denisboek met persoonlijke verhalen te
schrijven moet je eerst achter de namen
van de ondernemers en de bedrijven
komen. Die heb ik gevonden door oude
jubileumblaadjes en kranten door te
spitten. Vooral rond kerst en nieuwjaar,
adverteerden veel ondernemingen in
kranten en dagblaadjes, om hun klanten
een prettige kerst of gelukkig nieuw
jaar te wensen”, vertelt Nel. “Maar je
weet vervolgens nog steeds niet waar
je naartoe moet. Veel van de originele
ondernemers zijn overleden, dus moet
je op zoek naar familie en kinderen.
De praatavonden van de vereniging
hebben me hier heel erg mee gehol
pen. Er was altijd wel iemand aanwezig
die me in contact kon brengen met
familie van een ondernemer.” Het heeft
iets meer dan een jaar gekost om alle
verhalen te verzamelen. “Soms was het
lastig om aan de verhalen te komen,

maar toen eenmaal het ijs gebroken
was, werden mensen vaak enthousiast.
Ik heb vaak met hele families gepraat,
die allemaal speciaal voor het interview
bij elkaar waren gekomen. Ook persoon
lijke foto’s en anekdotes werden met
me gedeeld. Zo kwam ik erachter dat
mensen vroeger rond kerst en nieuwjaar
zelf deeg naar de bakker brachten om
daar vlaaien of brood van te laten bak
ken. De bakkers waren hier niet altijd
blij mee, omdat het deeg vaak te nat of
te droog was. Van hun baas mochten ze
het deeg niet mixen, maar als de baas
even niet keek, deden ze dit vaak tot
wat resulteerde in goed deeg waar ze
lekkere dingen van konden maken.”
Het boek is niet alleen vanwege
alle persoonlijke verhalen uniek.
”’Wat de pot schaft’ bevat meer dan
zeshonderd nog niet eerder gepubli
ceerde foto’s”, vertelt Nel. Ook de inde
ling van het boek is bijzonder. “Ik wilde
graag alle facetten van voeding behan
delen. Daarom heb ik het boek inge
deeld in sectoren, zo is er een hoofd
stuk ’bakkers’, maar ook een hoofdstuk
’van huisslachter tot slagerij’ en ’van
boterfabriek tot SRV-man’. Omdat ik dus
alle kanten wilde opschrijven, heb ik
ook nog een hoofdstuk over de consu
ment zelf toegevoegd. Het boek is dus
heel divers.” Kijk voor meer informatie
op www.heemkundesevenum.nl

Geboren

Geboren

Ties

27 september 2017
Zoon van
Roel Drabbels &
Emmy van Enckevort
Aan het Broek 17
5811 BR Castenray

Autobedrijf

Pim

26 september 2017
Zoon en broertje van
Geert van Enckevort
en Janneke Verhaegh & Ted
Bosschekampstraat 55
5975 AS Sevenum

Geboren op
26 september 2017

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
Pompoenen en sierfruit te koop.
Ook voor soep-/eetpompoenen en
Halloween. Dorssers, Maasbreeseweg
108, Sevenum, tel. 077 467 19 67.
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.
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Uw adres voor de woninginrichting:
trap bekleden met tapijt vanaf
€150,00. Vaste raambekleding gratis
inmeten en monteren.Tapijt, vinyl en
laminaat vloeren. Bel: 06 16 37 45 14.
Werkruimte/hobbyruimte Horst.
Diverse afmetingen, vanaf 65 m2,
geïsoleerd, goed bereikbaar, tel. 06 24
19 24 01 Business Centrum Horst.

Puck
Dochter en zusje van
Michel Hoefs & Joyce Jans
en grote zussen Ise en Teun
Klompenmakerstraat 18
5961 KE Horst
Jouw Stijl Mijn Stijl voor het maken
en verstellen van kleding. Open: di.
vrij. 10-12. Buiten openingstijden
bellen naar 06 52 39 50 16,
mail: jouwstijlmijnstijl@kpnmail.nl.
Voor mensen die minder mobiel zijn
komen wij aan huis.
Verloren sleutelbos met twee
huissleutels. Gevonden bel a.u.b.
06 12 91 79 86.
Poetshulp gezocht voor ca. 2 à 3 uur
per week in Horst. Tel. 06 12 45 84 86.
Rabo Clubkas Campagne.
Als lid van de Rabobank mag u
stemmen. Stem ook op Truckrun Horst.
www.rabo.nl/horstvenray/rcc
Te koop appels, zelf plukken,
€ 0,50/kg. Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.
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Lidl helpt lokaal

Cheque voor
Berkelsbroekplan
De buurtcommissie Berkelsbroekplan uit Horst ontving dinsdag
26 september een cheque van 1.000 euro van supermarkt Lidl. Met de
actie Lidl helpt Lokaal ondersteunt de keten lokale initiatieven.
“Onlangs is de groen- en speel
voorziening in onze wijk goed
opgeknapt. Toch zouden we het
speelveld nog willen uitbreiden met
behulp van natuurlijke materialen.
Daarmee kunnen we kinderen stimu

Nieuw gehoortoestel

Direct aansluitbaar op elke
mobiele telefoon en TV
*

Gehoortoestellen geven een steeds hogere tevredenheid, maar voor het gebruik van moderne consumentenelektronica zoals mobiele telefoon, tablet en televisie is behoefte aan betere en meer gebruiksvriendelijke
oplossingen.

leren buiten te spellen en te
ontdekken. Met deze gift van Lidl
gaan we de speelvoorziening voor
de kinderen nog meer opknappen”,
aldus Gonnie Geurts van de buurt
commissie.

Natuurlijke zorg

Vijftigste aanmelding
voor NGNL
Het platform Natuurlijk Gezond Noord Limburg (NGNL), dat afgelopen
april is opgericht, heeft onlangs de vijftigste aanmelding binnengekregen.
NGNL is een stichting in
wording, die de zichtbaarheid
van natuurlijke zorg wil vergroten.
Onder het concept ‘natuurlijke zorg’
vallen onder andere massage,
kleurentherapie, accupunctuur en
homeopathie. Ook praktijken uit
Horst aan de Maas hebben zich
aangesloten bij de stichting.
De reguliere zorg is gemakkelijk te

vinden en de NGNL probeert dit
voor de natuurlijke zorg ook te
bereiken. Het platform biedt daarom
een overzicht van natuurlijke
zorgaanbieders en hun activiteiten
in de regio, door een agenda met
workshops, lezingen, opleidingen
en cursussen. Meer informatie
over NGNL is te vinden op
www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl

Traditionele Chinese geneeskunde

Het eerste gehoortoestel in Nederland
dat met alle merken mobiele telefoons
direct gekoppeld wordt via bluetooth.

De Zwitserse producent Phonak heeft speciaal hiervoor
een compleet nieuw gehoortoestel ontwikkeld, de
Audéo B-Direct. Dit is het eerste gehoortoestel dat
kan samenwerken met alle typen mobiele telefoons:
iPhone® telefoons, Android™ telefoons en klassieke
telefoons met Bluetooth*. De gehoortoestellen zijn
rechtstreeks en draadloos verbonden met de mobiele
telefoon, zonder tussenkomst van een los streamerkastje
om de hals. De enige vereiste is dat uw mobiele
telefoon bluetooth heeft. Phonak maakt deze ‘Made
For All’ technologie dus voor iedereen beschikbaar,
een enorme doorbraak!

Ook muziek vanaf de radio of een talkshow op TV
worden direct en automatisch in het hoortoestel
hoorbaar, zonder streamerkastje om de hals wat vaak
gedoe geeft met lege accu’s en het telkens om/afdoen
en inschakelen.
Is de nieuwe Phonak Audéo B-Direct iets voor u?
Vraag het gratis infopakket aan via www.phonakdirect.nl
of informeer bij uw audicien in uw directe omgeving.

* met Bluetooth® 4.2 draadloze technologie en meeste oudere Bluetooth telefoons / iPhone® is a registered trademark of Apple, Inc. / Android™ is a trademark of Google, Inc

Week van de
Acupunctuur in Horst
De Week van de Acupunctuur vindt dit jaar plaats van maandag 9 tot
en met zaterdag 14 oktober. Ook in Horst aan de Maas wordt hier
aandacht aan geschonken.
De derde Week van de Acupunc
tuur – In balans met Chinese
Geneeskunde heeft als thema energie
in beweging. Mensen kunnen
kennismaken met de verschillende
behandelingen uit de Traditionele
Chinese Geneeskunde (TCG), zoals
acupunctuur. In het hele land worden
verschillende activiteiten georgani
seerd. Mensen die meer willen weten

over wat Traditionele Chinese
Geneeskunde en de manier waarop
dit een bijdrage kan leveren aan het
zelfherstellende vermogen van het
lichaam, kunnen bij verschillende
praktijken terecht. In Horst zijn dit
praktijk Li & Ren, praktijk Hegger en
praktijk Acu-Balance.
Kijk voor meer informatie op
www.weekvandeacupunctuur.nl

Nog meer voor het dier

Faunaland van Grootel
wordt MeerDier
Faunaland van Grootel in Horst gaat verder onder de nieuwe naam
MeerDier.
De dierenwinkel stapt af van
de franchise formule van Faunaland
omdat ze meer vrijheid wil in het
aanbieden van diensten en het geven
van advies.
Esther en Eric van Grootel:
“We hebben in overleg met het team
voor de naam MeerDier gekozen,

omdat wij er nog meer voor het dier
willen zijn. Tevens willen we hiermee
duidelijk maken dat wij meer zijn dan
een dierenwinkel.”
MeerDier heeft een eigen
dierenarts, een chiropractor, een
veterinair en een speciale tanden
poetsservice.

(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Wendy
Evertz (foto midden). Wendy kwam ruim een jaar geleden in dienst bij NLW en ging als productiemedewerker aan de slag. Al snel wist Wendy, mede door haar lichamelijke beperkingen, dat dit voor haar niet de
juiste werkplek zou zijn. Toen er bij NLW een vacature voorbij kwam voor een baliemedewerker bij Adecco
in Venlo, was Wendy’s interesse gewekt. Met behulp van een participatieconsulent van NLW zocht ze
contact. Na een positieve kennismaking vanuit beide partijen, mocht Wendy op stage bij het uitzendbureau.
En met succes! Want na een geslaagde stageperiode, kreeg Wendy op 21 augustus jl. een contract aangeboden en werkt ze nu 5 halve dagen met volle tevredenheid, op detacheringsbasis bij Adecco. Nieuwsgierig
hoe Adecco en Wendy deze samenwerking ervaren? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl.

Nieuws
10

VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

De stemperiode is begonnen!
Alle leden van Rabobank Horst
Venray hebben een persoonlijke
stemkaart ontvangen per post.
Heeft u geen kaart ontvangen?
Controleer dan via Internetbankieren
bij ‘Uw gegevens’ of u lid bent. Bent
u wel lid maar heeft u geen kaart
ontvangen? Neem dan even contact
met ons op via (077) 389 84 00.

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

HILTHO 50 JAAR!

Vrijdag 6 oktober t/m
woensdag 11 oktober

Dit jaar vindt de Jubileum-editie van
de Lifestylebeurs Hiltho plaats, in het Kasteelpark in Horst.
Het is de grootste paviljoenenbeurs van Nederland voor
consumenten en bedrijven. De beurs staat weer bol van de
informatie, indrukken, impressies, sfeer en gezelligheid.
De 370 standhouders heten u van harte welkom.
Voor meer info en de (online) kaartverkoop, kijk op www.hiltho.nl

#raboclubkasHV
facebook.com/
raboclubkasHV

Wij feliciteren de organisatie met dit jubileum en wensen hen veel
succes toe!

Aantal uitgebrachte stemmen per 3 oktober:

GEZONDSTE REGIO CONGRES

31615

Woensdag 11 oktober op de Hiltho

Tijdens een geheel verzorgd congres met
Gezonde Lunch en toegang tot de Hiltho
nemen we je mee op weg naar 2025.

Als lid van Rabobank Horst Venray mag u
tijdens de Clubkas Campagne stemmen op
de clubs die u een warm hart toedraagt.
Breng uiterlijk 10 oktrober uw stem uit en kijk
wat de clubs met uw steun gaan realiseren.

Rabobank
Clubkas
Campagne

Beslis mee en kom in actie via
rabo.nl/horstvenray/rcc

Stem op
uw club

De Rabobank ondersteunt de Gezondste Regio en daarmee het
Congres dat op de Hiltho wordt georganiseerd. Kaarten zijn te
bestellen voor € 25,- per stuk , via www.gezondsteregio2025.nl
Daarvoor neemt de organisatie u mee op weg naar 2025, krijgt u
een Gezonde Lunch én toegang tot de Hiltho zelf.

KALENDERS 2018 BESCHIKBAAR

PROMOTIEMIDDELEN BESCHIKBAAR
De stemperiode gaat beginnen!

Doet uw club mee met de Clubkas Campagne,Alsdan
is het belangrijk om volop campagne te voeren.
lid van Rabobank Horst Venray mag u tijdens de Clubkas Campagne
stemmen op de clubs die u een warm hart toedraagt. Breng uw stem uit van
10 oktober en kijk wat de uitslag
clubs met uw steun gaan realiseren.
Hoe meer stemmen er op uw vereniging worden26 september t/mBekendmaking
in actie via rabo.nl/horstvenray/rcc
uitgebracht, hoe groter het bedrag dat uw club Beslis mee en kom
op dinsdag
21 november
Een aandeel inTijdens
elkaar de finale-avond wordt de uitslag van de
ontvangt! Op rabo.nl/horstvenray/rcc kunt u alle
Rabobank Clubkas Campagne op feestelijke wijze
promotiemiddelen downloaden.
bekend gemaakt in de Merthal in Horst.
MAAK KANS OP EEN EXTRA BIJDRAGE VAN € 250,
De club die op de leukste of meest ludieke manier
We verwachten deze avond de vertegenwoordigers van
aandacht geeft aan de Clubkas Campagne, ontvangt
alle deelnemende verenigingen.
een aanvullende bijdrage van € 250,-. Die kans laat u
toch niet liggen?
Zet u deze datum alvast in uw agenda?

Extra openingstijden
tijdens de Woonweken
Zaterdag 7 oktober 10.00 - 14.00 uur

Bent u al bezig met de planning voor volgend jaar? Vanaf 16 oktober
(begin van de herfstvakantie) ligt de handige Rabobank kalender
weer voor u klaar op onze kantoren. OP = OP.

Wekelijks Hypotheek
Inloopspreekuur
Iedere donderdag 16.00 - 18.30 uur

RABOBANK JONGERENCOMMUNITY
ZOEKT LEDEN

Hiervoor kunt u terecht
op de volgende adressen:

De Jongerencommunity is een groep van enthousiaste jongeren tussen
16 en 25 jaar. Ze is vooral bekend door het jaarlijkse bedrijfsevent voor
jongeren, INSPIRE.

Spoorweg 2, Hegelsom
Schouwburgplein 13, Venray

De Rabo
Woonweken,
open voor jouw
woonwensen.
Loop binnen zonder afspraak
Van wonen in het centrum tot uitzicht over de weilanden. Loop met jouw
woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend binnen. Onze adviseur

LOOP BINNEN
ZONDER AFSPRAAK
Van wonen in het centrum tot uitzicht
over de weilanden. Loop met jouw
woonwensen tijdens de woonweken
vrijblijvend binnen. Onze adviseur
beantwoordt je woonvragen,
dan weet je direct waar je aan toe bent.

Kom langs en ontvang
een woonbox!

Lijkt het jou ook leuk om ervaring op te doen en interessante
evenementen voor jongeren te organiseren? Dan zijn we op zoek naar
jou! Wil je een keer vrijblijvend kennismaken tijdens een vergadering?
Stuur dan een mailtje naar inspire.organisatie@gmail.com of kijk op
facebook.com/pg/Inspirehorstvenray

INSPIRE YOURSELF

Woensdag 15 november

Wil jij op een laagdrempelige manier
kennismaken met mooie bedrijven
uit de regio? Bezoek dan INSPIRE, hét
bedrijfsevent voor jongeren. Het vindt
plaats in De Witte Hoeve, Gasstraat 5 in Venray.
Misschien regel jij er wel je stage of je baan!
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GEPLUKT Bart Engels

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.

Ger van Rensch, wethouder van Horst
aan de Maas, was onze buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand.
Hem ken ik van jongs af aan en later
ook van mijn tijd in de gemeenteraad.”

was een hele belevenis.” Nadat Bart
ook een tijdje trompet had gespeeld
heeft hij uiteindelijk een euphonium
opgepakt. “De dirigent vroeg me of
ik dat wilde doen. En omdat ik bij de
trompet aan mijn grens zat was het
voor mij ook leuker.”

Gemeenteraad: leuke
en leerzame periode ’Het fundament is
Van 2009 tot en met 2014 zat Bart
in de gemeenteraad. “Ik ben daarvoor heel goed’
gevraagd door Ger, toen heb ik een
klein jaar meegelopen en meegeke
ken en toen in 2009 de gemeente
raadsverkiezingen plaatsvonden heb
ik me verkiesbaar gesteld. Dat was
een erg leerzame en leuke periode.
Je komt op veel plaatsen en leert veel
mensen kennen. Ook bijvoorbeeld de
interne discussies met de partij zijn
leuk, omdat je daar tot een gezamen
lijk standpunt moet komen.”
Tegenwoordig is hij voorzitter van
de fanfare St. Caecilia uit America.
Daar kwam hij al bij toen hij op de
basisschool zat. “We kregen toen
tests of we muzikaal waren. Even een
toonladder neuriën of ritmisch tikken.
Toen hebben ze me een cornet (een
blaasinstrument, red.) in de hand
geduwd. Na een tijdje lessen mocht
ik op 12-jarige leeftijd meedoen met
de fanfare. Een jeugdfanfare bestond
toen nog niet. We zijn toen vrij snel op
Wereldconcours in Kerkrade geweest.
Daar stond ik dan, als 12-jarige. Dat
Hij ging naar de kleuterschool in Sevenum, groeide grotendeels op in America en woont sinds vijf jaar weer,
samen met zijn kersverse echtgenote Renee, in Sevenum. Vorige maand zijn zij getrouwd. Deze week wordt
Bart Engels (33) geplukt.
Bart heeft de eerste zes jaar van
zijn leven doorgebracht in Sevenum.
Toen is hij met zijn familie naar
America verhuisd. “Daar ben ik
opgegroeid met twee broertjes en een
zusje. We waren met vier kinderen
thuis, dus dat was altijd wel een

gezellige bende.” Na de basisschool
ging Bart naar het Dendron College in
Horst, daar haalde hij zijn diploma op
het atheneum. “Ik ben na het Dendron
bedrijfswetenschappen gaan studeren
in Nijmegen, waar ik ook op kamers
heb gezeten. Die studie had ik
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gekozen omdat ik organisatievormen
en de strategie van bedrijven altijd
interessant vond. Ik ben daar afgestu
deerd in de richting van kennis
& informatiemanagement en heb mijn
scriptie geschreven bij de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM).”
Na zijn studie is Bart begonnen
met werken bij Rabobank. Na twee
jaar werk bij de lokale vestiging
ging hij naar het hoofdkantoor in
Utrecht. “Daar ben ik lead business
analist van de verkoopsystemen voor
zakelijke financieringen. Ik vertaal de
processen naar systeemoplossingen.
Daarvoor moet ik informatie krijgen.
Daarom ben ik veel aan het praten
en processen aan het uitdenken.
Voor mijn werk ga ik drie keer per
week op en neer naar Utrecht. Dat
doe ik met de trein. Van deur tot deur
is dat één uur en drie kwartier. Maar
vrienden en familie wonen hier in de
buurt, dus verhuizen is ook niet echt
een optie. En tegenwoordig met ‘het
nieuwe werken’ kan ik ook veel in de
trein en thuis doen.”
Vorige maand is Bart getrouwd
met Renee. Zij hebben elkaar elf jaar
geleden ontmoet op de Sevenumse
kermis. “Op de zaterdagavond zijn
we gekoppeld door een vriendin
van Renee. Die heeft ons bij elkaar
gezet en toen was het gezellig. Op de
zondag hebben we die gezelligheid op
de kermis doorgezet, en van het een
kwam het ander. En op 15 septem
ber, vorige maand, zijn we getrouwd.
Dat was in Horst en het feest was in de
Gaper in Sevenum. Dat was heel mooi.

Vier jaar geleden kwam Bart bij
het bestuur van de fanfare, hij werd
daar gevraagd door de toenmalige
voorzitter Richard. Toen Richards plots
ziek werd en later overleed werd
Bart door het bestuur aan de leden
voorgedragen als nieuwe voorzitter.
“Ik heb het er toen over gehad met
Renee en er met mensen over gespro
ken. Ik wilde er wel zeker van zijn dat
mijn ideeën gedragen werden. En na
een half jaar had ik het goede gevoel
en wilde ik de uitdaging aangaan.
We hebben een mooie vereniging,
met leden en een bestuur van alle
leeftijden. We hebben mensen met
ervaring en mensen met nieuwe
ideeën. Zo moeten we enerzijds onze
tradities in stand houden, en ander
zijds nieuwe ideeën hebben zodat het
niet saai wordt.” Bart is vooral erg
blij met de fanfare. “Het fundament
is heel goed. En na de repetitie is het
nog altijd heel gezellig aan de bar,
met jong en oud.”

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

bezorger Sevenum m/v
Garçon is per direct op zoek naar een bezorger voor een route
in Sevenum voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Mike van Kempen en
Hans Minten: horst@garcon.nl
of bel T 085 071 10 90
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Wat
zeg je?
Mensen vinden één Dierendag niet nodig,
omdat je iedere dag goed voor je huisdier moet
zorgen. Om daar een dag voor in het leven te roe
pen, vinden mensen wat overbodig. 74 procent
van de inwoners van Horst aan de Maas zegt dan
ook geen Dierendag te vieren. “Liefde en respect
voor dieren vind ik een normale zaak. Daar heb
ik geen dierendag als herinnering voor nodig”,
reageert iemand. “Dierendag moeten ze maar
eens afschaffen, je moet voor elk dier gewoon
elke dag goed zorgen”, zegt een ander. Ook het
commerciële aspect van Dierendag staat mensen
tegen. “Commercieel gezien is het nuttig”, schrijft
iemand, “maar voor het dierenwelzijn is het
onnodig.” Een ander ziet Dierendag meer als
“weer een winkeliersdag…”
Hoewel 74 procent van de inwoners van Horst
aan de Maas zegt geen Dierendag te vieren,

Inwonerspanel

1.672 leden

05
10

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Weer een winkeliersdag…’

Dierendag is een nationale feestdag op 4 oktober. Tijdens Dierendag kunnen mensen hun huisdier wat extra verwennen. Niet iedereen vindt
de feestdag echter even zinvol. 58 procent van de inwoners van Horst aan de Maas noemt Dierendag een ‘overbodige feestdag’, en slechts
25 procent van de inwoners zegt Dierendag te vieren. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Oneens
16%
Neutraal
26%

Eens
58%

Dierendag
is overbodig

met dieren om te gaan”, zegt diegene.
zijn er ook mensen die wel gebruik maken van
Anderen zien Dierendag ook als een dag om
de dag. Zij zetten hun hond, kat, paard of konijn
dierenleed te stoppen: “Extra aandacht voor
op 4 oktober speciaal in het zonnetje. 14 procent
dieren is niet verkeerd, vooral met al die
van de inwoners geeft het huisdier bijvoorbeeld
dierenmishandelingen!” en “Voor de dieren
wat extra’s te eten en bij 5 procent krijgt het
die het goed hebben
dier een extra knuffel
is het misschien niet
op Dierendag. Er zijn
‘Je moet elke dag goed
nodig, maar voor dieren
dus genoeg dieren die
voor je dier zorgen’
in nood wel!” zijn
wel worden verwend op
Dierendag. “Mijn huisdier
‘Net zo overbodig als Moederdag’ geluiden die vanuit de
groep met voorstanders
krijgt extra lekker eten,
we gaan extra met haar
’Aandacht voor dieren is goed’ van Dierendag komen.
wandelen en ze krijgt
TipHorstaandeMaas is
wat extra knabbeltjes”,
een samenwerkings
reageert iemand.
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
Iemand draagt als argument vóór Dierendag
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
aan dat zo’n dag ook een educatieve waarde
aanmelden voor de volgende enquête,
heeft: “Het is goed voor kinderen om beter
kijk op 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

L

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

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

Pak die kans: Station Grubbenvorst Greenport Venlo Nu
Als een donderslag bij heldere hemel kwam in april het nieuws dat het
station er niet zou komen. Reden: een tekort van enkele miljoenen op het
totale project Maaslijn. Provincie en gemeente hebben samen met de
omwonenden jaren keihard gewerkt aan een schitterend plan dat ineens
onzeker werd.
Vrijdag 6 oktober staat het station
opnieuw op de agenda in Maastricht.
GS volhardt: er is geen geld voor
station Grubbenvorst Greenport Venlo.
En dat met een miljard in kas!
Natuurlijk moeten we verantwoord

omgaan met overheidsgeld. Wij zijn er
echter 100 procentvan overtuigd dat
we met dit station goud in handen heb
ben. Gelukkig vinden 1.400 onderteke
naars van de petitie en regionale
gemeenteraden, dorpsraad, MKB

Limburg en Ondernemend Venlo dit
ook. Die overtuiging zit ook in de naam
van het station. Goed voor Grubben
vorst. Goed voor een bereikbare en
duurzame regio Venlo. Noodzakelijk
voor de vele mensen die (gaan)
werken en studeren in Greenport en
aan de Brightlands Campus. Stuk voor
stuk steekhoudende argumenten.
Ik maak me sinds ik in de raad
zit sterk voor het station. Want hoe
absurd is het dat die trein niet stopt in

een dorp met bijna 5.000 inwoners en
een economisch achterland met nu al
duizenden banen? Met een ambitie van
15.000 nieuwe banen en een campus.
Begrijpt u het nog? Een gemiste kans!
Het was toch de provincie die het dorp
kwam overtuigen van de noodzaak van
het station? Pak die kans provincie en
herstel het vertrouwen. Maak er geen
dood spoor van.
Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas

Mushroom Valley: nieuwe impuls voor de paddenstoel
Afgelopen week werd tijdens de commissievergadering Mushroom
Valley gepresenteerd. Een presentatie waar ik energie van kreeg.
Horst is al decennia lang de
bakermat van de paddenstoelenteelt.
Waar het vroeger een centrum was
van onderwijs, onderzoek en teelt is
dit samen met een centrale regie
langzaam verdwenen. Een groot
gedeelte van de onderzoeksfacilitei
ten is naar Wageningen gegaan.

Het onderwijs is weg.
Ondanks dat veel verdwenen is,
is er ook veel gebleven. Nog steeds is
hier veel productiecapaciteit maar ook
veel productontwikkeling: 80 procent
van de kennis en techniek bevindt zich
nog steeds binnen een straal van 50
kilometer vanaf Horst aan de Maas.

Reden te meer om onder andere
vanuit de gemeente als kwartierma
ker opnieuw een samenwerking te
realiseren. Essentie-wethouder Driessen
heeft mede het initiatief genomen om
bedrijven uit deze omgeving bij elkaar
te brengen binnen Mushroom Valley.
Het initiatief wordt overigens gedragen
en betaald door de bedrijven zelf. Zo’n
25 partijen zijn al partner, doel is om te
groeien tot zo’n 40 partners.

De kickoff van Mushroom Valley in
museum De Locht is een belangrijke
mijlpaal. Deze sector hoort niet alléén
in het museum. De champignonsector
blijft onderdeel van onze economie en
cultuur. Maar liefst 16 ondernemingen
nemen deel om samen met het onder
wijs nieuwe kansen te creëren.
Essentie is zeer positief met dit
resultaat. Op basis van visie, zonder te
veel politiek, zaken realiseren.

Nu is de sector weer aan zet om
hier nieuwe ontwikkelingen uit te
realiseren. De gemeente zal blijven
participeren om te verbinden en de
juiste randvoorwaarden te scheppen.
En dat die randvoorwaarden aanwezig
zijn, is tijdens de commissievergade
ring wel duidelijk geworden.
Bart Bertrams,
Essentie
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Bespreking Poll week 38

Er zijn meer openbare toiletten nodig in Horst aan de Maas
Er zijn meer openbare toiletten nodig in Horst aan de Maas. Dat vinden
de meeste stemmers op onze poll van week 38. 80 procent van de stemmers
was het eens met de stelling. Zij denken dat openbare toiletten het aantal
wildplassers kan verminderen. Dat scheelt in boetes, maar ook in hygiëne en
comfort. Wel zo prettig, als de nood hoog is. De 20 procent die tegenstemde,

is waarschijnlijk van mening dat je het meestal wel op kunt houden tot je
thuis bent. Bovendien kun je bij extreem hoge nood vaak wel in een café of
restaurant in de buurt. Wildplassen is nooit nodig, dus als je dan een keer
betrapt wordt en 140 euro moet dokken, heb je niet het recht om daar over te
klagen.

Boetes voor loslopende honden in het bos
zijn overdreven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Honden mogen op bepaalde plekken in het bos niet loslopen. Hoewel dit
in veel bossen in Horst aan de Maas duidelijk staat aangegeven, rennen er
toch regelmatig honden los in het bos. Staatsbosbeheer heeft daarom aange
geven strenger te gaan controleren en handhaven op loslopende honden in de
Schadijkse Bossen in Meterik. De baas van de loslopende hond krijgt niet langer
eerst een waarschuwing, maar meteen een proces-verbaal.
Terecht, er staat niet voor niets dat het niet mag, daar zijn redenen genoeg
voor. In sommige bossen staan bijvoorbeeld schapen en het is niet heel zeldzaam
dat een hond zo’n schaap voor prooi aanziet en aanvalt of zelfs doodbijt. Ook de
vele hardlopers en wandelaars die de bossen in Horst aan de Maas recreatief

gebruiken, geven aan zich niet altijd veilig te voelen door loslopende honden.
Want er zal er maar een bijzitten die wel bijt. Daarnaast zijn er ook bossen waar
speciale losloopzones zijn voor honden, dan kun je daar toch gaan ravotten met
je hond? Aan de andere kant, waarom mag een hond niet lekker loslopen in de
natuur? Het bos is toch voor iedereen? De meeste honden zijn daarnaast goed
afgericht en doen niks. Bovendien is de vraag of dit nu het belangrijkste is waar
Staatsbosbeheer zich mee bezig moet houden. Er zijn wel grotere misdaden dan
het laten loslopen van je hond in het bos. 90 euro betalen omdat je je huisdier
even niet aanlijnt in het bos is wel heel extreem.
Boetes voor loslopende honden zijn overdreven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 39) > Hoge boetes voor telefoongebruik onderweg zijn terecht > eens 92% oneens 08%

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

tot ziens bij de Hiltho
standnummer G1.17
NIEUWE PEELDIJK 7

| 5966 NA

AMERIA

| TEL. 06 - 242 216 47 OF 06 - 221 328 70 | INFO@ERICATUINEN.NL

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
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Limboland
Dat de roep om
onafhankelijkheid in
Catalonië zo groot zou
worden, had ik me nog niet
kunnen bedenken.
Vorig jaar een keer hoorde ik
het wel, dat ze onafhankelijk
wilden zijn. Maar zo hoorde ik
ook dat Californië niet meer bij
de Verenigde Staten wilden
horen. En ook de Vlamingen
willen al een tijd hun lap grond
niet meer met de Walen delen.
Maar goed, op de een of andere
manier is zondag de roep om
onafhankelijkheid geëscaleerd.
Dat heeft me aan het denken
gezet. Misschien kunnen wij,
Limburgers, ons ook wel
onafhankelijk verklaren.
Want zijn wij Limburgers niet veel
beter dan de rest van Nederland?
Waarom moeten wij nog bij een
land horen dat ons niet op onze
waarde schat? We hebben vlaai,
asperges en onze Limburgse
gezelligheid. En dat we zo’n
grappig dialect hebben,
dat verandert niets aan ons IQ.
Nou ja, in de meeste gevallen
dan. Als we onafhankelijkheid
willen bereiken hebben we
natuurlijk pressiemiddelen nodig.
Dus ik dacht, we zetten de
Hollandse regering onder druk
door ze sancties op te leggen.
We voeren geen asperges meer
naar ze uit en ze moeten
voortaan afblijven van onze
Hertog Jan. Dat de pilsbrouwerij
in Dommelen ligt kan opgelost
worden. Dat stukje Brabant lijven
we ook in. Ook die lekkere
aardbeien uit Horst krijgen ze
niet meer. Aan sporters hebben
we geen gebrek,
Max Verstappen, Tom Dumoulin,
en ook Dominique Janssen mag
er zijn. En muzikanten genoeg
met Rowwen Hèze, André Rieu
en uh.. Beppie Kraft? Kortom,
wij zullen geweldig in staat zijn
onze eigen staat te runnen!
… Ik hoor zojuist dat de
Spaanse regering met rubberen
kogels op stemmers schiet.
Misschien dit plan toch even
uitstellen, voordat Amsterdamse
politie 800 Limburgers
overhoopschiet.
www.hallohorstaandemaas.nlBas
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Zinnige Zaken, voorheen de
Jongerengemeenteraad
Op dinsdag 10 oktober organiseert
conceptbureau Witgoed en van Bontewas,
in samenwerking met de gemeente Horst
aan de Maas, “Zinnige Zaken”, voorheen de
Jongerengemeenteraad.
Leerlingen, 4 MBO, leerjaar 1 van het Citaverde
College, houden zich een dag lang bezig met
lokale politiek door per groep samen met
raadsleden en oud-raadsleden op zoek te
gaan naar Zinnige Zaken. Dit zijn concrete
onderwerpen en politieke thema`s die ze zelf
belangrijk vinden. Uiteindelijk wordt deze
zoektocht vertaald in een Zinnige Zaak. Aan het
einde van de dag zullen de leerlingen in een
Jongerengemeenteraadsvergadering alle
Zinnige Zaken bespreken. De Zinnige Zaak
die met een meerderheid van stemmen wordt
aangenomen zal op de politieke agenda komen
en door de gemeenteraad verder worden
behandeld. Een unieke kans dus om als jongere
daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het
gemeentebeleid.

De Jongerengemeenteraadsvergadering wordt
‘s middags vanaf 16.00 uur voorgezeten door
burgemeester Kees van Rooij. Belangstellenden
zijn dan van harte welkom in de raadzaal van het
gemeentehuis. Deze vergadering wordt ook live in
video via de website uitgezonden.
Voor nadere informatie, raadpleeg de website
www.horstaandemaas.nl.
U kunt ook bellen met de griffie:
077 - 477 97 70 of mailen naar
griffier@horstaandemaas.nl

Een jaarlijks evenement in zwembad “De Berkel”. Dit jaar voor de 42ste keer.

Zwem-4-daagse

10 oktober 2017 - 20.00 uur, raadzaal

Raadsvergadering
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier,
de heer R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of
tel: 06 - 51 85 28 91 of
email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de
volgende onderwerpen:
• (agendapunt 4) Voorstel tot het opiniërend
bespreken van de Perspectievennota
Horst aan de Maas voor maatschappelijke
accommodaties
• (agendapunt 6) Voorstel tot het gewijzigd
vaststellen van het bestemmingsplan de
Hees 10, Sevenum(agendapunt 7) Voorstel
tot het beschikbaar stellen van een krediet
van € 200.000 voor het Initiatief 800 jaar
Horst aan de Maas
• (agendapunt 8) Voorstel tot het structureel
vervolg te geven aan de nieuwe
subsidievorm “de voucher”.
• (agendapunt 9) Voorstel tot het
vaststellen van het Beleidskader
PeuterPlusProgramma & Voorschoolse
Educatie.

Deelname?
Iedereen jong en oud, met minimaal een
A-diploma, mag deelnemen.
Vier dagen zwem je 500 meter per dag.
Kinderen jonger dan 10 jaar en 55+ers
zwemmen minimaal 250 meter per dag.
Inschrijven?
Bij de kassa van het zwembad op vrijdag
13 oktober 10.00-12.00 uur en maandag 16
oktober en dinsdag 17 oktober 10.00-12.00 uur.
Noteer van tevoren even voornaam,
achternaam, adres, woonplaats,
geboortedatum, man of vrouw en de
medaille waarvoor je gaat zwemmen.
Bijvoorbeeld: brons = 1e maal, zilver = 2e
maal, goud = 3e maal, goud 4 = 4e maal
enz. t/m goud 30 = 30e maal.

Kosten?
Deelname kost € 10,-- en betaal je bij
inschrijving. Hiervoor krijg je de entree,
deelnamekaart met mapje en medaille.
Hoe laat?
De afstanden kun je zwemmen op:
maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober van
10.00-12.00 uur.
Is het beslist niet mogelijk in de ochtenduren
te zwemmen, dan kun je in een aparte baan
de baantjes trekken. Dit kan op dinsdag 17
oktober van 18.30-20.00 uur en donderdag
19 oktober van 18.30-20.00 uur.
Alle deelnemers veel plezier gewenst.
www.zwembaddeberkelhorst.nl

• (agendapunt 10)Voorstel tot het instemmen
met de “Visie vrijetijdseconomie regio Venlo
2015-2030”
• (agendapunt 11) Voorstel tot het vaststellen
van het Advies aan het Commissariaat
voor de media over aanwijzing van stichting
Streekomroep Reindonk als lokale publieke
media-instelling.
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. De vergadering wordt live
in video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl.

6 t/m 9 oktober 2017

Werkzaamheden knooppunt
Zaarderheiken
Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt ter hoogte van knooppunt
Zaarderheiken van vrijdag 6 oktober 21.00 uur tot maandag 9 oktober 05.00 uur.
Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan
oplopen tot 5 minuten.
Afsluiting
• Parallelweg A67 bij knooppunt
Zaarderheiken komende vanuit Eindhoven
richting Duitsland

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de
werkzaamheden? Kijk op:
www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden.

• Verbindingsweg A73-A67 bij knooppunt
Zaarderheiken komende vanuit Venray
richting Duitsland

U kunt ook bellen met de Landelijke
Informatielijn van Rijkswaterstaat:
0800-8002 (gratis).

• Verbindingsweg A67-A73 bij knooppunt
Zaarderheiken komende vanuit Eindhoven
richting Venray
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Horst aan de Maas laat
gezondheid bruisen op de Hiltho
Gezondheid is de rode draad bij de presentatie van de gemeente Horst aan de Maas op de
HILTHO. In onze stand op de HILTHO, - sterker nog, op de héle HILTHO - kunt u zien en ervaren
hoe veelzijdig gezondheid is en op welke manier het leeft en vorm krijgt in onze gemeenschap.
En we dagen u uit: Wat doet U om een gezonde stap naar onze gezondste regio te zetten?
Ook dít is gezondheid!
Gezondheid is méér dan sporten en
gezonde voeding. Kijk naar het gezonde
ondernemerschap in Horst aan de Maas,
dat steeds weer nieuwe initiatieven oppakt
en krachten bundelt om die te realiseren,
zoals Afslag 10. Denk aan de Muzikantine,
op het gebied van kunst en cultuur, of
de samenwerking van op duurzaamheid
gerichte professionals in een initiatief
als Zamen. Gezonde combinaties!
En wat denkt u van de uitbreidingen bij
de Schatberg, het Equestrian Centre of
Toverland? Op recreatief én economisch
gebied zeer gezonde initiatieven.
Kortom, de samenleving in Horst aan de
Maas bruist en sprankelt van gezondheid!
En laten we zien op de HILTHO.
Verrassen en uitdagen
U maakt kennis met bekende en onbekende

aspecten van gezondheid. In onze
stand verbinden we bezoekers letterlijk
met elkaar en met de ‘Hubtower’ om zo
samen muziek te maken. Gezond én
plezierig! En daarna, zittend op innovatief
meubilair, gaan we in gesprek over al die
verschillende aspecten van gezondheid.
U wordt uitgedaagd om mee te denken en
zelf ideeën aan te dragen.
Verbinding met regio
U ervaart ook hoe het thema gezondheid
leeft in de regio. Samen met de Gezondste
Regio 2025 organiseren we een
gezondheidsroute. Met een routekaart
bezoekt u verschillende stands, van
ondernemers die vinden dat ze bijdragen
aan de Gezondste Regio. Doe mee en
maak kans op prijzen! De HILTHO is van
6 t/m 11 oktober op het evenemententerrein
in Kasteelpark Ter Horst.

Bekendmakingen
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
Meister Rongenstraat 3
Zwarte Plakweg 37
Broekhuizen
Sef van Megenlaan 34
De Weem 2
Lottumseweg 39
Evertsoord
Patersstraat 4
Hegelsom
Losweg 6
Langstraat 34

Horst
De Afhang, kavel 401
(verleend d.d. 28-9-2017)
Expeditiestraat 7
(verleend d.d. 28-9-2017)
Bremweg 2a
Lottum
Grubbenvorsterweg 22
Meerlo
Sectie K nr. 707

Sectie K nr. 707
St Odastraat 71
Herenbosweg 25
Boomsweg 13
Lottumseweg ong.
Sevenum
De Sondert 12
Hoogbroek 4
Kleefsedijk 29
Zeesweg 15

Melderslo
Herenbosweg 15

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.

Burendag: mooi voorbeeld van verbondenheid in de wijk
Op 23 september was het nationale burendag en vonden er ook in
verschillende buurten in onze gemeente activiteiten plaats. Zo organiseerden onder andere Wijkcomité Norbertus, de Twister en het Dendroncollege
de Burendag in de Norbertuswijk.
Veel vrijwilligers waren ’s mor
gens al in touw met de voorberei
dingen waarna er vervolgens voor
elk wat wils te beleven en te
bezoeken was. Zoals het vraagge
sprek tussen bezoekers en Twan
Huys die uitgebreid vertelde over

zijn leven als oorlogsverslaggever, als
correspondent in de USA, als burger
van Washington en New York, en de
verschillen tussen wonen in Amster
dam en Horst en hoe hij terugdacht
aan zijn jeugd. De verdere dag
bestond uit optredens met muziek,

presentaties uit India en Spanje,
meditatie in de stilteruimte, hapjes
van over de hele wereld, films, sport
op straat en ga zo maar door.
Al met al een evenement
dat recht deed aan de naam
Wereldmarkt. Voor mij is van deze dag
vooral bijgebleven hoe waardevol het
is dat er verbinding wordt gezocht en
gevonden. Lang niet alle (ruim 3000)
inwoners van de Norbertuswijk waren
echter present en dat doet de vraag

rijzen of wel iedereen mee kan en
wil doen tijdens een evenement als
dit.
De woorden solidariteit, mense
lijke waardigheid en gelijkwaardig
heid dekken de lading van deze dag
prima en laten dat nu net de drie uit
gangspunten van de SP zijn. Op mijn
lijf geschreven dus.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Eindstation Grubbenvorst-Greenport-Venlo
Voor de duidelijkheid: in- en uitstappen bij Station GrubbenvorstGreenport-Venlo is vanaf 2021 mogelijk. Nut en noodzaak zijn al door de
provincie aangegeven.
Nu het station mogelijk niet door
zal gaan wordt duidelijk hoe groot het
economisch belang is.
MKB Limburg, SMART LCV en
Ondernemend Venlo hebben keihard
aangegeven dat dit station er moet
komen. Het is een must voor de eco
nomische ontwikkelingen als ook voor

de ontsluiting van Greenport/Brightlands
Campus. Tel daar bij op dat het ook voor
Grubbenvorst een kans is om eindelijk
een busverbinding met (via Station
Horst-Sevenum) Horst-centrum te reali
seren. Kortom: alleen maar win-win situ
aties. De gemeenteraden en Colleges
van Venlo, Venray en Horst aan de Maas

zijn ook doordrongen van het belang en
zetten flink druk richting provincie (en
Rijksoverheid). Ook naar de vele vrijwilli
gers die heel veel uren hebben gestoken
in het meedenken en ontwikkelen van
de locatie, de omgeving et cetera past
het niet het eerdere besluit terug te
draaien. Dat is minachting hebben rich
ting deze vrijwilligers voor al het gedane
werk en maakt de afstand burger naar
de politiek tot een onoverbrugbare kloof.
Dit bij elkaar optellende hebben de

provincie en Rijksoverheid feitelijk geen
keuze en kan en moet het besluit niet
anders zijn dan dat dit station er gaat
komen.
En daarom zal ik mij namens de
CDA-fractie op alle mogelijke manieren
blijven inzetten om de provinciale én
landelijke politiek over te halen om
de komst van het station mogelijk te
maken.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

zij tegenkomen op. Van de gemeente
hebben ze daarvoor zwerfafvalkarretjes
gekregen.
Maar ook zij zien steeds meer
zwerfvuil en zijn kritisch over het feit
dat de gemeente in 2015 liefst 135 van
de 575 afvalbakken in Horst aan de
Maas weghaalde. Om te bezuinigen op
de afvalinzameling. Alleen op strategis
che locaties bleven afvalbakken staan
(bij bushaltes, picknicktafels, speel
tuinen en winkelcentra). Volgens de
gemeente leidde dat niet tot extra

zwerfafval. D66 vraagt de gemeente of
dat nu nog steeds klopt. En om bij de
afvalpakkers te rade te gaan of er op
sommige strategische plekken niet toch
een afvalbak moet staan. Afvalpakkers
zien dat bakken vaak overvol zijn met
alle gevolgen van dien en vragen
de gemeente om ook op zondag de
bakken te legen.
Tot slot. Bij het ophalen van
het keukenafval (met name. in
Grubbenvorst) worden zakken regel
matig al op een hoop gegooid.

Zwerfafval…
We horen van inwoners maar hebben zelf ook het idee dat er steeds
meer zwerfvuil rondslingert. Hoogst irritant en al die rotzooi ziet niet uit in
berm, bos, veld of op straat, plein of in groen.
Hoe komt het toch dat er een
aantal mensen te beroerd is om zijn
eigen afval op te ruimen? Al op de
basisschool worden opruimacties
gehouden en de kinderen geleerd wat
zwerfafval voor het milieu betekent
en hun eigen rol hierin. Scholen
hopen zo dat het kinderen en
iedereen inspireert om afval voortaan

in de prullenbak te gooien. Ook kennen
we de Landelijke Opschoondag,
georganiseerd door Stichting Nederland
Schoon.
En kent u de ‘zappers’? Dit zijn
zogenoemde zwerfafvalpakkers. Zij ver
dienen een groot compliment want
ze maken regelmatig een rondje door
hun buurt en ruimen het zwerfvuil dat

Niks mis mee. Wel als vogels de
zakken opentrekken of een zak kapot
gaat en de rommel blijft liggen.
Iedereen is verantwoordelijk
voor zijn eigen afval. En een keer iets
opruimen voor een ander is niet erg.
Maar durf vervuilers aan te spreken
op hun gedrag. De gemeente heeft
daarbij haar eigen verantwoordeli
jkheid. Maar ook met een paar hier
boven genoemde maatregelen.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas
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Vera’s Vettige Vijf
stopt
Er komt geen volgende editie van Vera’s Vettige Vijf. Dat heeft de
organisatie van de modderloop in de Kasteelse Bossen in Horst op zondag
1 oktober bekendgemaakt.
In juli werd de vijfde editie van
het evenement georganiseerd en naar
nu blijkt was dit de laatste keer.
Met Vera’s Vettige Vijf werd geld
opgehaald voor de Alzheimerstichting.
“De afgelopen 5 jaar hebben wij met
heel veel plezier en passie Vera’s

Vettige Vijf georganiseerd”, meldt de
organisatie op Facebook. “We hebben
dit jaar ons hoogtepunt beleefd,
duizend deelnemers op een geweldig
parcours voor het goeie doel. Na vijf
jaar van druk organiseren, hebben we
gezamenlijk besloten om te stoppen.”

Zandhazentocht
TWC Oranje
TWC Oranje Horst organiseert op zondag 8 oktober de Zandhazentocht,
een mountainbiketocht met routes van 35, 50 of 60 kilometer. Start- en
finishlocatie is café De Beurs in Horst.
In de bosrijke omgeving van Horst
zijn routes uitgezet van 35, 50 en 60
kilometer. Iedereen met een moun
tainbike of crossfiets én een helm kan
meedoen aan de tocht. Na inschrij
ving, tussen 09.30 en 10.00 uur bij
café De Beurs, kan iedereen in zijn of
haar eigen tempo de route fietsen.

De routes gaan veelal over onverharde
wegen en paden. Het dragen van een
valhelm is verplicht. Halverwege de
tocht is er een pauzeplaats met
verzorging. Voor pech onderweg staat
er daarnaast een materiaalwagen
paraat en na afloop is het mogelijk de
fiets af te spuiten en te douchen.

KinderVakantieWerk Horst
bestaat 65 jaar
KinderVakantieWerk Horst viert zondag 15 oktober het 65-jarig jubileum. Dit gebeurt vanaf
11.00 uur in de Mèrthal in Horst met een groot kinderfeest. Tot 16.00 uur kunnen de kinderen zich
vermaken in het speelparadijs met onder andere een kamelenrace, klimwand en skelterrace.

Openingsaanbieding!
Limburgse vlaai (zonder slagroom) naar keuze

Om ons team van medewerkers uit te breiden en onze klanten
optimaal van dienst te kunnen zijn, zoeken wij op korte termijn een

ERVAREN
KOELMONTEUR

50% KORTING
Geldig van donderdag 5 t/m zondag 8 oktober

Wees welkom in onze nieuwe
winkel aan het Pastoor
Vullinghsplein te Sevenum!
Deze actie is uitsluitend
geldig in onze winkel aan
het Pastoor Vullinghsplein

(m/v)

Functie
• Zelfstandig reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan
koelinstallaties verrichten
• Zelfstandig verrichten van montagewerkzaamheden
• Periodieke onderhoudswerkzaamheden en controles uitvoeren
• Storingen analyseren, verhelpen en mogelijke oplossingen aangeven
Functie-eisen
• MBO-E/W of gelijkwaardig, aangevuld met
koel- en/of klimaattechnische opleidingen
• F-Gassen diploma
• Kennis van meet- en regeltechniek
• Rijbewijs BE
• Ruime werkervaring in de koeltechniek
• Flexibele instelling
• Zelfstandig kunnen werken
• Servicegericht, enthousiast, representatief en ambitieus

GOMMANS
De Echte Bakker

Kapsalon voor het hele gezin
komt ook graag bij u thuis
Kapsalon

Wat bieden we?
Bij aangetoonde geschiktheid voor de functie bieden
wij een uitstekend pakket aan primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Een prettige flexibele en collegiale
werkomgeving. Mogelijkheid tot het volgen van aanvullende
opleidingen.
Meer weten?
Bent je geïnteresseerd, richt dan je schriftelijke sollicitatie
met cv aan Jos Janssen Koel- en Elektrotechniek
t.a.v. Jos Janssen, info@janssenkoeltechniek.nl

op
Graag k
a
afspra

OKTOBER-ACTIE

HEREN KNIPPEN
MAANDAG- EN DINSDAGAVOND

ZieZo
Lilian Baltessen
Pastoor Debijestraat 58, 5963 AG HEGELSOM
Telefoon: 06-30987597
Kapsalon ZieZo

€10,-
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Daphne Meijers
19 jaar
Broekhuizen
Radboud Universiteit
Nijmegen

Wat deed je als kind het liefst?
Met mijn opa naar piraten zoeken.
Opa had een boot en woonde aan
het water, waar allemaal verschil
lende eilandjes lagen. Hij verzamelde
gouden steentjes en verspreidde die
over de eilandjes. Dat waren dan dus
de piratenschatten die ik moest zoeken.
Dit deden we standaard op de woens
dagmiddag. Ik vond het altijd ontzet
tend leuk en zie het als een groot deel
van mijn jeugd.
Welke superkracht zou je willen
hebben.
Teleporteren! Reistijd incalculeren is
dan niet meer nodig. Je staat op, je
eet iets en teleporteert meteen naar
school. Dat zou echt superhandig zijn

want dan kan je gewoon twee uur
langer in bed blijven liggen.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Wat zal ik gaan eten? Ik denk meestal
goed na over mijn ontbijt want ik wil
graag variëren. Het is toch wel echt
een life question voor mij. Alleen lukt
het niet altijd. Het blijft meestal bij
geroosterd brood. Voor havermout heb
ik geen tijd omdat ik dan weer te lang
in bed blijf liggen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en nu totaal belachelijk
is?
Pokémon Go. Als het sociaal accep
tabel zou zijn, zou ik het nog steeds
doen. Ik vond dat toen zo leuk omdat
vrienden door dit spel wel het huis uit
kwamen. Door Pokémon Go gingen we
meer naar buiten en kwamen we veel
mensen onderweg tegen.
Wat zou je nooit weggooien?
Een knuffelspookje dat ik al heb sinds

U kunt bij ons terecht voor:
• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR
Venrayseweg 14
5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 88 45

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270

jongeren 17

aan
Daphne Meijers

ik baby was. Het is inmiddels wel een
bolletje met een kapotte lap eraan
geworden. Toch hecht ik er zoveel
waarde aan, dat ik het niet kan weg
gooien. Maakt niet uit wat voor vod het
is geworden. Het is een deel van mijn
jeugd en mijn jeugd wil ik koesteren.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Spanje, want daar hebben ze siësta.
Ik ben zelf vaak rond 13.00 uur klaar
met school en dan ben ik moe. Ik doe
dan vaker even een dutje, zodat ik
daarna met volle energie kan gaan
sporten, kan gaan leren en de avond
kan doorkomen. Het zou dus perfect
passen.
Als je elk willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Mike Ross van Suits. Ik zou vooral zijn
geheugen willlen hebben. Dit omdat ik
rechten studeer. Hij hoeft iets maar een

keer te lezen en weet het meteen voor
altijd. Dat zou echt heel handig zijn
voor mijn studie. Dan weet ik meteen
waar alles staat in de wettenbundel en
wat het inhoudt.
Hoe zou je de biografie van je leven
noemen?
Not all that wander are lost but I sure
am. Hier heb ik ook best een leuk
verhaal bij: Tijdens mijn eerste week
op de uni wilde ik even de bus pak
ken. We hadden dus de verkeerde bus
gepakt en kwamen in een of ander
stom afgelegen dorp uit. We moesten
toen ook nog gaan rennen om de bus
terug te halen. Dat was wel echt even
een avontuur.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal precies op tijd. Alleen telt
dan de middelbare school even niet
mee want daar was ik altijd te laat
of had me zo hard verslapen dat ik er
überhaupt niet was. Nu moet ik wel op
tijd komen om mijn trein te halen want
anders mis ik de hele dag.
Wat is je favoriete hobby?
In bed liggen Netflixen met mijn
dekentje en een grote kop thee. Als ik
een serie goed vind, kan ik het echt
vijf keer kijken. Series vreten wel echt
mijn leven op. Als ik eraan begin, kan
ik er ook niet spontaan mee stoppen.
Zo heb ik Pretty Little Liars gekeken
tijdens de examens. Dat was niet mijn
slimste idee.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Twee keer zo slim want ik ben natúúúr
lijk al supergeweldig en helemaal
prachtig.
In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?
Bij mijn eerste tentamen. Je moest
daarvoor een studentenpas en ID
meenemen en ik had alles thuis lig
gen. Ik schoot dus meteen in de stress.
Gelukkig had ik wel een foto van mijn
ID op mijn mobiel. Het was voor deze
keer oké en mocht dus uiteindelijk nog
gewoon mijn tentamen maken.
Als je topsporter zou zijn, waar zou je
dan heel goed in willen zijn?
Kickbocksen. Dat zou ik wel willen doen
als ik in Nijmegen woon. Een voor
deel van kickbocksen is dat het een
verdedigingsport is. Ik ben schijtbang
in het donker en op straat zou ik dan
mezelf kunnen verdedigen. Dat is wel
gerustellend. Plus je krijgt er een mooi
lichaam van.
Ben je bijgelovig?
Een beetje. Niet dat ik geloof in zwarte
katten en dat gebroken spiegels onge
luk brengen. Maar als ik bijvoorbeeld
zeg: ik heb nog nooit wat gebroken,
moet ik dat meteen afkloppen. Het is
een gewoonte geworden en geeft me
een gevoel van zekerheid.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ik was vroeger echt gek op paarden
en wilde niks liever dan paardrijden.
Mijn oma had toevallig een porseleinen
beeld van een paard in de woonkamer
staan. Ik sprong dus op de rug van
dat paard, wat mij natuurlijk niet kon
houden en het brak kapot. Hij staat er
nu nog steeds maar mist een voorbeen,
de staart en een groot deel van zijn kont.

Beetje
heimwee
Zoals de meeste van jullie
wel weten, woon ik in
Utrecht. Ik zal geen hele
column hierover gaan
schrijven. Mijn ervaringen zijn
bijna hetzelfde als die van
mijn collega Anke, dus verwijs
ik jullie door naar haar
column van vorige week.
Eigenlijk wil ik het er over
hebben dat, alhoewel Utrecht
mooi en leuk is, ik toch nog heel
graag op vrijdagmiddag in de
trein stap richting Lottum.
Begrijp me niet verkeerd,
inmiddels hou ik echt van
Utrecht. De stad is mooi, de
mensen zijn vriendelijk en de
hele sfeer klopt gewoon.
Toch maakt mijn hart een
sprongetje als ik in de trein
richting Venlo zit en ik dialect
hoor.
Niks gaat boven Limburg en
ik weet hoe cliché dat is, maar ik
meen het wel. Soms mis ik het
dat ik niemand ken die over
straat loopt. In mijn klas sta ik
ook wel een beetje bekend als
dat meisje uit het Zuiden.
Hier heb ik totaal geen probleem
mee, want ik ben ook een
meisje uit het Zuiden. Stiekem
kijk ik er ook naar uit als ik met
mijn ouders kan bellen of Anke
kan zien. Dit betekent dat ik
dialect kan praten en niks mis ik
meer dan dialect. Mijn moeder
zegt altijd dat ze iets pas echt
meent als ze dialect praat en zo
voelt het voor mij ook. Ik kan
een hele liefdesverklaring in het
Nederlands doen, zodra ik het in
het dialect zeg, meen ik het pas
echt.
Dit gevoel dat ik nu heb
tegenover Utrecht trekt vast nog
wel bij. Utrecht moet ik ook niet
vergelijken met Lottum, want
dat kan Utrecht nooit winnen.
Een ding weet ik wel zeker,
mijn hart zal altijd een
sprongetje blijven maken
zodra ik in de trein naar Venlo
stap.
Liefs, Puck
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Kampioenschap
voor Joey Hanssen
Door: Chrono Karting
Joey Hanssen uit Horst werd zondag 1 oktober Nederlands kampioen
in de KZ2-klasse bij het NK Karten. De wedstrijden vonden plaats in Genk.
Zondag 1 oktober vond de laatste
race van het seizoen plaats bij het
NK Karten 2-takt, wat betekent dat de
nieuwe Nederlands kampioenen
bekend zijn. Hoewel het tot de laatste
race spannend bleef, zijn nu, na acht
raceweekenden alle punten ver
deeld. Joey Hanssen uit Horst werd
Nederlands kampioen in de KZ2-klasse.
Opvallend is ook de prestatie van
Robert de Haan uit Eerbeek, die er in

de klasse Rotax Minimax (10 tot en
met 13 jaar) als rookie meteen met
de titel vandoor ging. Het NK Karten
wordt gezien als de kraamkamer
van de Formule 1, waar nieuw talent
opstaat en doorgroeit tot profes
sioneel coureur. Het NK Karten 2-takt
wordt georganiseerd door Chrono
Karting, onder auspiciën van de KNAF
(Koninklijke Nederlandse Autosport
Federatie).

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

Kansen benut

Dames Wittenhorst winnen
van nummer twee
Door: Richard Aben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst VR1
Zowel het eerste damesteam van RKsv Wittenhorst als het eerste damesteam van RKSV Heeze won de eerste
competitiewedstrijd. Ze speelden zondag 1 oktober tegen elkaar. De nummer drie uit Horst ontmoette thuis de
nummer twee uit Heeze.

Net als vorige week duurde het
even voordat Wittenhorst in de
wedstrijd kwam. Na een kwartier
spelen, kregen de gasten hun eerste
corner, maar ze werden hier nog niet
gevaarlijk. Daarna was het Wittenhorst
dat het veldoverwicht had en dit om
kon zetten in kansen. Een goed
genomen vrije trap van Sanne Janssen
miste doel. Vanuit een corner schoot
aanvoerster Judith Driessen over en een
vrije trap van Kris Wijnhoven werd

te scoren. De counter die daarop volgde
gered door de keepster. Vlak voor rust
werd benut door de dames uit Horst.
kwam de thuisploeg toch op voor
sprong. Uit een corner viel de bal in de Na een mooie combinatie tussen Kris
en Sanne, was het Kris Wijnhoven die
kluts voor het doel. Michelle de Wit
de bal tegen de touwen schoot, 3-0.
reageerde alert en tikte de bal binnen,
Daarna volgde een rommelige
1-0. In de blessuretijd van de eerste
periode van beide teams, met veel
helft werd het ook nog 2-0. Michelle
balverlies en weinig kansen. In de
kopte de bal door en Sanne rondde
deze koelbloedig af. Met deze 2-0 stand blessuretijd wist Heeze toch nog de
eer te redden, waarna de wedstrijd
gingen de dames de rust in.
eindigde met een 3-1 uitslag.
Direct na rust creëerde Heeze een
kans, maar de bezoekers verzuimden
(Foto: Sanne de Boer)

www.hadecollection.nl

Nieuwe hoofdsponsors
jeugd Wittenhorst
ARCO en ACB Transportbanden & Onderdelen zijn de nieuwe hoofdsponsor van de jeugdspelers van
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst. De selectieteams van de jongste jeugdteams spelen in tenues van
ACB en de oudere jeugdteams in tenues van ARCO. Ralph Wijnands, directeur van ARCO en ACB
Transportbanden & Onderdelen: “We sponsoren graag initiatieven die stimulerend zijn voor jeugd,
sport, gezondheid en welzijn. Dit maakt integraal deel uit van de manier waarop wij ondernemen.
Het sponsoren van de jeugd van RKsv Wittenhorst past daar heel goed bij.”
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Hovoc wint
eerste thuiswedstrijd
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc HS1 uit Horst heeft zaterdag 30 september Volley Zuid HS1 uit Rotterdam opgewacht. Het eerste vrouwenteam van Hovoc had een weekend vrij.
Voor deze wedstrijd lag de focus
op de mentale krachtinspanningen die
geleverd moesten worden. Vaak
genoeg hadden de heren al bewezen
de fysieke kwaliteiten wel in huis te
hebben. Zoals Bob Soberjé al reeds
vertelde: “We gaan altijd voor het
maximaal haalbare.” Daar hoort dan
vanzelfsprekend goed spel bij. Kleine
tactische wijzigingen werden doorge
voerd en verantwoordingen binnen het
team werden verlegd. De sporthal
stroomde vol en het beloofde
wederom een druk bezochte wedstrijd
te worden. De eerste set ging redelijk
gelijk op. De Rotterdammers verdedig
den veel en op hun buitenaanval gaf
de Horster verdediging weinig
antwoord. Een tikkeltje geforceerd

werd er gezocht om de tegenstander
onder druk te zetten. Dit betaalde zich
uit in onnodige persoonlijke fouten.
Met 22-25 ging de eerste set naar
Volley Zuid. Dit herhaalde zich in de
tweede set. Twee cruciale servicefou
ten op rij van Horster zijde maakten
dat Hovoc de aansluiting miste en ook
hier met 22-25 ten onder ging, 0-2
voor Rotterdam.
Hoe vaak ‘vrijuit spelen’ ook werd
gezegd in de eerste twee sets, het
leek pas in de derde set doorgedron
gen te zijn. Er werd harder gewerkt en
de sfeer werd uitbundiger. Vrij snel
werd er een ruime voorsprong gepakt
en verschillende serviceseries maakten
dat de tegenstander dit niet meer kon
inhalen. De set werd met 25-18

afgesloten. Het op stoom gekomen
Hovoc maakte zich ook de vierde set
meester. Ook hier werd ruimschoots de
zege (25-19) binnengehaald. De stand
2-2 gaf het ticket naar een welver
diende vijfde set. Vorige week werd
Hovoc afgedroogd en dit wenste ze
niet nogmaals te laten gebeuren.
Vol overtuiging werd er gespeeld en
Rotterdam leek moe gespeeld.
Niets stond de Horster herenmacht
nog in de weg. Met goeie servicereek
sen en een sterk blokkerende spel
maakte 15-6 een verdiende eerste
winst van 3-2. Het publiek werd
getrakteerd op een mooi spel
volleybal en op haar beurt trakteerde
het de teams op een sfeervolle
wedstrijd.

Boeiende wedstrijd

Wittenhorst te sterk
voor Venray

Verlies tegen Sambeek

Sporting krijgt bal
niet tegen touwen
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De blauwhemden van SV Sambeek en de zwarthemden van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen waren zondag 1 oktober klaar voor
een mooie wedstrijd. Het begin ging op en neer met een licht overwicht
voor de heren van Sambeek, die hele scherpe counters hadden. Sporting
verloor echter met 7-0.
doelpunten van Willem Vink de 4-0
en de 5-0 door Ruben op ’t Veld.
Het verzet was gebroken. Sporting
probeerde nog alles in het werk te
stellen om te scoren, maar kreeg de
deksel op de neus. Sambeek profi
teerde van de gaten die er kwamen
en tikte het goed uit. Peter Cox,
de keeper van Sporting, was echter
nog niet van plan om het er zomaar
bij neer te leggen en pareerde nog
een paar prachtige ballen met nog
spectaculairdere reddingen. Na een te
korte terugspeelbal kon spits Martijn
Peters de 6-0 er in schuiven. In het
laatste kwartier werd er nog een keer
gescoord door Bas Eising met een
zondagsschot van 20 meter. Het was
niet goed, maar de zwarthemden
kunnen zich vasthouden aan het
goede spel van de vorige wedstrijden.

Het veld liet snel en kort spel niet
toe, waardoor de lange bal veelvuldig
gehanteerd werd. Na twee grote kan
sen voor Sambeek en wat spelden
prikjes van Sporting was het na een
half uur spelen raak door Dennis van
Well die de 1-0 noteerde. Acht minu
ten later kwam uit een strakke corner
de 2-0 door Ruben op ’t Veld tot
stand. De manager van Sporting pro
beerde nog wat om te zetten, maar
dat kon de 3-0 door Ruben op ’t Veld
ook niet voorkomen.
Na rust kwam de SwolgenTienraycombinatie goed uit de start
blokken door meteen druk vooruit te
zetten en een paar goede kansen te
creëren. Helaas was er niemand die
de bal tegen de touwen kon krijgen.
SV Sambeek nam daarna het
heft in handen en counterde met

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De eerste streekderby van dit seizoen zit er weer op voor het eerste herenteam van voetbalvereniging RKsv
Wittenhorst. SV Venray wilde op zaterdag 30 september thuis de eerste overwinning pakken. Toch bleek Wittenhorst
te sterk voor Venray, 2-1.
Wittenhorst opende uitstekend.
Meteen in de eerste minuut werd een
corner afgedwongen. Een actie via
Thom Derks en Willem Heijnen werd
ternauwernood gestopt. In dezelfde
minuut kreeg laatstgenoemde
wederom een mogelijkheid. De druk
bleef aanhouden. De thuisclub mocht in
de 22e minuut de handen dichtknijpen
toen Willem Heijnen de paal raakte.
Pas rond het half uur kwam de
thuisclub beter in het spel. Wittenhorst
maakte de fout niet meer pressie
te geven. Vlak voor de pauze was
het Bram Vievermans die gevaarlijk
opdook. Zijn schot belandde naast het
doel. Zo konden beide team de kleed
kamers opzoeken. Voor Wittenhorst

was deze tussenstand te weinig. Na de
pauze was Wittenhorst totaal niet bij
de les. In de eerste de beste aanval
werd er achterin zo geknoeid dat de
bal voor de schietgrage voeten van
Jarno Peeters belandde. Die kon zonder
aarzelen de bal achter doelman Sjors
Witt in het doel schieten, 1-0.
Aan Wittenhorst de taak om dit om
te zetten in de gelijkmaker. Het team
ging nu samen jagen. Dit had meteen
succes. Rob Zanders werd in het mid
den aangespeeld. Hij leek een aardige
actie in huis te hebben, maar werd bin
nen het zestienmetergebied gevloerd.
De scheidsrechter was onverbiddelijk
en dit was ook Thom Derks die snoei
hard de bal in het net deed ploffen, 1-1.

De strijd was wederom totaal
open. De bezoekers kregen een
boeiende en spannende strijd voor
geschoteld. Wittenhorst bleek de
betere ploeg. Het vond zich beter en
kansen bleven komen. De mooi
ste aanval van deze wedstrijd was
de solo van Rob Zanders op rechts.
Zijn tegenstander moest toezien dat
de voorzet precies op maat op het
voorhoofd van de inkomende Willem
Heijnen werd gelegd. Het gevolg
was dat de bal onhoudbaar langs
doelman Sam Stiphout in het net
tot stilstand kwam, 1-2. Met grote
vreugde werd deze verdiende treffer
bejubeld. De tweede 2-1 overwinning
voor Wittenhorst.

Oostrumseweg 5
5862 AN Geijsteren
0478 - 53 20 11
info@vink-ongediertepreventie.nl
vink-ongediertepreventie.nl

WEREN EN BESTRIJDEN
VAN ONGEDIERTE
Knaagdieren
Kruipende en vliegende insecten
Houtworm en boktor
Vogelwering
Spinnen
Mollen en steenmarters

Hegelsom en Leunen na
matig duel in evenwicht
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Op sportpark Wienus in Hegelsom stond het eerste team van VV Hegelsom zondag 1 oktober tegen Leunen op het
programma. In een matig duel vonden beiden ploegen eenmaal het net waardoor de einstand op 1-1 werd bepaald.
De wedstrijd begon niet erg vlot
en kwam ook lang niet op gang.
Het duurde even voordat er kansen
kwamen waardoor het voor de kijker
aan de zijlijn niet de leukste wedstrijd
van het nog prille seizoen was. In de
eerste helft kreeg met name Leunen
enkele kansjes, maar de grootste was
voor Hegelsom namens Guido Kauffeld.
Kauffeld had te laat in de gaten dat hij
de bal voor het intikken had, waardoor
deze aan hem voorbij ging. De rust
stand werd uiteindelijk niet de
brilstand. Leunen zorgde ervoor dat zij

met 0-1 de rust in ging waardoor
Hegelsom de tweede helft aan de bak
moest. Hegelsom ging in de tweede
helft op zoek naar de vroege gelijkma
ker zodat het uiteindelijk nog de winst
kon boeken. Dit gebeurde ook,
het team van Math Joosten kreeg in
het begin van de tweede helft een
hoekschop toegewezen. De hoekschop
werd laag over de grond naar Jordi
Janssen getrapt Die bedacht zich geen
moment en haalde uit waardoor de bal
met een flinke curve in de rechterhoek
belandde: 1-1. We hebben hem dit

vaker zien doen maar toen vanuit de
lucht. Wederom een prima goal van
Janssen. Daarna ging het tempo iets
omhoog en wilde beide partijen nog
winnen. De grootse kansen waren voor
Hegelsom, de bal werd een aantal keer
van de lijn gehaald waardoor het ging
lijken alsof hij er echt niet in wilde.
Dit wilde hij ook niet en er had meer in
gezeten dan een gelijkspel voor
Hegelsom want kansen in de slotfase
waren er genoeg. Eindstand 1-1 op
sportpark Wienes in Hegelsom tijdens
het duel Hegelsom-Leunen.
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Klinkende overwinning
Olsredlem
m/v

Het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
De werktijden zijn in dagdienst.
Wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet.
Fulltime of parttime. Dit is in overleg mogelijk

Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar info@sikes.nl
Gesitrans C2C BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
06 - 29 50 19 29

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

r
Al mee ar
a
j
dan 23 st!
in Hor

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

Door: volleybalvereniging Olsredlem
Dames 1 van volleybalclub Olsredlem uit Melderslo speelde zaterdag 30 september uit tegen VC Kessel.
Om na een prachtige overwinning
vorige week in de top van de tweede
klasse mee te mogen blijven draaien,
diende D1 deze wedstrijd met 4-0
naar zich toe te halen. Olsredlem D1
begon sterk aan de wedstrijd, door
een gedegen eigen spel liep ze al snel
wat punten uit en kond daarmee de
eerste set met 25-19 naar zich toetrek
ken. De tweede set konden ze dit
vasthouden; er werd goed aangeval

len, echter was Kessel verdedigend
sterk waardoor afwisseling nodig was.
Door de sterke servedruk bleef de pass
gedurende de hele wedstrijd rond de
driemeterlijn hangen. Gelukkig konden
de spelverdelers iedereen toch goed
aanspelen, waardoor de tweede en
derde set met 25-16 en 25-17 bin
nengehaald werden. In de vierde set
begon D1 wat matjes, er waren meer
persoonlijke fouten, waardoor Kessel

goed bij bleef tot 21-21. Door enkele
tactische wissels, goed verdedigend
werk en mooie aanvallen kon de
vierde set ook binnen gesleept worden
met 25-23. Dit resulteerde in een
mooie 4-0 overwinning, waarmee
weer vijf punten bij de score opgeteld
mogen worden. Over twee weken
hopen ze dit mooie spel voort te kun
nen zetten in Stramproy tegen Hyandai
Peter Janssen Stravoc.

Zwaar bevochten punt
voor SV Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste herenvoetbalteam van SV Melderslo speelde zondag 1 oktober tegen EWC’46 uit Well. Hoewel
zwaarbevochten, ging Melderslo met één punt naar huis. In Well werd het 1-1 tussen beide teams.
In de beginfase hadden de
jongens van Melderslo het moeilijk
met de snelle vleugelspelers van
Well. Well zette veel druk en creëerde
ook de beste kansen. In de 11e
minuut schoot Mimoun Akrom van
Well een bal op de paal. Geluk voor
Melderslo. Tijdens de schaarse
counters die Melderslo kreeg, slaagde
Martijn Kallen erin om in de 14e
minuut een geweldige voorzet te
geven naar zijn broer Jeroen die
binnen het zestienmetergebied de bal
vrij voor het inkoppen had. Helaas net
voorlangs.
In de 21e minuut was het toch
weer Well dat gevaarlijk voor de goal

een schot op de paal zag belanden.
De rebound was daarna een prooi
voor de goalie van Melderslo, Dick van
de Lisdonk. Deze zorgde er met name
ook voor dat de stand de eerste helft
op 0-0 bleef steken.
De tweede helft begon Melderslo
iets sterker. Dit resulteerde in de
51e minuut in een kans voor Bart
Theeuwen die een teruggekaatste bal
voor zijn schoen kreeg en uithaalde.
De keeper van Well stond echter op
zijn plaats. In de 66e minuut kreeg
Well een goede kans na een snelle
counter. De teruggesnelde Martijn
Kallen kon hem nog net de bal voor
zijn voeten wegtippen. Well kwam in

de 75e minuut op voorsprong door
een corner die ingelopen werd door
een speler van Well. Geen kans voor
de keeper van Melderslo: 0-1.
Het was nu voor de jongens van
Leon Vievermans zaak om alles eruit
te halen om minimaal nog een punt
mee naar Melderslo te nemen. In de
84e minuut leek het te gaan luk
ken na een kopbal terug van Jeroen
Kallen. Deze kon niet tot een doelpunt
worden verwerkt. De druk werd
groter en in de 87e minuut kreeg
Bart Verheijen een teruggelegde bal
op de zestienmeterlijn die hij met
een heerlijke rustige krul onder in de
rechterhoek schoot: 1-1.

Uw betrokken en
deskundige advocaat
voor:

ARBEIDSRECHT
T: 0478-20 16 04
info@vanhoefadvocatuur.nl
www.vanhoefadvocatuur.nl

WINTERAANBIEDING
Maak kennis met de golfsport
bij Stichting Golf Maasduinen in Arcen.
Lidmaatschap: voor de periode
1 november 2017 tot 1 april 2018
Golflessen: de eerste vijf lessen

E 100,00
E 90,00

Als lid kun je onbeperkt golfen, deelnemen aan alle activiteiten en
ontvang je de Nieuwsbrief. Van beide aanbiedingen kan ook los van
elkaar gebruik gemaakt worden.

Voor informatie of aanmelden:
info@golfmaasduinen.nl
Tel. 06 - 23 39 25 30

WWW.GOLFMAASDUINEN.NL

SV Melderslo Gezonde
Sportvereniging
Tijdens de jaarlijkse Lisdonkdag van SV Melderslo werd de Plus Bananenbox gepresenteerd. In het
kader van de Gezonde Sportvereniging zullen jeugdspelers tot en met 12 jaar voortaan tijdens de rust
een banaan krijgen. Na deze presentatie vond de Lisdonk-penaltybokaal plaats, die ook dit jaar
gewonnen werd door Nick Driessen.
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Prima start wedstrijd
seizoen voor HZPC
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Najaarskeuring
PHV De Helper in Nood
Politiehondvereniging De Helper in Nood houdt van vrijdag 6 tot en
met zondag 8 oktober een najaarskeuring. Deze vindt plaats op het
terrein aan de Dijkerheideweg in Horst.

Door: zwemvereniging HZPC Horst
Voor de wedstrijdzwemmers van HZPC stond op zondag 1 oktober de eerste verenigingscompetitie op de
kalender. De wedstrijd werd gezwommen in het 25-meter zwembad van Kerkrade. Dit was de eerste van vier
wedstrijden, die door alle verenigingen in Nederland gezwommen werd.

Verspreid over drie dagen
worden 26 honden getoetst. Na een
lange training tonen de honden tij
dens deze keuring hun vaardigheden,
waarna ze na het behalen van een
certificaat veelal ingezet gaan wor
den in de beveiliging, bij de politie
of het leger. Op zaterdag 7 oktober
neemt clublid Sjef van Dijck deel aan
de keuring met zijn Mechelse herder
Boris.

Alle dagen start het ochtendpro
gramma om 09.00 uur, het mid
dagprogramma begint om 14.00 uur.
’s Ochtends zullen de honden onder
andere laten zien dat ze kunnen vol
gen, springen over hindernissen, per
sonen en voorwerpen kunnen zoeken
en zwemmen. ’s Middags tonen de
honden hoe ze de pakwerker zowel
rennend, lopend als fietsend in zijn
vluchtpoging verhinderen.

Zuur verlies voor
Melderslo-korfbalsters
HZPC komt dit zwemseizoen
wederom uit in de A-klasse. In de
A-klasse zwemt HZPC om een
klassering tussen de 16e en 45e plek
van Nederland. Na de eerste ronde
zien we HZPC terug op een 15e plek in
de A-klasse, wat een 30e plek overall
betekent. Volgens hoofdtrainer
Mark van Enckevort is er komend
seizoen nog ruime kans op verbete
ring. Hij sprak vertrouwen uit in de rest
van het zwemseizoen: “We zijn nog
maar enkele weken aan het trainen.
Dat er nog maar weinig persoonlijke
records gezwommen worden, vind ik
daarom niet zo vreemd. Ik ben blij om
te zien dat de zwemmers gemotiveerd
zijn, zichzelf willen uitdagen en

verbeteren en dat de aandachtspunten
uit de trainingen meegenomen
worden in de wedstrijd.”
Ondanks dat het zwemseizoen nog
niet zo lang aan de gang is, werden er
al enkele persoonlijke records gezwom
men. Lynn van den Beuken (50 meter
vrijeslag), Lisa Christiaens (200 rugslag
en 100 meter vlinderslag), Anna van
Kuijk (100 meter schoolslag), Tijn van
Kuijk en Cas Verstegen (200 meter
rugslag en 100 meter vlinderslag),
Veerle Maasdijk (200 meter rug
slag), Lieke Meulenkamp (200 meter
schoolslag), Zerina Muratovic (200
meter rugslag), Pieter Otten (50 meter
rugslag), Anne Roefs (200 meter
rugslag), Lotte Roefs (400 meter vrije

slag, 50 meter rugslag en 100 meter
schoolslag), Anouk Seuren (100 meter
schoolslag), Ilse Swinkels en Lynn
Vallen (200 meter vrijeslag en 100
meter schoolslag), Danee Verstegen
(100 meter vrijeslag en 200 meter
rugslag), Daniël Vlijt, Isa Curvers
en Maud Weijmans (100 meter
rugslag en 200 meter schoolslag) en
Manon van der Wielen (100 meter
schoolslag).
HZPC zwom de wedstrijd tegen
Hellas-Glana uit Sittard en Geleen
(uitkomende in de hoofdklasse),
Zwemclub Eijsden en Zwemsport
Parkstad uit Landgraaf en Brunssum.
De tweede competitiewedstrijd wordt
in januari gezwommen.
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Kasteelpark Ter
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Maas
Kasteelpark
TerHorst
Horst
-Horst
Horstaan
aan
Maas
Kasteelpark Ter Horst - Horst aan de Maas

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 1 oktober
tegen koploper Rietvogels 1 uit Riethoven. De wedstrijd werd gespeeld
op sportpark De Merel in Melderslo.
SV Melderslo begon erg scherp
aan de wedstrijd. Binnen mum van
tijd stond de ploeg op een 2-0
voorsprong. Daarna was Rietvogels
echter ook wakker en werd het voor
SV Melderslo wat moeilijker.
SV Melderslo was in deze fase
van de wedstrijd beter, en het kon
de voorsprong behouden. De
korfbalsters uit Melderslo gingen
met een 5-3 voorsprong de rust in.
Na rust werd Rietvogels echter
steeds scherper dan SV Melderslo.
De ploeg uit Riethoven wist de stand

Comfortabel
mobielmobiel
Comfortabel
blijven
met
blijven
met
Comfortabel
mobiel
blijven met

AMAM
rijbewijs
rijbewijs
AM rijbewijs

al snel gelijk te trekken en ging
daarna zelfs over SV Melderslo heen
tot 5-7. Hoewel SV Melderslo voor de
punten bleef vechten, had de ploeg
het moeilijk. Hoewel er wel kansen
werden gecreëerd, werden deze niet
of amper afgemaakt. Rietvogels wist
hierdoor uit te lopen tot 10-14, en
hoewel de ploeg uit Melderslo tot op
het laatst naar doelpunten bleef
zoeken, kwam ze niet verder dan
12-14. Geen punten voor Melderslo
dus. De ploeg zakt hiermee naar een
vijfde plaats.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
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America Tel. 06-12359686

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

Salon
Winkel
Boeken
9
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Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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WEJEBE
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WEJEBE Blitterswijck
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WEJEBE Blitterswijck bv
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Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
www.wejebe.nl
www.wejebe.nl
zaterdag 10.00 - 16.00
5863 AC Blitterswijck

Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl
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Meterik te sterk
voor VVV’03
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van RKSV Meterik behaalde zondag 1 oktober, in het
nieuwe tenue van hoofdsponsor Van Dijck Groenteproducties BV, met een
prima teamprestatie een dik verdiende 3-0 overwinning op VVV`03 uit
Venlo. De groenwitten gaven trainer Bob Maas daarmee een passend
presentje voor de geboorte van zijn zoon Sem.
Er werd vanaf de aftrap door
beide teams met veel inzet gespeeld
en in tegenstelling tot de wedstrijd
tegen RKDEV kon Meterik dit de
gehele wedstrijd volhouden en won
naar verloop van tijd steeds vaker de
duels. In de beginfase gaf de
Meterik-verdediging te veel ruimte
weg maar keeper Luuk Haenen wist
een doorgebroken speler van een
score af te houden. Meterik had zijn
antwoord klaar maar een inzet van
Dirk van Rengs werd naast getikt,
maar uit de toegekende hoekschop
scoorde Koen Jakobs de 1-0. Na een
half uur kwam een `03-speler vrij
voor de goal, zijn inzet ging echter
rakelings voorlangs. Vlak voor de rust
leek Meterik weer te scoren maar
keeper Luuk Janssen bracht redding
op een inzet van Tom Verbong, na
een mooie combinatie met Koen
Jakobs en Piet Steeghs.

Na de rust zette Meterik steeds
meer druk en kreeg uit dode spel
momenten diverse scoringskansen.
Koen Jakobs kreeg de allerbeste
kans maar in vrije positie schoot hij
over de goal. Het duurde tot de 75e
minuut voordat Meterik loon naar
werken kreeg. Dirk van Rengs zag een
prima vrije trap gekeerd door keeper
Luuk Janssen, maar Dirk kopte direct
erna toch beheerst de 2-0 binnen
na een goede doorkopbal van Koen
Jakobs. Meterik drukte door en een
prima inzet van ‘man of the match’
Quincy Rubie via de onderkant van
de lat terug in het veld. Teun Jacobs
reageerde attent en kopte gemakke
lijk de 3-0 binnen. VVV`03 was in de
tweede helft alleen gevaarlijk na deze
kansloze achterstand. Eerst werd in
kansrijke positie voorlangs geschoten
en vlak voor tijd werd een niet te
missen kans op de paal gekopt.

Wiet Verheijen wint Open
Horster Kampioenschap
Door: Jeu de Boules Club Horst
Na een verregende zaterdag 30 september, werd zondag 1 oktober het 24e Open Horster Kampioenschap jeu de
boules gespeeld.

Nu werden onder goede omstan
digheden vanaf 09.30 uur door
36 personen vier wedstrijden ge
speeld. Iedereen kon de Jan v.d. Aa
wisselbokaal winnen, dat werd wel
duidelijk. Na drie wedstrijden waren er

nog maar twee spelers over die alles
konden winnen. Helaas was de
spanning teveel voor hen, beide
spelers verloren hun laatste wedstrijd.
Zodoende waren er elf spelers die
aanspraak konden maken op de

wisselbokaal. Met een beter puntento
taal was de winnaar Wiet Verheijen.
Tweede werd Bert Ruijsbroek en derde
Terry van de Beuken. De Jeu de Boules
Club Horst kan terugkijken op een
mooi en geslaagd toernooi.

Vroege
vogel
korting

Tinnemans Groep is een groothandel voor automotive
& industrie, gevestigd in Noord-Brabant & Limburg.
Je kunt ons vinden in Weert, Horst, Asten en Helmond.
Sinds de oprichting in 1973 is zij uitgegroeid tot één van
de belangrijkste aanbieders op het gebied van autoonderdelen, auto-electra, accessoires, gereedschappen,
garage-equipement en industriële producten.
Een totaalleverancier voor de automotive branche.
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• Correcte administratieve afhandeling van verkopen en afspraken;
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Race van zes ronden

Kevin van Leuven wordt
tweede in de sprintrace
Door: Stichting van Leuven Racing
De raceweekenden op het circuit van Assen stonden afgelopen week na twee buitenlandse raceweekenden
weer op het programma. Kevin van Leuven uit Swolgen, die inmiddels derde stond in het Kampioenschap, wilde
maar wat graag de tweede plek overnemen.
Na nog wat kleine veranderingen
aan de motor stonden er op zaterdag
ochtend 30 september twee kwalifica
ties op het programma. Het weer was
voortreffelijke en Kevin kon constante
snelle tijden rijden. Het leverde hem
een tweede startplek op.
In de middag begon rond de klok
van 15.15 uur de wedstrijd. Kevin
had een redelijke start en kon de

tweede plek handhaven. De wedstrijd
was ingekort naar slechts zes rondes
vanwege het geluid. De koploper,
Van Straalen, had een gaatje geslagen
en Kevin stelde alles in het werk om
dit te dichten.
Achter de twee was een gat naar
de rest van het veld. Kevin kon het
gaatje dichten maar maakte helaas
een kleine fout, waardoor hij weer

opnieuw op een halve seconde werd
gezet. Dit was in de twee rondes die
er nog restten niet meer te dichten
en Kevin werd dan ook tweede.
Kevin staat nu tweede in het kam
pioenschap. Kevin : “We hebben de
snelheid om mee te kunnen en dat
doet goed Een race van zes rondes is
eigenlijk ook geen echte wedstrijd te
noemen.”
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Hockeyheren Horst
winnen van Meerssen
Door: Hockeyclub Horst
Het eerste herenteam van Hockeyclub Horst nam het zondag
1 oktober op tegen Meerssen. Een belangrijke wedstrijd voor beide
partijen, omdat beide teams nog op 0 punten stonden.
Horst was aan het begin van de
wedstrijd nog niet goed wakker en
kwam op een 1-0 achterstand.
Gelukkig voor Horst herpakte men
zich erg goed en konden de spelers
met een 2-4 voorsprong de rust in.
Bij Meerssen was in de rust duidelijk
gemaakt, dat het allemaal wel wat
aanvallender mocht en dat was in de
tweede helft ook te zien. Meerssen
kwam fel en energiek terug op het
(gladde) veld. Horst merkte dit en

ging mee in het spel van Meerssen.
Beide teams kregen kansen, maar
Horst scoorde als eerste na een
persoonlijke fout bij Meerssen.
Even later maakte Meerssen nog een
mooie goal die leidde tot de 3-5.
Dit was uiteindelijk ook de einduit
slag. Horst kon met een tevreden
gevoel het veld aflopen. Volgende
week wordt er thuis gespeeld tegen
het Brabantse Best, een aanzienlijke
kans op 3 punten.

Volleybal

Overtuigende overwinning Sparta’18

Door: volleybalvereniging Set Up
De eerste wedstrijd van Set Up DS1 uit Meerlo vond plaats op zaterdag 30 september. De wedstrijd werd
gespeeld tegen Hajraa DS3 uit Eindhoven.

Door: voetbalvereniging Sparta’18
De heren van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum hebben de
eerste thuiswedstrijd, tegen Beerse Boys uit Oost-West en Middelbeers,
in de tweede klasse winnend afgesloten. Al na vijf minuten stond zondag
1 oktober de 1-0 op het scorebord.

Winst voor Set Up
Ondanks een 2-0 achterstand liep
het team van Set Up al snel weg naar
een ruime 2-9 voorsprong. Via enkele
goede servicebeurten en veel
persoonlijke fouten van de Eindho
vense dames kwam het tot een 4-16
voorsprong. Ondanks dat Hajraa DS3
iets beter in het spel kwam, pakte Set
Up deze set via 10-21 uiteindelijk met
11-25.
Ook in de tweede set begon
Hajraa DS3 beter en kwam op een
3-0 voorsprong. Set Up herpakte zich
echter en kwam terug tot 5-5 en had
verder controle over de wedstrijd.

Door wat persoonlijke foutjes kon
Hajraa DS3 terugkomen tot 14-17.
Maar via 17-22 wist Set Up ook deze
set relatief makkelijk met 20-25 te
winnen.

Voorsprong werd
uitgebouwd
De derde set startten ze wel
goed en pakten meteen een 2-8
voorsprong. Mede door een goede
service bouwden ze de voorsprong
uit naar 3-15 en via 5-23 gaven ze
Hajraa DS3 geen schijn van kans,

5-25. Het was in deze set dat Sara
haar debuut mocht maken bij Set Up
DS1.
Set Up wilde uiteraard de volle
vijf punten mee naar Meerlo nemen,
maar deze set begon wat wissel
vallig. Bij de stand 5-8 konden ze
toch een paar punten voorsprong
pakken naar 7-10. Mirthe had nog
een servicebeurt tegoed van set 3 en
bouwde de voorsprong uit naar 7-14.
Uiteindelijk maakte Janne met haar
sterke service het verschil en liepen
de Meerlose dames uit naar 9-21 en
wonnen ze de set met 11-25.

Na een goede onderschepping en
dieptebal van Jeroen Smits kwam Bart
Schouten oog in oog te staan met de
keeper van Beerse Boys. Hij faalde
niet en maakte de openingstreffer.
In het verdere verloop van de eerste
helft was er veelal balbezit voor
Beerse Boys maar werd er door beide
partijen niet gescoord. Na de rust
kwam Sparta’18 goed uit de start
blokken. In de 47e minuut maakte
Rob Peeters de 2-0 uit een corner.

Twee minuten later scoorde Thomas
Lucassen op mooie wijze de derde
Sevenumse treffer, op aangeven
van Bart Schouten. Beerse Boys ging
daarna hard op zoek naar een tref
fer. Verder dan een schot onderkant
lat en een schot in de handen van
Yannick Vullings kwam de bezoe
kende ploeg niet. In de 90e minuut
zette Tom Spreeuwenberg de 4-0 op
het scorebord, dit was ook tevens de
eindstand.

& ALEX PLOEG

ZON
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Kijk voor meer info op

www.kukeleku.com
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Vlooienmarkt
America
Op zondag 15 oktober
organiseert Jong
Nederland America de
jaarlijkse vlooienmarkt.
Deze wordt gehouden van
13.30 tot 16.00 uur bij blokhut
Ôs Thoês gelegen aan de
Kerkbosweg 34 te America.
Een breed assortiment tweedehands spullen is te koop zoals
boeken, speelgoed, meubels,
elektra, porselein en kleding.

Voor vragen en/of opgave: Petra Janssen en Inge Baltissen
077-3981023 info@fysiotherapiederisselt.nl www.fysiotherapiederisselt.nl

Entree 2,00 euro

Voor
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Inge Baltissen
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Liedjesavond Dreumel
De jaarlijkse liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel
uit Horst vindt plaats op zaterdag 14 oktober. De avond vindt vanaf
20.00 uur plaats in ’t Gasthoês in Horst.
Zestien inzendingen strijden
tijdens het liedjesfestival om de
Toën Te Baerts wisseltrofee. Naast de
artiesten zijn er optredens van de
dansgarde van D’n Dreumel en de
feestdj’s De Party Brothers.

De kaartverkoop vindt plaats
op zondagochtend, 8 oktober, om
10.00 uur in cc ’t Gasthoes in Horst.
Voorafgaand aan dit tijdstip worden
volgnummers uitgedeeld waarna de
kaartverkoop plaatsvindt.

Groenteveiling
Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo worden zondag 8 oktober biologische groentes geveild. Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot
17.00 uur.
Op deze zondag zijn er diverse
demonstraties waaronder smeden,
stroop maken en bier brouwen.
Voor kinderen is er een speciale
herfstactiviteit. Bezoekers kunnen

gebruik maken van een arrangement
samen met het museum Oorlog in
de Peel. Muziek is er van de groep
Met Bezêj. Kijk voor meer informatie
op www.museumdelocht.nl

Tapzingen Sevenum
Zanggroep De Balkers organiseert op zondag 8 oktober voor de
laatste keer een middag tapzingen. Dit vindt plaats in De Sevewaeg in
Sevenum en begint om 14.30 uur.
De Balkers hebben door verschil
lende omstandigheden besloten te
stoppen. “De afgelopen 30 jaar was
voor ons een mooie en onvergetelijke

periode. We hebben samen met heel
veel mensen genoten van de muziek
en zang”, aldus de leden van de
groep.

De OmZieners
in ’t Gasthoês
In ’t Gasthoês in Horst wordt op donderdag 12 oktober de theatervoorstelling De OmZieners opgevoerd. Deze voorstelling begint om 20.00 uur.
Volgens de makers stelt De Om
Zieners vragen over de samenleving
en hoe deze is ingericht. Over het
handelen van mensen met macht en
invloed en de gevolgen daarvan voor
mensen in armoede. De voorstelling
laat zien hoe armoede mensen
kwetsbaar maakt. De voorstelling
wordt gebracht door de Joseph

Wresinski Cultuur Stichting. Een theater
groep van mensen die in armoede
leven en ervaren theatermakers.
Samen maken en spelen zij theater
dat laat zien wat mensen in armoede
meemaken, wat zij denken en voelen
en wat anderen over hen denken
en zeggen. Reserveren kan via
omzieners@gmail.com

Toneelgroep 60 plus eert leden
De dames Jos en Henny Helmerich werden bij het afscheid van de toneelgroep 60 plus in Horst
vrijdag 29 september in de bloemen gezet. Beide dames waren 30 jaar lid van deze groep, Jos als
regisseuse en Henny als grimeuse en souffleuse. Ook waren de dames al 65 jaar bekend als ras-toneelmensen bij verenigingen zoals Grimas en Genesius. Met huifkar werden ze opgehaald en naar het
repetitielokaal in het Gasthoês gebracht. Ook het KBO Horst was aanwezig met een boeket bloemen
voor Jos en Henny.

Concert Harmonie Unie met
Fanfare St. Caecilia
Harmonie Unie uit Sevenum en Fanfare St. Cecilia uit Milheeze geven zondag 8 oktober een uitwisselingsconcert
in De Wingerd in Sevenum. Dit concert begint om 11.00 uur.
Harmonie Unie heeft de fanfare uit
Milheeze uitgenodigd om ervaringen
uit te wisselen en te horen hoe het
andere orkest klinkt. Een harmonie
bestaat namelijk uit zowel koper als
houtblazers en slagwerk, terwijl een

fanfare uit alleen koperblazers, saxo
foons en slagwerk bestaat.
Er worden bekende werken
gespeeld als How to train your dragon,
Vive la France, Bakerstreet en Grease.
Het orkest uit Milheeze bestaat uit

Erik van Muiswinkel in Horst
Cabaretier Erik van Muiswinkelstaat zondag 8 oktober op het podium van Kukeleku in ’t Gasthoês in Horst.
Deze voorstelling begint om 20.00 uur.
Van Muiswinkel brengt zijn nieuwe
voorstelling De Oplossing. Erik van
Muiswinkel staat garant voor stevige
grappen, rake typeringen, relativeringen
en mopperige terzijdes waarbij enig

welgemeend moralisme heel goed
past. Hij speelde in zeven jaar tijd twee
Oudejaarsconferences, drie toneelstuk
ken en drie avondvullende solo-shows.
Van Muiswinkel deelt het podium samen

Hallo herfst!
Volop herfstbloeiers, bloembollen en kamerplanten!

Nandina

Violen

‘Obsessed’

groot- en kleinbloemig
Uit eigen kwekerij!

Prachtige rode toppen!
Winterhard. Van 9,49/st.

6,99

4,99

12 st.

Geldig t/m 10-10-2017

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

ongeveer dertig muzikanten van allerlei
leeftijden en staat onder leiding van
Wil Veera. Harmonie Unie heeft onge
veer veertig muzikanten, waarvan veel
leden jonger dan 30 jaar. Dit korps staat
onder leiding van Robbie Snoek.

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

met Alex Ploeg, die voor de pauze het
podium betreedt. Ploeg is onder andere
lid van Comedytrain, speler bij De Grote
Improvisatieshow en schrijver voor
meerdere tv- en radioprogramma’s.
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Orgelconcert in Horst Kapelconcerten Museum De Locht
In de Lambertuskerk in Horst vindt zondag 8 oktober een orgelconcert
plaats. Dit concert begint om 16.00 uur.
Organiste deze middag is Tannie
van Loon. Zij speelt werken van
onder anderen Bach, Mendelssohn
en Andriessen. Tannie van Loon
studeerde aan het Brabants Conserv
atorium in Tilburg en treedt regel
matig op als soliste, begeleidt op

projectbasis diverse koren en is
organiste van de Maria Presentatiek
erk in Aalst. Zij heeft onder andere
opgetreden in de kathedralen van
Den Bosch, Brugge en Brussel, de
Grote Kerk in Breda en de Universite
itskerk St. Mary the Virgin in Oxford.

Jubileumconcert
Harmonie van Horst
De ‘Muzikalischen Band van Horst’ werd op 4 november 1817
opgericht. Dit muziekverbond groeide uit tot de Koninklijke Harmonie
van Horst. Nu, 200 jaar later, viert de harmonie het jubileum met een
concert op zaterdag 4 november om 20.00 uur in de Mèrthal in Horst.
De Mèrthal wordt voor deze
gelegenheid omgebouwd tot een
concertzaal. De Koninklijke Harmonie
van Horst heeft voor haar jubileum
concert, dat de naam ‘200 jaar in
harmonie’ heeft meegekregen,
een aantal muzikale gasten uitgeno
digd dat samen met het harmonieor
kest onder leiding van Björn Bus
het podium gaat betreden.
Allereerst treedt musical- en

theateractrice Suzan Seegers op.
Ook Roy Verbeek, onder andere
bekend van de band Pigtail en het
comedyduo Stenzel en Kivits zijn te
gast. Daarnaast zijn er talenten uit
eigen gelederen die optreden, zoals
slagwerker Bas Vloet en trompettist
Ger de Mulder.
Meer informatie over het
jubileumconcert is te vinden op
www.harmonievanhorst.nl

In de kapel van Museum De Locht in Melderslo vinden de komende winter zes concerten plaats. De eerste
uitvoering is op zondag 15 oktober.
De uitvoeringen worden iedere
derde zondag van de maand
georganiseerd. Hooggeschoolde
internationale muzikanten treden dan
op, te beginnen met Calypso Trio op

zondag 15 oktober. Calypso Trio is
opgericht in september 2016 en
maakt klassieke muziek.
Het trio bestaat uit de Griekse
sopraan Nina Basddras, dwasfluittiste

Vicky Sapouna en pianist Somar
Sharbat. Ze hebben gestudeerd aan
het Conservatorium in Maastricht.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

MOP-UP 1 in de Kantfabriek
Vier afgestudeerde ontwerpers Textiel en Design van de Kunstacademies uit Maastricht en Rotterdam houden
onder de noemer MOP-UP 1 een tentoonstelling in Museum de Kantfabriek in Horst. De werken zijn te zien van
woensdag 11 oktober tot en met zondag 19 november.
Francine van der Vorst laat vanuit
de cirkel ontwerpen en stoffen
toepassingen zien in aangename
kleuren. Linda Senden heeft als
onderwerp Zeilen en zegt: “Na het zien
van mijn collectie, wil ik dat mensen

zeilen waarnemen als een lijnenspel en
de prachtige gelaagdheid ook werkelijk
ervaren.” Doortje Hovius laat hangend
textiel zien waarbij een dromerige sfeer
ontstaat. Textiel is voor haar experimen
teren met (ver)binding. Zij heeft daarbij

ook kant van de kantklosmachines uit
het museum gebruikt. Maud Claessens
ten slotte geeft de titel van haar
presentatie TER PLEKKE. Een onderzoek
onder daklozen, waarbij ze de verhalen
verwerkt in de kleding die zij ontwerpt.

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers. In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 50 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde

CNC draaier/frezer M/V Fulltime
Takenpakket:
• allround verspanen op onze CNC draai-,
frees- en kotterbanken;
• preventief onderhoud aan de machines.

Functie-eisen:
• diploma vmbo metaal;
• zelfstandig kunnen werken;
• kwaliteitsbewust en nauwkeurig;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding.

Allround productiemedewerker
M/V Fulltime

Takenpakket:
• controleren, richten en afmonteren van
eindproducten (+/- 60%);
• product onderdelen samenstellen
(+/- 10%);
• MAG lassen (+/- 10%);
• assisteren op andere afdelingen, oa zagen,
knippen, zetten (+/- 20%).

Samen ontbijten
met KERNgezond
De eerste activiteit van KERNgezond Fris & Fruitig Horst vond
plaats op vrijdag 29 september. De kinderen kregen deze ochtend
bezoek van handballer Daan Versleeuwen het Belgische Sporting
NeLo. Na een warming-up werd er gezamenlijk een ontbitj genuttigd. In de loop van dit schooljaar gaan de kinderen nog meer
activiteiten beleven die in het teken staan van gezond bewegen,
gezonde voeding en gezond gedrag.

Functie-eisen:
• diploma vmbo metaal;
• zelfstandig kunnen werken;
• kwaliteitsbewust en nauwkeurig;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf. Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie over de vacature CNC draaier/frezer of de vacature Allround productiemedewerker kunt u contact opnemen met dhr. Jan van Lier (productieleider).
U vindt ook meer informatie over de vacatures op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide cv ontvangen wij graag voor 19 oktober.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

26

cultuur

05
10

Agenda t/m 12 oktober 2017
vr
06
10

za
07
10

zo
08
10

Najaarskeuring

Uitwisselingsconcert

Orgelconcert

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: PHV De Helper in Nood
Locatie: Dijkerheideweg Horst

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Harmonie Unie
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Lambertuskerk Horst

Hiltho

Hiltho

Voorstelling Erik van Muiswinkel

Tijd: 13.30 tot 22.30 uur
Organisatie: Depro Beurzen
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Tijd: 11.00-18.00 uur
Organisatie: Depro Beurzen
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: cultureel centrum ’t Gasthoês Horst

Najaarskeuring

WK Limonollen

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: PHV De Helper in Nood
Locatie: Dijkerheideweg Horst

Tijd: 11.00-22.00 uur
Locatie: St. Barbarastraat Griendtsveen

WK Bokkenollen

Jubileumweekend

Bijeenkomst langdurige zorg

Tijd: 11.00-02.00 uur
Locatie: St. Barbarastraat Griendtsveen

Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: Volleybalclub HVC
Locatie: PETC+ Hegelsom

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: Synthese Horst

Hiltho

Dierenzegening

Debat over landbouw

Tijd: 13.30 tot 22.30 uur
Organisatie: Depro Beurzen
Locatie: Kasteelpark Ter Horst Horst

Tijd: 11.30 uur
Locatie: atrium Lambertuskerk Horst

Tijd: 19.30 uur
Org.: Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg
Locatie: café Cambrinus Horst

Inside The Cage Festival

Herdenking Mgr. Schraven

Tijd: 15.00-02.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek en OJC Knor Meterik

Tijd: 11.30 uur
Locatie: Kerk Broekhuizenvorst

Jubileumweekend

Promsconcert

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Volleybalclub HVC
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Tijd: 12.15 uur
Locatie: Parochiekerk Grubbenvorst

Najaarskeuring

Openstelling

Hiltho

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: PHV De Helper in Nood
Locatie: Dijkerheideweg Horst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Tijd: 13.30 tot 22.30 uur
Organisatie: Depro Beurzen
Locatie: Kasteelpark Ter Horst Horst

Zandhazentocht

Tapzingen

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: TWC Oranje
Startlocatie: café De Beurs Horst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: zanggroep De Balkers
Locatie: café De Sevewaeg Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Groenteveiling

Assunta & The Light Orchestra

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst
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Hiltho
Tijd: 13.30 tot 22.30 uur
Organisatie: Depro Beurzen
Locatie: Kasteelpark Ter Horst Horst

Hiltho
Tijd: 13.30 tot 22.30 uur
Organisatie: Depro Beurzen
Locatie: Kasteelpark Ter Horst Horst

Start expositie MOP-UP1
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Theatervoorstelling De Omzieners
Tijd: 20.00 uur
Locatie: cultureel centrum. ’t Gasthoês Horst

Stichting ‘La Providence’ is een modern en zelfstandig
zorgcentrum in Grubbenvorst. La Providence biedt
cliënten, op grond van een zorgindicatie, huisvesting,
verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling
aan. Hierbij is het creëren van een thuisgevoel heel
belangrijk. In de zorg- en dienstverlening van
La Providence staan klantgerichtheid, eenvoud,
respect, nakomen van afspraken centraal.

Is werken voor mensen jouw passie?
Kom dan bij ons werken!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s:

VERZORGENDE 3 IG
Naast een goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden,
bieden wij jou een prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet
opgemerkt en gewaardeerd wordt en waar ambities een kans
krijgen zich te ontplooien.
Enthousiast?
Bekijk de uitgebreide vacature op www.laprovidence.nl
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

50 jaar Flapoavund
De oud-leidsters van de Gidsen uit Horst komen sinds 1967 maandelijks bij elkaar tijdens de
Flapoavund. In 2017 vieren ze hun 50-jarig jubileum. Het was indertijd zo, dat je wanneer je ging
trouwen niet langer leidster kon zijn. De leidsters vonden het echter wel fijn om contact te houden.
Zo gingen de getrouwde leidsters maandelijks bij elkaar op bezoek. Ook werden er af en toe uitstapjes
gemaakt. Na het overlijden van Gidsenleidsters Elly Craenmehr en Gerda Weijs bleef de groep nog met
acht personen over. Het 50-jarig bestaan is onlangs gevierd met een jubileumdag, waarbij de groep
onder andere naar het Parkhotel is geweest.
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Medische Religie
zorg

HERFST
CONCERT

America
zondag

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

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 12.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
6 t/m 12 oktober 2017
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst

28 oktober 2017

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst

Horster mannenkoor o.l.v. Tim Schulteis

Met medewerking van zangeres Ellen Bliek en Big Band Flavour

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

CC ’t Gasthoes

Heilige mis

aanvang 20.00 uur

Entree € 12,50

Voorverkoopadres: Herraets Slapen Jacob Merlostraat 23, Horst

Hegelsom
zondag

service 27

09.30

Meer info: www.horstermannenkoor.nl

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Deelnemers

Kronenberg

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Heilige mis

19.00

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

10.30
19.00

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

Hotel Asteria Venray
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum
18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Parkhotel Horst

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

Bootcamp Power

Swolgen

zondag
		

Het LoopCentrum

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

E 1 korting op jam

Meterik

zaterdag
		

ANBISE

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

kerkdienst

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

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

19.15

Lottum
zondag

HALLO voordeelpas

18.00

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

IJssalon
De Zeuten Inval
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

Camps Optiek

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

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

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

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

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 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

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

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

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

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

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

12 48
2 ’’
cm

10 43
9 ’’
cm

4K

ULTRA HD

599,-

FullHD

449,-

699,-

549,-

LED-TV / 43PUS6162

LED-TV / UE48J5200

•43 inch (109 cm) • Ultra HD (4K) • Smart TV met Android • 50 Hz

• 48 inch (122 cm) • Full HD (1080p) • Smart TV • 50 Hz

EP:Tummers waardebon t.w.v.

€ 500,- VERDIENEN?
Help ons aan een nieuwe collega!
Wij groeien, en daarom zoeken wij enthousiaste mensen om ons leuke team te komen versterken. Kent u
iemand die goed zou passen binnen ons team? Help ons aan een collega en u ontvangt van ons een
waardebon t.w.v. € 500! Bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer informatie.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

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

l

Tummers

Enthousiast
ga stvrij & betrou

k
.n
oo : rs
e
op line m
Sh on um
pt
.e
w
w
w

28

