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Knuffelen met kuikens
Op Manege Wieneshof in Hegelsom vond van vrijdag 13 tot en met zondag 15 oktober de Peelhorstshow plaats. De Peelhorstshow is een klein dierenshow in de regio met
bijna 1.300 kleine dieren. Dit jaar werden er de Limburgse kampioenschappen sierduiven georganiseerd. Uiteraard was er ook gelegenheid voor de kleintjes om te knuffelen
met kuikens.

Historische Kring Grubbenvorst-Lottum

Zorgen om graven kerkhof Grubbenvorst
De Historische Kring Grubbenvorst-Lottum maakt zich, samen met onder andere de dorpsraad, zorgen over
het voornemen van gemeente Horst aan de Maas om graven op het kerkhof van Grubbenvorst te ruimen.
Het gaat hier om graven waarvan de rechten zijn verlopen en waarvan deze niet meer door de nabestaanden
worden vernieuwd.
In tegenstelling tot de andere
kerkhoven in Horst aan de Maas, waar
het kerkbestuur verantwoordelijk is
voor het onderhoud en beheer, is dat
van de Grubbenvorster begraafplaats
in handen van de gemeente. Zij heeft
op haar beurt de onderhoudswerkzaamheden uitbesteed aan de
plaatselijke harmonie, die daar een
vergoeding voor krijgt. De gemeente
wil graven waarvan na twintig jaar de

rechten zijn verlopen en ook niet meer
verlengd worden, ruimen. Dat scheelt
namelijk in onderhoud. De Historische
Kring is het daar niet mee eens.
“Wij willen het liefste dat deze graven
gewoon blijven liggen”, zegt Sraar
Voesten namens de heemkundevereniging. “Bovendien: of je nu een graf met
steen moet bijhouden of een lege plek
moet schoffelen, dat maakt toch geen
verschil?”

Doordat de kerk samen met de
begraafplaats aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog werd verwoest,
kent het kerkhof nog maar enkele
graven van voor de oorlog. Voesten wil
voorkomen dat er straks helemaal niets
historisch meer overblijft. “Een graf
van twintig jaar oud is misschien nu
nog niet zo historisch interessant,
maar is dat wel over twintig of veertig
jaar. Toen op het Floriadeterrein oude

urnen werden ontdekt, werd daar heel
voorzichtig mee omgegaan en hier
ruimen we het gewoon op.”

Kale plekken op
kerkhof voorkomen
De heemkundevereniging kijkt
echter niet alleen naar het historische aspect. “We willen voorkomen
dat er straks allemaal kale plekken
op het kerkhof ontstaan. We hebben
de gemeente voorgesteld om die
graven, waarvan de rechten zijn
verlopen, gewoon te laten liggen, tot
het moment dat de ruimte nodig is.

Maar dat wil zij niet. Ze is bang dat
mensen dan denken: ‘Waarom zou
ik nog grafrechten betalen als de
gemeente toch voor het onderhoud
zorgt?’ Het lijkt erop alsof het de
gemeente alleen maar om het geld
gaat. De dodenakker wordt zo een
geldakker. Dat klinkt commercieel en dat steekt. Karakteristieke
panden moeten zoveel mogelijk behouden blijven van de
gemeente, maar een kerk met
begraafplaats is toch ook cultuurhistorisch?”
Lees verder op pagina 04
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’Intreentofhiël’

Het derde Horster Woordenboek
De derde editie van het Horster
Woordenboek komt uit op vrijdag
27 oktober. Net als de vorige twee
delen, is het boek ook dit keer weer
een initiatief van de AMC Zengers.
Dit deel omvat zowel de woorden uit
deel één en twee als een grote
verzameling nieuwe woorden.
Het eerste Horster
Woordenboek met de titel ’È maes inne
taes’ verscheen al in 1989. Als reactie op het succes en naar aanleiding
van het 25-jarig bestaan van de AMC
Zengers kwam in 1993 een tweede
deel uit, ’Zò bót ás en hiëp’. In 2018
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bestaan de AMC Zengers 50 jaar.
“Vanwege dat, én vanwege het feit dat
het Horster Woordenboek nog steeds zo
leeft in Horst aan de Maas, hebben we
besloten een derde deel uit te brengen,
’Intreentofhiël’ geheten”, vertelt Jan
van de Munckhof, mede-initiatiefnemer
van het derde Horster Woordenboek.
Naast Jan hebben ook Hub Smits,
Jo Smits en Peter van de Bekerom
meegewerkt aan het boekje. ”En Cor
Kuipers”, vertelt Jan. ”Hij heeft een
heel belangrijke rol gespeeld voor het
Horster Woordenboek. Hij was initiatiefnemer van alle drie de boekjes, maar
hij is anderhalf jaar geleden overleden.
Het begin van dit woordenboek heeft
hij gelukkig nog mee mogen maken.”
Het maken van een woordenboek
is een hele organisatie. Allereerst
moeten er woorden worden verzameld.
”Die krijgen we aangereikt vanuit alle
hoeken”, vertelt Jan. Hub vult aan:
”En op ieder moment. We hebben tot

op het laatst nog nieuwe woorden
toegevoegd en het kan goed dat er nog
meer nieuwe woorden bij komen.”

Humoristische
gezegdes
Jan: “Een voorbeeld van een grappig dialect woordje in het woordenboek
is bijvoorbeeld ‘miechele’, wat ‘lekker
eten’ betekent.” Nadat de woorden
verzameld en gesorteerd zijn, moet
er gekeken worden naar de spelling.
Hiervoor hebben de mannen natuurlijk
een aantal standaard regels, maar er
is ook af en toe ruimte voor discussie.
”Hoewel we hier serieus naar kijken, is
het woordenboek niet per se wetenschappelijk”, zegt Hub, ”maar zijn er
ook vele humoristische gezegdes en
omschrijvingen van woorden in opgenomen.” Als allesomvattend zien de
mannen het woordenboek niet. Hub:
“Dat bedoelen we ook met de titel.

‘Intreentofhiël’ betekent ‘bijna’. Met
deze titel bedoelen we dan ook dat we
ongetwijfeld nog niet alle Horster dialectwoorden verzameld hebben maar
toch wel de meest bekende van onze
en de vorige generatie.”
Inmiddels zijn de mannen al zo’n
drie jaar bezig met deze editie, maar
vervelen doet het niet. ”Het is eigenlijk
alleen maar gezellig. Het laatste jaar
hebben we zo’n beetje iedere twee
weken bij elkaar gezeten.” Lachend
voegt hij toe: ”mét een lekker pilsje
erbij.” Jo: ”Het erover praten is daarnaast ook echt leuk. We komen telkens
met nieuwe woorden, waar we af en
toe echt mee kunnen lachen.”
De aanpak van het derde deel
van het Horster Woordenboek is
wat gemoderniseerd. ”We moeten
natuurlijk wel met de tijd mee blijven
gaan”, zegt Jan. ”Daarom zal het boek
bijvoorbeeld ook online verkrijgbaar
zijn en hebben we geprobeerd om ook

wat moderne woorden toe te voegen.”
Dat is niet het enige verschil met de
vorige edities. Bij Intreentofhiël verschijnt namelijk ook een dichtbundel
genaamd ’Schon Hôrster Verhale’, met
daarin gedichten van het in 1995 overleden AMC-lid Jeu van den Munckhof.
Jan: ”Jeu schreef gedichtjes in het
dialect en hij had ze graag gepubliceerd gezien. Daar gaan wij nu voor
zorgen.” Jo voegt toe: ”De schrijfwijze
van Jeu hebben we onveranderd
gelaten, dus de spelling is niet volgens
ons Horster Woordenboek. Het is echt
van Jeu.”
De opbrengst van het woordenboek gaat naar de AMC Zengers.
De mannen hopen met de opbrengst
van het boek een professioneel cd’tje
te kunnen maken. ”Maar we moeten
eerst maar eens even zien of het
überhaupt wel iets oplevert”, lacht Jan.
”Bovendien is ons eerste doel natuurlijk dat het aanslaat bij de mensen.”

Regionale samenwerking in de
paddenstoelensector
Op initiatief van wethouder Paul Driessen van de gemeente Horst aan de Maas hebben ondernemers in de regio stichting Mushroom Valley
opgericht. Doel van dit samenwerkingsverband in de paddenstoelensector is de wereldwijd opgebouwde positie te behouden en te versterken.
Het motto van de kersverse stichting, ‘Let’s build business together’,
onderstreept de samenwerking die
erop gericht is om de internationale
positie van de paddenstoelenbusiness
in Zuid-Nederland te behouden en
te versterken. Projectmanager Jan
Janssen: “Onze regio heeft internationaal een goed aanzien op het gebied
van de paddenstoelenteelt en de
technologie die daarvoor nodig is.
Tachtig procent van de machines die
wereldwijd gebouwd worden op het
gebied van paddenstoelen, komt van
Nederlandse bedrijven.”.
Initiatiefnemer van Mushroom
Valley is Paul Driessen, wethouder
van gemeente Horst aan de Maas.
“Hij heeft opgeroepen tot samenwerking tussen de verschillende bedrijven
en de regionale ondernemers in

de paddenstoelensector hebben dat
opgepakt. Inmiddels hebben 25 ondernemers en kennisinstellingen met in
totaal 1.800 werknemers zich bij het
initiatief aangesloten. De economische
waarde voor de regio is dus groot”,
aldus Janssen.

Behouden en
versterken
Mushroom Valley heeft zich als doel
gesteld de economische activiteit rond
de sector in deze regio te behouden
en zelfs te versterken. “Van oudsher
vervult de regio Horst aan de Maas een
spilfunctie in de paddenstoelensector.
Het imago dat vroeger ontzettend
sterk was, is tegenwoordig iets minder
bekend. Maar de paddenstoelensector
is nog steeds een hele positieve

en sterke sector, waarin niet alleen
champignons worden geplukt, maar
bijvoorbeeld ook technologie en kennis
een grote rol spelen. Dat willen we
uitdragen naar de gewone burger.”

Toekomst
De ondernemers die zich verenigden binnen Mushroom Valley vertegenwoordigen de hele keten. “Het proces
begint bij veredeling en het produceren
van grondstoffen. Daarna volgt het
telen, verwerken en verkopen van de
paddenstoelen. Maar ook logistiek,
technologie en kennis is belangrijk.
Al deze onderdelen van de keten zijn
nu vertegenwoordigd in Mushroom
Valley. Deze unieke samenwerking binnen het internationale platform zorgt
ervoor dat er stevig aan de weg wordt
getimmerd.”

In de toekomst wil Mushroom
Valley graag een fysieke locatie
voor onder andere onderzoek en
educatie. De wens is een vestiging
binnen de Brightlands Campus
Greenport Venlo, mede ook om
ervaring uit te wisselen met
andere sectoren. Daarnaast laat het
platform in Museum De Locht in
Melderslo juist een stukje verleden
zien. “Verder zijn we druk om een
aantal projecten op te zetten”, legt
Janssen uit. “Denk bijvoorbeeld
aan een samenwerking tussen
de Mushroom Valley partners
op buitenlandse beurzen of het
opstarten van een gezamenlijke
vacaturebank. En volgend jaar
april organiseren we de Nationale
Paddenstoelendag; genoeg werk
aan de winkel dus.”
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65 jaar KVW Horst

‘Het mooiste zijn de lachende gezichten’
Vele lachende gezichtjes sprongen rond in een tot speelparadijs omgetoverde Mèrthal in Horst. Ter ere van het
65-jarige bestaan van Kinder Vakantie Werk (KVW) was er op zondag 15 oktober een groot kinderfeest georganiseerd waar kinderen van alle leeftijden konden spelen, ravotten en lachen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

is namelijk dat de organisatoren en
de leiding dit doen zonder er iets voor
terug te willen en dat is gewoon heel
bijzonder.” KVW en de jubileumdag
zijn volgens de kinderen zelf een groot
succes. Ise (8) uit Horst wil er het liefst

voor altijd naar toe. Knutselen vindt ze
het leukste, maar de rest is ook wel
heel erg leuk. Milan (4) en Luka (5)
uit America zijn het niet helemaal met
haar eens. “KVW is top, maar niet het
knutselen, want dat is voor meisjes!”

Vandalisme
in America
In America zijn in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 oktober
vernielingen aangericht aan een tuinderskas en een crossauto. De politie
is op zoek naar de daders.
Facebook geplaatst waarin ze
zich aanbevolen houdt voor tips.
Dat kan telefonisch via 0900-8844
of Meld Misdaad Anoniem via
0800 70 00.

Op Facebook is een oproep
geplaatst waarin de dochter van
de kaseigenaar om tips vraagt.
Er is aangifte gedaan bij de politie
en ook zij heeft een bericht op

Crist Coppens
Normaal gesproken vindt KVW in de
eerste week van de zomervakantie
plaats. Het initiatief is 65 jaar geleden
opgezet om kinderen die niet op vakantie konden, toch een week van
vakantiegevoel te bezorgen. Tijdens de
KVW-week in Horst doen er zo’n
tweehonderd kinderen uit groep 3 tot
en met 7 mee.
In de Mèrthal in Horst zijn deze
middag springkussens en hindernisbanen neergezet en er is zelfs een skelterbaan gebouwd. In elke hoek is een
ander spelletje te vinden. Jo Martens
(65) uit Horst is lid van het bestuur van
KVW. “Het mooiste aan KVW zijn de

lachende gezichtjes. We laten kinderen
gewoon spelen en ze kunnen kind
zijn, dat is waar we het voor doen.”
De kinderen uit de regio Horst aan de
Maas rennen inderdaad met een brede
lach op het gezicht rond. De gezichtjes
zijn geschminkt in vlinders, leeuwen,
prinsessen en tijgers.
Bij elke activiteit staat ook een leider van KVW, die de kinderen begeleidt
met het spelletje of helpt als iets even
niet lukt. Inge Stappers (26) uit Blerick
is een van die helpers. Dit is haar zesde
jaar dat ze helpt met KVW en ze kan
geen genoeg krijgen van het helpen
van de kinderen. “Zo’n week is elk jaar

weer anders. Daarom is het ook zo leuk
om te helpen, en natuurlijk de glimlach
en de knuffel die je van kinderen krijgt.
Daar doe ik het ook voor.”
KVW is nog steeds populair bij
de kinderen. Ze hebben vriendjes
vanuit alle dorpen en ook de ouders
zijn enthousiast. Mieke van Leeuwen
(37) uit Horst is moeder van drie in de
leeftijd van 8, 6 en 1. “Mijn oudste gaat
al twee jaar op rij naar KVW en hij vindt
het zelf echt heel erg leuk. Dus toen
ze de uitnodiging op school kregen
voor de jubileumdag wilde hij hier heel
graag naar toe. Daar hadden wij geen
problemen mee. Het mooiste aan KVW

Comité: College negeert
advies zwembad
Comité ’t Zwembad mót Bliêve wil niet meedenken over een programma van eisen voor een nieuw zwembad
in Horst. Zij heeft het verzoek hiervoor van het College van B&W afgewezen omdat zij verwacht dat haar advies
uiteindelijk terzijde wordt geschoven.
Het comité maakte eerder deel
uit van de Denktank die het college
vorig jaar adviseerde te kiezen voor
een zwembad voor alle doelgroepen.
Nader onderzoek in opdracht van
de gemeente wees echter uit dat
dit financieel niet haalbaar is, tot
teleurstelling van onder meer het
comité. Zij vindt dat de inbreng en
het advies van de Denktank door het
college aan de kant is geschoven. In
een brief aan het College van B&W
stelt het comité dat haar inbreng,
en die van de Denktank, genegeerd
is. Daarnaast verwijt zij het college
dat die het besluit rondom het
zwembad er voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen nog door
wil drukken. “Volgens het college
heeft de raad besloten dat het besluit
over het nieuwe zwembad genomen
moet zijn vóór de verkiezingen” aldus
het comité in de brief. “Wij kunnen

zo’n besluit, als dat al genomen zou
zijn, niet anders uitleggen dan als angst
voor de stem van de meerderheid van
de bevolking. Waarschijnlijk omdat
ook u weet dat de meerderheid van
die bevolking voor behoud van het
huidige zwembad is. Dat doet bij ons
de vraag oproepen, welke belangen dit
college, anders dan de belangen van de
bevolking, wil dienen, om het plan van
het college zoals ze dat 12 september
aan de raad heeft voorgelegd er
gewoon door te drukken.”
Volgens het comité is het
gemeentebestuur goed op de hoogte
van de wensen voor een programma
van eisen voor een (nieuw) zwembad.
Woordvoerder Paul Geurts: “Het comité
is nog steeds bereid mee te praten.
Maar dan dient die inbreng wél
serieus genomen te worden door
B&W.” Wethouder Ger van Rensch
van gemeente Horst aan de Maas

laat desgevraagd weten dat hij zich
niet herkent in de kritiek van het
comité. “We hebben het advies van
de Denktank destijds niet aan de
kant geschoven. Het is toentertijd
onderzocht en bleek binnen de
randvoorwaarden niet haalbaar
te zijn. We onderzoeken nu wat
wel mogelijk is. We hadden graag
gebruik gemaakt van de expertise die
Denktank heeft opgebouwd, maar
blijkbaar heeft het comité ’t Zwembad
mót Bliêve geen vertrouwen in
het proces en dat vind ik jammer.
Overigens heb ik eerder aan de raad
voorgesteld om pas in het eerste
kwart van 2048 met een nieuw
voorstel te komen. De gemeenteraad
heeft toen gevraagd om hier nog deze
periode, dus voor de verkiezingen,
mee te komen. Ik hoop dit in februari
te kunnen doen, maar weet nog niet
of dat gaat lukken.”

geldig t/m
zaterdag
21 oktober 2017

Verse rookworst 2e gratis

Verse kipschnitzels 4 stuks € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Taxus v.a. € 1,60, laurier.
Buxusvervangers o.a. Ilex. Hortensia’s
(veel srt.) e.a. heesters (op stam),
rhodo, grassen, bodembedekkers. Open
za. 9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. Info: www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08.

Viooltjes en pluischrysanten.
Viooltjes in vele kleuren nu € 0,30.
Tevens bosviooltjes, siervruchten,
sierfruit, kruiden en pluischrysanten.
Open op woensdag en zaterdag. Hay Cox
Molengatweg 4 Horst.
Tel. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.

Prachtige halloween pompoenen
in diverse maten. Leuk om uit te hollen.
Dorssers, Maasbreeseweg 108,
Sevenum, tel. 077 467 19 67.
Kinderkunst in De Stal.
Kinderkunst in Atelier De Stal op
woensdagmiddag 1, 8, 15, 22 en
29 november van 14.00-15.30 uur.
Schilderen voor kinderen vanaf 6 jaar.
Meer info Aniet Janssen 06 10 09 87 94
of www.atelier-destal.nl

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

04

nieuws

19
10

Vervolg voorpagina

Zorgen om graven kerkhof Grubbenvorst

LLTB

Geen zonnepanelen
op landbouwgrond
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil geen landbouwgrond
opofferen ten koste van zonnepanelen. Die horen volgens de organisatie
thuis op daken of op gronden die niet landbouwkundig in gebruik zijn.

Voesten geeft toe dat hij geen
oplossing weet voor de onderhoudskosten van de gemeente. “Misschien
dat we dit kunnen opvangen door
allemaal een kleine bijdrage te doen.
Onze eerste prioriteit is echter dat de
graven blijven liggen.” Hij geeft aan dat

er al verschillende gesprekken met de
gemeente zijn geweest, maar dat een
oplossing nog niet in zicht lijkt. Hij is
daarnaast benieuwd naar wat andere
inwoners van de plannen van de
gemeente vinden. “Dit kunnen ze laten
weten door mij te mailen op glvoes-

ten@kpnmail.nl” “We zijn hier ambtelijk naar aan het kijken en zullen nooit
een beslissing nemen zonder het dorp
hierin te betrekken”, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd
weten. “We begrijpen de gevoelens en
gaan hier zorgvuldig mee om.”

De LLTB wil daarom dat bekeken
wordt de ruimte hoe niet-agrarische
bestemmingen op meerdere manieren
gebruikt kunnen worden en wil dat er
onderzoek wordt verricht naar meervoudig ruimtegebruik op landbouwgronden. Dit schrijft de LLTB in een
brief aan alle Limburgse gemeenten
en de provincie Limburg. “De landen tuinbouwsector in Nederland
is nu al de grootste producent van
duurzaam opgewekte energie”, zegt
LLTB-bestuurslid en portefeuillehouder
ruimtelijke ordening Thijs Rompelberg
in een eerste reactie. “We zijn en
blijven koploper op het gebied
van duurzaamheid, maar er zijn
gerede twijfels over de effecten van
grootschalige zonne-akkers. Daar is
onderzoek naar nodig. Wat ons betreft
wordt er gestart bij bestaande gebouwen. Leg waar mogelijk alle daken in
Nederland vol met zonnepanelen.”
In Melderslo zijn plannen voor het
aanleggen van een groot zonnepark.
Omwonenden zijn het hier niet mee

eens en hebben een werkgroep opgericht. Zij willen dat gekeken wordt
naar andere plekken om de zonnepanelen te plaatsen, zoals de daken
van bedrijfsruimtes. Gemeente Horst
aan de Maas houdt voorlopig nog een
slag om de arm en wil eerst dat er
beleid wordt opgesteld. LLTB en LTO
Nederland willen niet dat landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonnepanelen. Rompelberg: “Voor individuele
grondeigenaren kan het weliswaar
een interessant verdienmodel zijn,
voor de sector is dit een ongewenste
ontwikkeling. Zo leggen zonne-akkers
een claim op landbouwgrond en
verhogen ze daarmee de druk op de
landbouwgrond. In de Verklaring van
Roermond die de LLTB met de provincie Limburg in 2009 heeft afgesloten
is ook afgesproken zuinig om te gaan
met landbouwgrond.” Daarbij past
het wel om serieus te kijken naar de
mogelijkheden om agrarisch gebruik
en zonne-energie te combineren,
aldus LLTB.
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Archeologisch onderzoek

Grachten Huys de Donck
in beeld gebracht
Archeologisch onderzoek bij Huys de Donck in Sevenum heeft onder meer duidelijk gemaakt waar de grachten
die het kasteel omringden, precies hebben gelegen. Dat bleek tijdens een lezing van archeoloog Xavier van Dijk
maandag 16 oktober in Sevenum.

Lijsttrekker VVD Horst
aan de Maas bekend
Peter Elbers is gekozen als lijsttrekker van de VVD Horst aan de Maas.
Hij voert voor de komende gemeenteraadsverkiezingen de kandidatenlijst aan.

Het onderzoek vond vorig jaar
mei plaats en werd uitgevoerd op
initiatief van de heemkundevereniging Sevenum. Er werden grondboringen gedaan en geofysisch
onderzoek verricht waarbij gebruik
is gemaakt van weerstandsmetingen. Daaruit kon worden opgemaakt
waar de grachten rondom het huis
hebben gelegen. Hierdoor kon de
precieze locatie van het kasteel
zelf ook beter worden vastgesteld.
Van het onderzoek is een rapport
opgemaakt dat maandag 16 oktober

werd gepresenteerd aan de inwoners van Sevenum.
Het is niet precies te achterhalen
wanneer Huys de Donck werd gebouwd.
Vermoed wordt dat het huis er al in de
twaalfde eeuw stond. Op een tekening
van Jan de Beijer uit 1738 is een groot
woonhuis te zien met twee torens.
Ruim vijftig jaar later werd een van
de torens op last van de toenmalige
eigenaars afgebroken, de rest van
het kasteel volgde in de loop van de
negentiende eeuw. Kapelaan Hons, in
de achttiende eeuw de rentmeester van

het kasteel, maakte aantekeningen van
de sloop van de grote toren. Het bouwmateriaal werd verkocht aan de
plaatselijke bevolking. Er zouden toen
nog duizenden stenen onder de grond
liggen. De laatste adellijke familie die
het huis in handen had, was de familie
De Renesse-Breidbach. De plek waar het
kasteel heeft gelegen maakt nu deel
uit van het perceel waarop boerderij De
Donck ligt aan de Donckstraat. Of er nog
verder onderzoek wordt verricht is nog
onduidelijk, laat de heemkundevereniging desgevraagd weten.

Elbers is tijdens een algemene
ledenvergadering van de VVD Horst
aan de Maas verkozen tot lijsttrekker.
Hij maakte eerder voor de VVD deel uit
van de gemeenteraad in de toenmalige
gemeente Grubbenvorst. De 56-jarige
Elbers is sinds 1992 lid van de VVD en
heeft verschillende functies vervuld.
VVD Horst aan de Maas
heeft de afgelopen negen jaar
een sluimerend bestaan gekend
en wil met de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen weer
een plek krijgen op het gemeentelijke
politieke toneel. Elbers: “Ik heb
enorm veel zin om me in te zetten als
lijsttrekker voor de VVD in Horst aan
de Maas. De afgelopen jaren hebben

we in een klein team de sluimerende
afdeling nieuw leven ingeblazen.
Dit enthousiasme heeft ertoe geleid dat
we met een mooi aantal uitstekende
kandidaten aan de verkiezingen
gaan deelnemen. En dat doen we vol
vertrouwen, aangezien we weten dat
veel inwoners uit onze gemeente met
ons van mening zijn dat het de hoogste
tijd is dat we weer actief gaan worden.
Samen met alle kandidaten van de VVD
Horst aan de Maas gaan we ons dan
ook vol hiervoor inzetten op basis van
onze kernwaarden betrouwbaarheid,
integriteit en kwaliteit.”
In november wordt de definitieve
kandidatenlijst van de VVD in Horst aan
de Maas vastgesteld door de leden.

Kennedymars
Melderslo stopt
De Melderslose Kennedymars stopt. Dat heeft de organisatie van de
wandeltocht bekendgemaakt. Reden is onder meer het teruglopend
deelnemersaantal.
Eerder dit jaar kondigde de organisatie aan het evenement te willen
gaan verplaatsen van augustus naar
juni. Als argument werd aangevoerd
dat in augustus veel wandelaars en vrijwilligers met vakantie zijn. Nu blijkt dat
besloten is helemaal te stoppen met
de Kennedymars. In een bericht in het
lokale blaadje geeft de organisatie aan
dat uit gesprekken met onder anderen

HALLO in Muxia
Nelly van de Pas-Keursten en Ria Janssen-Camps, beiden uit Melderslo, zijn samen naar
Santiago de Compostella gelopen. Op 30 mei werd gestart in Saint Jean Pied de Port. “We liepen
tot Leon, waar we 24 augustus ook weer startten. Ons eindpunt werd niet Santiago, want Finisterre
(90 kilometer) en Muxia (30 kilometer) spelen ook een belangrijke rol in de camino. Daarbij wilden
we niet alleen de ‘Compostella’ maar ook de certificaten van Finisterre en Muxia.” Deze 920 kilometer
lange tocht werd in veertig dagen afgelegd. “Voor mij, maar zeker voor Nelly een geweldige en
onvergetelijke ervaring”, aldus Ria. In Muxia eindigde de tocht en poseerden ze met de HALLO.

oud-wandelaars is gebleken dat ‘verplaatsen van het evenement naar juni
geen garantie geeft op significant meer
wandelaars, omdat er in die periode al
veel andere wandelingen zijn’. Daarom
komt er na 27 edities een einde aan de
Melderslose Kennedymars. Wel wordt
er op 2 juni volgend jaar een rommelmarkt met goederen- en dienstenveiling gehouden.

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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Veel fijne herinneringen, verzachten de smart
Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart

John Draijer
Hij overleed in de leeftijd van 55 jaar.
Zo vol leven, zo altijd aanwezig, zo zichzelf
Zo genietend, zo trots op haar gezin
En dan veel te vroeg afscheid moeten nemen
Een geweldige vrouw heeft ons verlaten
Wat zo diep in je hart zit kun je door de dood niet verliezen
De herinnering aan een bijzonder mens is geboren...

Intens bedroefd zijn wij, nu we na een lange onzekere periode
van moedig gedragen ziekte, in haar eigen kring en omringd met
alle liefde, afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve vrouw,
zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Ria Vervoort - Beurskens
* Grubbenvorst, 10 maart 1950

† Sevenum, 16 oktober 2017

echtgenote van

Horst, Jan
Horst, Peter
Broers en zussen
Zwagers en schoonzussen
Venlo, 17 oktober 2017
Steffensstraat 11, 5961 BR Horst
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
zaterdag 21 oktober 2017 om 10.00 uur in
crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray
Bijeenkomst in het crematorium om 9.45 uur alwaar
gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
John is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waar u vrijdag van
20.00 tot 20.45 uur afscheid van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage
voor K.W.F. kankerbestrijding op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Mart Vervoort
Sevenum: Wendy & Ron, Tom, Tessa, Jop
Marc & Frank, Nuria, Tiago
Correspondentieadres: Peperstraat 15, 5975 BS Sevenum
Wij nemen afscheid van Ria op zaterdag 21 oktober 2017
om 10.30 uur in de parochiekerk H.H. Fabianus en Sebastianus
te Sevenum. Aansluitend begeleiden wij Ria in besloten kring
naar het crematorium.
In plaats van bloemen is een donatie voor het kinderkankerfonds
KIKA welkom. Collectebussen aanwezig achter in de kerk.
Wij danken familie, vrienden en alle bekenden voor de
overweldigende blijken van medeleven tijdens de ziekte en bij
het overlijden van Ria.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van

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.
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Frans Peeters
Trouwe vrijwilliger van het Peelmuseum.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

We wensen Martha, zijn (klein)kinderen
en verdere familie veel sterkte toe.
Bestuur en vrijwilligers van Stichting Peelmuseum America

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

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.
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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Werkruimte/hobbyruimte Horst.
Diverse afmetingen, vanaf 65 m2,
geïsoleerd, goed bereikbaar, tel. 06 24
19 24 01 Business Centrum Horst.
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.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.

Gerrie

Wij danken u voor uw steun en
medeleven na het overlijden van

van den

Joep Keizers

Hoef
uitvaartbegeleiding

Johanna Keizers-Leenders,
kinderen en kleinkinderen

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

Sevenum, oktober 2017
‘t Valdere 25, 5975 CH Sevenum

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

Sjaak

13 oktober 2017
Mijn trotse ouders zijn
Patrick en Loes
Vullings-Coppus
Mijn grote broer is Sjef
Witveldweg 55
5971 NS Grubbenvorst


Geboren

Lenn

7 oktober 2017
Zoon van
Gijs Linders en
Lisette Verheijen
Lochtstraat 6A
5962 AK Melderslo

Geboren

Fenna

8 oktober 2017
Dochter van
Jeroen en Loes Huijs
E. Dorsstraat 2
5971 VG Grubbenvorst

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Voorraad opruiming 50%. Alles
voor 50%, behalve kleding. Kringloop
twedde kans Horst. Speulhofsbaan 7A
Meterik 06 21 23 88 89.
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
hulp in de huishouding? Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Te koop soep-pompoenen
(fles-pompoen), lang houdbaar.
J. Billekens, Peelstraat 30 Kronenberg,
tel. 077 467 15 63.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Geboren

Gevonden Ray Ban zonnebril
op zondag 15 oktober nabij vijver
Kasteelse bossen. Tel. 06 53 47 40 58.

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

Gratis Yoga Workshop.
A.s. zo 22 okt. gratis workshop Yoga
voor een soepele rug en de
zonnegroeten. Zie www.huysvanpuur.nl
Schilder nodig? Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten belt u Jan Bosman.
077 475 0980/06 11 35 09 70.
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Uitwisseling

‘Van boeken kaften had ik
nog nooit gehoord’
Het gebeurt tegenwoordig steeds vaker, zo’n tussenjaar. Ook jongeren uit Horst aan de Maas kiezen er soms voor om er een jaartje uit te gaan. Maud Kleuskens (16) uit Melderslo zit voor
één jaar in Amerika, in Benton City in Washington. Daar leidt ze het leven van een normale Amerikaanse scholier. Maar niet alleen Amerikaanse high schools zijn plekken voor uitwisselings
studenten, ook Horst aan de Maas kan een bestemming zijn. Aja Bos (16) uit Boulder in Colorado, Amerika woont vijf maanden in Melderslo, bij Mauds familie om hier het leven van de Dendronscholiere te ervaren.
“Mijn vader komt oorspronkelijk uit
Nederland”, vertelt de Amerikaanse Aja.
“Hij sprak altijd Nederlands met me, maar naarmate ik ouder werd, vond ik het stom om tweetalig te worden opgevoed en ben ik gestopt met
Nederlands.” Drie jaar geleden kwam Aja voor
het eerst in Nederland om haar familie op te zoeken. “Ik kwam erachter dat een ontzettend groot
deel van mijn familie uit Nederland komt en zo
is mijn interesse voor de taal en cultuur opnieuw
aangewakkerd.” Toen Aja terugkwam in Amerika
is ze weer begonnen met de Nederlandse taal
leren. “Ik heb besloten om naar Nederland te
komen omdat je een taal en cultuur het best leert
als je een tijdje in het land zelf woont, zo ben ik
uiteindelijk in Melderslo terechtgekomen.”

’Ik kan alles met
de fiets doen’
“Het grootste verschil tussen Nederland en
Amerika zijn de afstanden. Toen ik hoorde dat
ik naar het platteland ging, was mijn eerste
gedachte dat ik dan waarschijnlijk buiten school
nooit het huis zou verlaten. In Amerika is het platteland namelijk echt ontzettend groot en heb je
een huis en een paar mijlen later nog een huis.
Het is compleet afgezonderd van de buitenwereld
en niets is op fietsafstand. Gelukkig valt dat hier

Maud, tweede van rechts, met haar gastgezin
Toen Maud aankwam in Amerika, is ze
eerst een paar dagen in New York geweest.
Daarna reisde ze door naar Benton City, waar
ze werd ontvangen door haar gastfamilie.
Daar voelt ze zich na een week of acht
goed thuis. “Ik moest wel wennen aan
het feit dat alles zo ver uit elkaar ligt. Het
dichtstbijzijnde winkelcentrum is bijna een
half uur rijden”, vertelt ze. “Ook is het heel
druk in mijn gastgezin, ik heb amper een
moment rust. Maar inmiddels ben ik daar
aan gewend en heb ik ook echt een klik met
de familie.” Ook op school was het even
wennen. Het Amerikaanse schoolsysteem is
heel anders dan dat wat Maud gewend is.
“Hier heb je bijvoorbeeld elke dag hetzelfde
rooster”, legt ze uit, “en dus iedere dag de zes
zelfde vakken, die je zelf per semester kiest.”

’School spirit is erg
belangrijk’
Een ander verschil met het Dendron
College, is de zogenaamde school spirit.
“Het is hier heel belangrijk om je school echt
te supporten, daar worden zelfs speciale
activiteiten voor georganiseerd, ‘assemblies’.
En met sporten bijvoorbeeld, sport je
namens je school in plaats van namens een
sportvereniging.” Maud is van plan nog een
sport te gaan beoefenen op haar school.
“Volleybal misschien, of basketbal”, zegt ze.
Eerst wil ze echter helemaal gewend zijn aan
haar vakken. “Het vak US History bijvoorbeeld,
dat gaat over de geschiedenis van Amerika
en Washington, en daar weet ik nog helemaal
niks vanaf. Dat is best lastig.”
Buiten school zit Maud in Amerika ook niet
stil, er wordt veel ondernomen. “Momenteel

hebben we het druk met de voorbereidingen
voor Halloween. Met een groep van school
maken we een spookhuis.” Verder ziet Maud
tijdens haar jaar Amerika veel van het land.
“Ik begon natuurlijk in New York, maar mijn
gastgezin wil me ook veel laten zien. In het
Labor Day weekend zijn we bijvoorbeeld naar
het pretpark Silverwood in de staat Idaho
geweest. Daarna zijn we doorgereisd naar
Oregon. Verder staat er nog een reisje naar
South Dakota op het programma, naar Mount
Rushmore.”

’Het gaat zeker koud
worden de komende tijd’
Via haar reisorganisatie heeft Maud
daarnaast nog een tripje van een week
naar Hawaii gewonnen. “Ja, dat zit er ook
nog aan te komen, maar wanneer weet ik
nog niet precies”, lacht ze. “Daar is het in
ieder geval lekker weer nu.” In Benton City
begint de winter er namelijk aan te komen,
en dat zal geen milde zijn. “Vorig jaar was
het heel heftig, toen kregen de scholieren
zelfs een week lang sneeuwvrij. Dat is
een uitzondering, maar dat het koud gaat
worden de komende maanden, is zeker.”
Hoewel het lang niet altijd gemakkelijk
is om zo ver van huis te zijn in een andere
tijdzone, heeft Maud nog geen moment
spijt gehad van haar tussenjaar. “Ik vind
het soms wel moeilijk. Als er thuis leuke
dingen gebeuren met vrienden en familie,
vind ik het heel jammer dat ik daar niet
bij kan zijn. Vooral in het begin heb ik ook
heimwee gehad. Maar dat wordt steeds
minder. Het is vooral heel leuk hier”,
lacht Maud.

reuze mee. Ik kan alles doen met de fiets, wat
ook een groot verschil is. In Amerika gebruiken
we overal de auto voor.”

’Ik geniet van het feit
dat ik hier ben’
Aja volgt op het Dendron College vakken van
vwo 4 en ze volgt een vak van havo 4. “Ik vind
school ontzettend leuk. Een verschil met Amerika
is dat ze in Nederland schoolboeken hebben waaruit je opdrachten maakt, stukken leest en waar
de proefwerken overgaan. In Amerika vertelt de
docent je alles wat je moet weten en maak je daar
aantekeningen over. Dus toen ik een boekenstapel kreeg die meer woog dan ikzelf, had ik in het
begin geen idee wat ik er mee moest. Van kaften
had ik echt nog nooit gehoord. Gelukkig heeft mijn
gastfamilie me geholpen.”
Haar familie in Amerika mist ze wel, vooral
haar broertje van 4. “Ik weet dat als ik terug kom
hij ontzettend veranderd zal zijn. Mijn ouders
bellen me en ze steunen me ontzettend in mijn
keuze om een paar maanden in het buitenland
te leven. Ze weten dat één van mijn grootste
hobby’s reizen is en dat stimuleren ze ook. Ik hou
ontzettend veel van mijn familie en ik mis ze,
maar voor nu geniet ik gewoon ontzettend van
het feit dat ik hier ben.”
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winkel&bedrijf
Nooit meer zul je door de tuin lopen
waar iedere bloem en iedere plant
getuigde van je zorgende hand
nu gaat er elders een tuin voor je open...

19
10

Bruidsbeurs in Horst
Creatief bij Ellen uit Melderslo en Atelier Jacqueline uit Merselo organiseren op zondag 29 oktober een
Bruidsbeurs in zaal De Lange in Horst. De beurs duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
Creatief bij Ellen is met name
bekend om haar balloncreaties en
feesthoeden. Atelier Jacqueline
maakt bloemwerken op bestelling.

Hay Bovée
echtgenoot van

Annie Bovée - Engels
overleed in de leeftijd van 75 jaar.
Zorgzame pap, schoonvader
en trotse opa van

Samen met twaalf andere ondernemers uit Horst aan de Maas en
omgeving presenteren zij zich tijdens
de beurs. Het evenement is speciaal

bedoeld voor mensen die trouwplannen hebben of een jubileum vieren
en zich willen laten informeren over
betaalbare mogelijkheden.

Ondernemersprijs

Kansen voor jonge ondernemers
Tijdens de uitreiking van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas, op donderdag 23 november, krijgen ook jonge
ondernemers een kans om zich te presenteren.

Claudia en Martin
Luuk

Drie jonge ondernemers mogen
door middel van een pitch zichzelf
en hun onderneming aan het publiek
presenteren. Dit zijn Ruud van Helden,
Sjors Zanders en Bert Tilmans van

Natasja en Theo
Milan
Marijn
13 oktober 2017
Venloseweg 2, 5971 CH Grubbenvorst
Op donderdag 19 oktober om 14.00 uur nemen wij afscheid
van pap in zaal Boszicht, Provincialeweg 2, Maasbree.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden.

IOTracker, Roel en Jules Francken van
Op-Scheppers en Willeke Verdellen van
Energetic Training. Het publiek bepaalt
vervolgens op welke ondernemer zij
‘hun geld zouden zetten’. De uitein-

delijke winnaar krijgt een cheque met
een waarde van 1.500 euro. Alle drie
de kandidaten mogen daarnaast deelnemen aan een mini-master van de
Rabobank Horst-Venray.

Hotraco finalist Limburg
Export Award
Hotraco uit Hegelsom is een van de drie bedrijven die genomineerd zijn voor de Limburg Export Award 2017.
Dat maakte Export Sociëteit Limburg maandag 16 oktober bekend.

Vrijdagochtend overleed toch nog onverwacht onze zwager

Hay Bovée
Wij wensen Annie, Claudia en Martin,
Natasja en Theo, en de kleinkinderen
heel veel sterkte!

De overige twee finalisten zijn
Neptunus uit Kessel en Numidia uit
Herten. Eerder werden zes genomineerden gekozen, waarna de vakjury deze
week de drie finalisten heeft aangewezen. Zij gaan onderling uitmaken

wie de geldprijs van 10.000 euro en
een kunstwerk krijgt. De award wordt
op 8 november uitgereikt bij Schmitz
Foam Products in Roermond, de winnaar van 2016. De Limburg Export
Award is een initiatief van de Export

Sociëteit Limburg en wordt door de
Limburgse Werkgevers Vereniging
(LWV), MKB Limburg, Zuyd Hogeschool
en Universiteit Maastricht ondersteund.
De award wordt voor de twaalfde keer
op rij uitgereikt.

Schoonbroers en schoonzussen familie Engels

Te koop in Meterik
vrijstaand woonhuis met garage
(perceel 1125m2, bouwjaar 1988).
Info: 06 51 85 11 31.
A3aans Fietsshop Horst.
Voor een pitstop ga je naar A3aans
Fietsshop. O.a reparatie, servicebeurt,
onderhoud. En verkoop onderdelen en
rijwielen. 06 30 43 19 16.

Woonhuizen en appartementen.
Gevraagd woonhuizen en appartementen
om te verhuren. 06 13 17 31 64.
SIM Only abonnementen.
De beste Sim Only deals van Nederland!
Abonnement afsluiten in slechts 5
minuten via AllSims bij
Foto Geurts - Telefoonmaken.nl,
Kerkstraat 2a1, Horst. 077 398 78 55.

Gekomen in de leeftijd der sterken en na een leven dat
gekenmerkt werd door eenvoud is toch nog onverwacht van
ons heengegaan mijn lieve vrouw, zus, schoonzus en tante

Truus van Helden-Martens
echtgenote van

Marinus van Helden
Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar.
Marinus
Familie Martens
Familie van Helden
13 oktober 2017
Tongerloseweg 27, 5963 NR Hegelsom
De crematieplechtigheid heeft reeds plaats gevonden.

23-10-2002

23-10-2017

Lieve Pap
Zonder woorden, maar elkaar alleen maar aankijken,
dan wisten we wat de ander wou zeggen en bedoelde.
Pap ik mis je elke dag.
Veel liefs Elly

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

Laag Omzetbelastingtarief
voor geneesmiddelen
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
U merkt er waarschijnlijk niet zo veel van, maar de grootste belastingopbrengst voor de overheid wordt gevormd door de Omzetbelasting.
Bij vrijwel alles wat u koop betaalt u Omzetbelasting. Deze belasting wordt
door de verkoper aan u doorberekend en afgedragen aan de Belastingdienst. Het algemene tarief voor de Omzetbelasting is 21 procent.
Voor eerste levensbehoeften is er een laag tarief van 6 procent.
discussie ontstaan over het lage tarief
voor geneesmiddelen. Eind vorig jaar
besliste de Hoge Raad zonnebrandmiddel en tandpasta ook te kwalificeren
Het is natuurlijk altijd arbitrair wat als geneesmiddel. Deze (volgens de
eerste levensbehoeften zijn. Bekend
regering) onbedoelde uitbreiding van
is het voorbeeld van konijnenvoer dat het lage Omzetbelastingtarief, leidde
onder het lage Omzetbelastingtarief
tot een lagere belastingopbrengst en
valt van 6 procent, terwijl over caook (weer volgens de regering) tot een
viavoer 21 procent Omzetbelastinag
complexe afbakenings- en uitvoeringsmoet worden afgedragen. De gedach- problematiek. Of het ook leidde tot
te hierachter is dat konijnen uiteinlagere prijzen is niet bekend.
delijk voor menselijke consumptie
In elk geval heeft de overheid het
(voedsel) bedoeld zijn, cavia’s (althans Belastingplan 2018 aangegrepen om
in Nederland) niet. Tegenwoordig
de wet aan te scherpen. Vanaf 2018
zijn konijnen echter meestal gezelziet het lage Omzetbelastingtarief
schapsdieren, net als cavia’s. Het
alleen nog maar op geneesmiddelen
Omzetbelastingtariefverschil is dus
waarvoor een handelsvergunning zoals
een overblijfsel uit de oude doos.
bedoeld in de Geneesmiddelenwet beOver geneesmiddelen zou in
nodigd is en dus niet meer op tandpasprincipe geen misverstand moeten be- ta en zonnebrandmiddel. Daarmee is
staan. Dit zijn bijzonder noodzakelijk
de oude situatie van voor de uitspraak
geachte goederen waarvoor het lage van de Hoge Raad herstelt.
tarief nu juist bedoeld is. Toch is er
Het is niet te verwachten dat dit

het einde van alle discussies rondom
het lage Omzetbelastingtarief betekent, deze discussie is van alle tijden.
Daarom wordt er al jaren voor gepleit
om één uniform Omzetbelastingtarief
in te voeren. Dit zou een aanmerkelijke vereenvoudiging zijn. Als eerste
stap hierin wil het nieuwe kabinet
het lage BTW tarief optrekken van
6% naar 9%, maar dat is controversieel omdat dit juist de armen in de
samenleving zou treffen.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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HALLO op vakantie in...
HALLO Horst aan de Maas is al op veel plekken in de wereld geweest. Bent u ook, buiten Horst aan de Maas, op vakantie geweest en heeft u een leuke foto gemaakt met
de HALLO? Stuur deze dan naar redactie@hallohorstaandemaas.nl met uw gegevens en wie weet ziet u uzelf terug in de HALLO!

... de Ardennen
Vriendengroep VerkusWullum, afkomstig uit Horst aan de Maas en Peel en Maas, ging onlangs naar
de Belgische Ardennen. Elk jaar wordt de gezamenlijke reis door iemand anders geregeld. Ze vertrokken ’s ochtends naar Waimes om na de lunch verder te gaan naar Val de Wanne gegaan in Trois-Ponts.
Daar werd eerst een houten doolhof gelopen om daarna met een zogenoemde devalkart van een berg
af te rijden. Na al deze inspanning was er ook tijd om even met de HALLO op de foto te gaan.

... München
Ger Hoeijmakers bracht samen met enkele leden van Joekskapel
Ald Iëzer uit Horst, Franc Joosten, Hay Schattevoet, Lei Weijs en
Harold van Zadelhoff, een bezoekje aan het Oktoberfest in München.
In de Löwenbrau-festzelt gingen ze samen met de HALLO op de foto.

... Vancouver
Na drie weken rond te hebben gereisd door West-Canada hadden de vrienden Roel van den Brandt,
Hilde Kleuskens en Mark Rutten uit Lottum tijd om de HALLO te lezen op de Capilano Suspension Bridge
in Vancouver.

... Mexico

... Zuid-Afrika

Gonnie en Jan Peeters hebben samen met Wilma van der Avoort uit Horst een rondreis door de
wereld van Maya’s gemaakt. Zij bezochten Mayacomplexen in Mexico en buurlanden Guatemala
en Belize. De foto werd gemaakt voor het Maya complex van de Puuc Maya’s in Uxmal. Daarbij mocht
de HALLO natuurlijk niet ontbreken.

Tijdens een rondreis door Zuid -Afrika kwamen Britt Kleuskens en
Jeroen Beckers uit Meterik, Fleur van Rengs en Ruud Hermans tegen
in de plaats St. Lucia. Daar gingen zij samen bij de walvissentour op
de foto en de HALLO mocht natuurlijk niet ontbreken.

10
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Duofiets voor
Horst aan
de Maas

KJEM

Herstwandeltocht
Kronenberg
KJEM Kronenberg organiseert op zondag 22 oktober een Herfstwandeltocht. De wandeling start bij de blokhut van KJEM, inschrijven kan
tussen 12.30 en 13.30 uur.

Hersenletsel On Tour heeft een
derde duo-fiets in Horst geplaatst.
Deze hheeft zij ter beschikking
kunnen stellen door hun tour die dit
jaar voor de tweede keer plaats
vond. Op de duo-fiets kunnen
mensen die niet meer zelfstandig
kunnen fietsen samen met een
vrijwilliger meefietsen.

De tocht heeft een lengte
van ongeveer 8 kilometer en
halverwege op de pauzeplaats
is er iets te eten voor iedere
deelnemer. Onderweg zijn er

enkele spellen en de score hiervan
zal worden meegenomen in de
strijd om de eerste plaats en
daarmee Kronenbergs Kampioen
Herfstwandelen.

Aardrijkskunde

Hersenletsel On Tour fietst sinds
2016 ieder jaar een route waarmee
aandacht wordt gevraagd voor NAH
(Niet Aangeboren Hersenschade).
Daarnaast haalt ze ook donaties op
waarmee aangepaste fietsen worden
gekocht voor instanties die zich
bezighouden met de zorg voor mensen
met NAH.

GEObattle op het
Dendron College
Het Dendron College organiseert op woensdag 25 oktober de
GEObattle 2017. Tien teams van basisscholen uit Horst en omgeving
strijden hier tegen elkaar tijdens verschillende battles. Ze worden hierin
begeleid door een examenleerling.

Fiets door donaties
aan kunnen schaffen

De teams bestaan ieder uit vier
leerlingen uit groep 8. Het programma
heeft twee onderdelen. Het ene
onderdeel bestaat uit vijf battles. Dat
zijn aardrijkskundige vraagstukken. Zo
gaan leerlingen bijvoorbeeld aan de
hand van beelden van Google maps
streetview bepalen waar die opnames zijn gemaakt of moeten ze aan
de hand van tien foto’s raden welk
land ze zien. Het tweede onderdeel is
een ontwerpwedstrijd. Aan de hand
van gegeven voorwaarden moeten

Met donaties van afgelopen editie
heeft Hersenletsel on Tour een duofiets in Horst kunnen plaatsen. Voor die
fiets in Horst zijn zij nog op zoek naar
vrijwilligers die samen met de mensen
kunnen gaan fietsen die dat zelf niet
kunnen. Dat kunnen mensen met NAH
zijn, maar ook ouderen of mensen met
andere beperkingen.
Neem voor meer informatie
contact op met Arie Verbruggen,
077 398 48 97 of
penningmeester@hersenletselontour.nl

de groepjes tot een oplossing komen
van een bepaald vraagstuk. De battles
worden begeleid door eindexamenleerlingen aardrijkskunde.
De GEObattle werd vorig jaar voor
het eerst georganiseerd in Hengelo.
De wedstrijd is enthousiast ontvangen
en wordt mede mogelijk gemaakt
door het KNAG (Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap), het
Waterschap Vechtstromen, Noordhoff
Atlasproducties, de Aardrijkskunde
Olympiade en Saxion Hogeschool.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

www.hadecollection.nl

Allround

De Allround Onderhoudsmonteur zorgt voor
een correcte en klantgerichte aflevering
van een project middels het opstarten van
de gemonteerde systemen. Samen met
de klant bespreek je de laatste details en
analyseer je eventuele tekortkomingen en
storingen tijdens de inbedrijfname. Daarbij
communiceer je klantgericht, servicegericht
en oplossingsgericht. Daarnaast draag je zorg
voor periodieke onderhoudswerkzaamheden
en zorg je voor het oplossen van storingen.
Tijdens de contacten met de klant staat
kwaliteit en continu verbeteren centraal.
Je bent ook goed in staat om kennis over te
dragen middels het trainen van onze klanten
zodat zij onze prachtige producten optimaal

kunnen laten renderen. Uiteraard is ook interne
kennisoverdracht met je collega’s van belang.
Het betreft een fulltime baan met een flinke
verantwoordelijkheid en een grote variatie aan
werkzaamheden.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een MBO opleiding
en ervaring in de elektrotechniek en kennis
van pompsystemen. Om deze functie goed in
te kunnen vullen is ca. 8 tot 10 jaar relevante
werkervaring noodzakelijk. Je werkt zelfstandig,
accuraat, met drive en daarnaast heb je passie
voor het vakgebied waar je werkzaam in bent.
Je bent in het bezit van goede communicatieve
vaardigheden, analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

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

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
De functie

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75
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Vogelmarkt in Meerlo
In Meerlo vindt zondag 22 oktober de maandelijkse vogelmarkt plaats. Deze wordt gehouden in zaal ’t Brugeind
en duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
De markt wordt georganiseerd
door Vogelvereniging de Gevleugelde
Vrienden Wanssum e.o. Op deze markt

kunnen vogelliefhebbers vogels kopen
en verkopen. Daarnaast zijn op de
markt ook vogelbenodigdheden te

vinden. Voor meer informatie neem
contact op met M. van Osch
via 0478 53 12 21

Clubmatch KC Venray
KC Venray e.o organiseert zondag 29 oktober voor de veertigste keer een Clubmatch. Deze vindt plaats in ’t Brug
Eind in Meerlo start om 10.00 uur.
Tijdens dit evenement worden
rashonden gekeurd. Dit jaar mogen
voor het eerst ook honden zonder
stamboom mee doen met een
aparte keuring voor honden zonder
stamboom. Tijdens de show komt

het erop neer dat alle honden netjes
lopen aan een korte lijn, ‘staan’ en
zich laten betasten en toestaan dat de
keurmeester naar het gebit kijkt. Wie
meer wil weten over een bepaalde
rashond kan tijdens de Clubmatch

meer informatie krijgen bij de
verschillende deelnemers.
Kijk voor meer informatie op
www.kcvenray.nl of neem contact op
met Kim van der Veer via
06 41 23 15 04.

Dorpsraad Horst vergadert
over Greenport
De dorpsraad Horst heeft haar maandelijkse vergadering op donderdag 19 oktober. Tijdens deze avond zijn drie
leden van het managementteam van Greenport Venlo/Klavertje 4 aanwezig.
De leden van de Dorpsraad worden
bijgepraat over de ontwikkelingen
rondom Greenport en de kansen en
bedreigingen daarvan die betrekking

hebben op het dorp Horst. Een vertegenwoordiger van bewonerscomité de
Reulsberg is ook aanwezig. De vergadering start om 20.00 uur en vindt plaats

in de vergaderruimte van Jumping XL
Westsingel in Horst.
Kijk voor meer informatie op
www.dorpsraadhorst.nl

Keetvoetbaltoernooi 2017
Het Jongerenwerk van Synthese organiseert op zaterdag 23 december het jaarlijkse Keetvoetbaltoernooi.
Deze vindt plaats in sportzaal de Kruisweide in Sevenum. Keten strijden hier tegen elkaar om de titel
‘keet-voetbalkampioen 2017’.
Wedstrijden worden gespeeld in
teams van vijf tegen vijf op halve
velden. De aftrap van de eerste

wedstrijd is om 10.30 uur en rond
18.00 uur is de prijsuitreiking.
Behalve de kampioenstitel zijn er

voor de teams ook prijzen te winnen
voor de ‘coach van de dag’ en een
‘fair-play’ prijs.

verenigingen 11
Halloween in
Toverland
In attractiepark Toverland in Sevenum wordt ook dit jaar Halloween
gevierd. Van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 oktober en op
zaterdag 27 en zondag 28 oktober vinden er speciale activiteiten plaats.
Met vijf scare zones, twee
spookhuizen en een doolhof wordt dit
volgens het attractiepark de meest
angstaanjagende editie tot nu toe.
“Maar liefst zeventig huiveringwekkende karakters staan te popelen om
de bezoekers de stuipen op het lijf
te jagen.” In de cake walk-attractie
Villa Fiasko, die voor de gelegenheid
is omgebouwd tot spookhuis Villa
Phobia, zorgt een zwarte weduwe
voor extra hindernissen. De Screaming
Swamp draait volledig om de
zintuigen. Bezoekers betreden dit
spookhuis geblinddoekt en met een

koptelefoon met 3D-geluidseffecten
op. Aan de hand van een stuk touw
zoeken zij hun weg door een drassig
moeras. Niet alleen de Griekse zombiekrijgers keren dit jaar terug naar
scare zone DesTroy. In de walkthrough
Defeated zijn ook de verslagenen van
de Trojaanse Oorlog herrezen uit de
dood. Sommige karakters zwerven
rond door het park en kunnen overal
plotseling opduiken. Speciaal voor
bezoekers die geen stalen zenuwen
hebben is er de Halloween Toverstaf
die ervoor zorgt dat de monsters op
een afstand blijven.

Open dag waterschap
De waterschapswerf in Horst is op zondag 29 oktober geopend voor
publiek. Bezoekers kunnen die dag tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje
nemen achter de schermen.
In en om de waterschapswerf
in Horst is te zien wat er gebeurt
als we te maken krijgen met
hoogwater en wateroverlast.
Waterschappers vertellen aan
welke beek- en dijkprojecten in
de omgeving gewerkt wordt.
Kinderen kunnen onder andere zelf
een dijk bouwen en meedoen met
een waterquiz. Op drie plaatsen
in Limburg is er die dag om 13.30
uur een waterwandeling onder

begeleiding van een deskundige
gids. In natuurgebied de IJzeren
Man, start bij NMC de IJzeren Man in
Weert. Langs de Groote Molenbeek,
start ingang natuurgebied ’t Ham in
Horst en De Vloedgraaf, start SintAmelbergabasiliek in Susteren. De
dag sluit aan op de landelijke ‘Week
van Ons Water’.
Kijk voor meer informatie op
www.waterschaplimburg.nl
www.wbl.nl en www.onswater.nl

Beleef
de herfst in
40 verschillende
winkels
TM

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl
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Wat
zeg je?
Het Horster Horeca Collectief (HHC) heeft
onlangs een nieuwe Horster horecamunt in
omloop gebracht. Deze is alleen geldig bij de
cafés in Horst. Slechts een kwart van de
inwoners vindt dit geen goed idee. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Het Horster Horeca Collectief (HHC) bracht
tijdens de septemberkermis een nieuwe
Horster Horecamunt in de omloop. Dit deed
zij dit jaar voor het eerst in samenwerking
met carnavalsvereniging D’n Dreumel uit
Horst. Veel inwoners van Horst aan de Maas,
45 procent, zouden graag zien dat er één munt
was voor de gehele gemeente. “Dan heb je
niet tig verschillende munten in de beurs en
zijn de prijzen overal gelijk”, vindt iemand.
Een ander zegt: “Meestal vergeet je je munten
weer in te leveren en zo kun je ze op meerdere
plaatsen gebruiken.” Anderen zien echter

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Dan heb je niet tig verschillende munten in de beurs’
Eens
45%

Oneens
24%
Neutraal
31%

Een horecamunt voor hele
gemeente is goed idee
ook nadelen. “De prijzen in de dorpen liggen
meestal iets lager en zouden dan waarschijnlijk

Hans Vredenborg, penningmeester van
gelijk komen met het centrum, waar de prijzen
het HHC, laat desgevraagd weten dat er wel
altijd overdreven hoog zijn.” Ook vinden
eens nagedacht is over één munt voor de
sommigen het onzin dat de munt om de zoveel
gehele gemeente. “Het is niet onrealiseerbaar,
tijd wordt vervangen. “Het is wel slecht dat
maar het is wel een flinke klus om dit goed
de munt een uiterste geldigheid heeft. Hij zou
te regelen, niet alleen
zijn waarde moeten
financieel, maar ook
behouden. Zodat je
‘Zonder houdbaarheidsdatum’
maatschappelijk gezien.”
desnoods met bijbetaling
‘Zonde om ze weg te gooien’
Overigens zou het
de munt nog wel in kunt
nog beter zijn wanneer
leveren.”
‘Gewoon geld kan toch ook?”
de horecamunt niet
Dan zijn er nog
alleen in de cafés geldig
mensen die überhaupt
is, vinden sommigen. Zo wordt gesuggereerd
niet de noodzaak van een horecamunt inzien.
om de munt bijvoorbeeld ook toe te laten in
Al is het maar om in de gaten te kunnen
kantines van bijvoorbeeld sportverenigingen.
houden hoeveel ze nou echt uitgeven tijdens
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
een avondje uit. “Laat ons toch met de
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
gangbare muntsoort betalen! Zo blijven we
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
steeds met de neus op de feiten gedrukt
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
worden en merken we hoe duur een pilsje
www.tiphorstaandemaas.nl
feitelijk is...”

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

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

Ingezonden brief

Kies een vrouw
Onderstaande brief stuurde ik onlangs aan de gemeenteraad van Horst
aan de Maas.
Kies een vrouw! Zoals u bekend
is, zal in de gemeente Horst aan de
Maas een nieuwe burgemeester
benoemd worden. Spijtig is dat de

bevolking daar niet bij betrokken is.
Reden voor mij om u deze brief te
mailen en daarin te betogen dat in
Noord-Limburg de benoeming van een

vrouw van grote betekenis is voor de
emancipatie, mits zij voldoet aan de
vereiste kwalificaties. Daarnaast ben ik
van mening dat een kandidaat niet per
se lid moet zijn van een in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen.
Ik hoop dat ook anderen met

hun ideeën zullen bijdragen aan de
meningsvorming, maar vrees dat dit
niet zal gebeuren, omdat daartoe geen
oproep van de gemeente is uitgegaan.
Zo’n oproep acht ik het beste alternatief
voor een rechtstreekse verkiezing, waar
ik tegen ben vanwege het gevaar van

populisme. Om misverstand te voorkomen: ik beoog niet een opening te
maken voor het FVD of de PVV, maar
denk wel aan de CU, waarvan ik overigens geen lid ben.
André de Bruin,
Klassenweg Sevenum

Ingezonden brief

Gezondheidsdebat Intensieve Veehouderij weer uitgesteld
Wil je het bestemmingsplan buitengebied op een juiste wijze inrichten,
dan is ook een grondig debat over de Intensieve Veehouderij van belang.
Een deel van dat debat heeft plaatsgevonden, echter het onderdeel
’gezondheid’ van die discussie wordt nu voor de tweede maal uitgesteld.
Het eindrapport van het RIVM is
nog niet klaar is de redenering die
wordt aangegrepen om het debat
weer uit te stellen. Bij andere dossiers, denk aan de Kasteelboerderij,
maakt het niet uit voor de wethouder dat vragen niet, onvolledig of
ontwijkend worden beoordeeld, maar

in dit geval moet de laatste decimaal achter de komma bekend zijn.
De uitkomsten van het RIVM-rapport
zijn echter voldoende duidelijk om
een inhoudelijke discussie te kunnen
voeren. Waarom gaat de wethouder die
discussie nu uit de weg? Juist nu dat
van belang is voor een juiste beschrij-

ving van het bestemmingsplan buitengebied? Denk aan de effecten (het
meest merkbare maar zeker niet alleen
belangrijk) van de stankoverlast bij een
aantal van de grote vee-industriëlen.
Die continue stank en misschien nog
wel erger, de veelvuldige stankgolven
hebben effect op het welbevinden van
de omwonenden. Vaak komt die stank
tot in de kernen, maar is daar is niet
altijd duidelijk waar de stank vandaan
komt. Goed of slecht welbevinden
heeft invloed op de kwaliteit van leven

en daarmee ook op onze levensduur.
Dit simpele feit zou dan na een debat
kunnen leiden tot het opnemen van
strengere stankgrenzen/normen in
het bestemmingsplan buitengebied,
in plaats van het even aanroeren van
stank in één dorpskern. Mogelijk mooie
inbreng van onderop.
Deze, maar er zijn er veel meer,
mogelijkheden om middels een goed
en tijdig debat input van onderop te
krijgen, laat het college nu lopen.
Deze discussie dient plaats te vinden

voor de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied. Gemiste
kansen.
College, schuif het debat niet
verder op en indien toch nodig, schuif
dan ook het besluit over het bestemmingsplan buitengebied op, u hebt
immers nog niet alle informatie.
Waarom aan één kant alle tijd en aan
de andere zo’n haast?
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat
Hegelsom

Jubileumconcert

200 jaar in harmonie
Voor kaarten: www.harmonievanhorst.nl en bij Salon du Trezo
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Bespreking Poll week 40

Boetes voor loslopende honden zijn overdreven
De strengere controles van Staatsbosbeheer op loslopende honden in de
Schadijkse Bossen, kunnen niet op ieders goedkeuring rekenen. Een kleine
meerderheid van de stemmers op de poll van twee weken geleden,
51 procent, vindt het zelfs overdreven. Het bos is toch voor iedereen?
De meeste honden zijn goed afgericht en doen niks. Bovendien zijn er 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,
vinden zij.

De overige 49 procent snapt het beleid van Staatsbosbeheer wel. Er staat
niet voor niets dat het niet mag, daar zijn redenen genoeg voor. In sommige
bossen staan bijvoorbeeld schapen en het is al vaker voorgekomen 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.
Daarnaast is er een speciale loslooproute waar honden los mogen. Wie daar
geen gebruik van maakt, mag dus gerust beboet worden.

Het wordt hoog tijd
voor een vrouwelijke burgemeester
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Zoals het er nu naar uitziet neemt Kees van Rooij in december afscheid van
Horst aan de Maas en moet er op zoek gegaan worden naar een nieuwe burgemeester. De fusiegemeente Horst aan de Maas heeft nog nooit een vrouwelijke
burgemeester gehad. Joke Kersten was 1994 tot 2000 burgemeester van de voormalige gemeente Broekhuizen en van 1995 tot 2000 van Grubbenvorst. Zij is echter
de enige. Onlangs werd in Loon op Zand de 32-jarige Hanne van Aart benoemd
tot burgemeester. Zij is daarmee ook de jongste ‘burgervader’ van Nederland.
Wordt het dan niet eens tijd voor een vrouwelijke burgemeester in Horst aan de

Maas en om er zelfs een voorkeur voor uit te spreken? Het Nederlands Genootschap
van Burgemeesters (NGB) concludeerde vorig jaar al dat het merendeel van de burgemeesters in Nederland blank, mannelijk en van middelbare leeftijd is. Het percentage vrouwelijke burgemeesters ligt al jaren rond de 20 procent. Aan de andere
kant gaat het natuurlijk om iemands kwalificaties en niet het geslacht. Het gaat
erom of een kandidaat past binnen het profiel dat is opgesteld en voldoet aan de
eisen. Dan zou het niet uit moeten maken of iemand man of vrouw is.
Het wordt hoog tijd voor een vrouwelijke burgemeester. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 41) > De collegegeldkorting moet voor iedereen gelijk zijn > eens 72% oneens 28%

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

Ingezonden brief

Gezondheid en Intensieve veehouderij
Op dinsdag 24 oktober wordt in de raad gesproken over gezondheid en
intensieve veehouderij.
Tijden veranderen. Onderzoeken
gedaan. Gevolgen onderkend. Kennis
verdiept. Op alle gebieden, voor alle
industrieën. Hier gaat het over de
intensieve veehouderij. Ook andere
zaken hebben effect op onze
gezondheid. Daarmee effecten van
intensieve veehouderij relativeren is
ongepast. Dat verdunnen en afleiden
van de IV-problematiek is ongepast.
Het is noodzaak bij de intensieve
veehouderij ook de omwonende
mens mee te laten tellen. Niet alleen
de winst van een paar intensieve
vleesindustriëlen telt.

Wie de onderzoeken van het
RIVM niet serieus wil nemen hoeft
aan de discussie niet mee te doen.
De (intensieve) veehouderij draagt in
grote mate bij in de fijnstofbelasting en
uitstoot micro-organismen endotoxinen. Het effect op de duur van leven is
er een van weken tot maanden. Aan de
rand van een bedrijf mag dus geen
merkbare verhoging van fijnstof plaats
vinden omdat de winst van vleesindustriëlen anders betaald worden met
levenstijd van daar aanwonenden of
werkenden. Ammoniak is voor het
grote milieu een probleem en leidt

ook weer tot extra ultra fijnstof. Extra
strenge maatregelen voor IV zijn nodig.
Stank heeft direct gevolg voor het welbevinden. Goed welbevinden zorgt voor
een goed en langer leven en omgekeerd. Stank mag dus niet merkbaar
zijn buiten het bedrijfsterrein.
Dieren worden ziek, ook dat raakt
de mens. De Q-koorts heeft een enkele
boer zijn bedrijf gekost, maar ook
tientallen doden en enkele duizenden
ernstig chronisch zieken en gehandicapten. Waar lag de zorg? Bij de
bewindslieden destijds niet echt, bij
de slachtoffers des te meer. Voor ons
allemaal geldt dus dat evenwichtige
besluiten genomen moeten worden en
dat de politiek niet meer eenzijdig kan

kiezen voor vooral vleesindustriëlen.
Verwar overigens niet de boerenstand
met de vleesindustriëlen. Niet de hele
agrarische wereld hoeft zich aangesproken te voelen op wat een aantal
grote vleesindustriëlen veroorzaken
en soms nalaten. Sommige zien
maatregelen om problemen op te
lossen meer als een gunst dan als een
morele verplichting. Als een IV-bedrijf
niet op een industrieterrein naast
een keukenshowroom kan worden
gevestigd, past het ook niet in het
buitengebied.
Namens werkgroep Behoud
Woonomgeving de Paes
Jan Houben, Horst

Wij zijn een modern en snelgroeiend internationaal tuinbouwbedrijf.
Wij vermeerderen hoofdzakelijk aardbeiplanten en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

MONTEUR/CONSTRUCTIEMEDEWERKER M/V
Inzicht en ervaring in onderhoud, aanpassen en nieuwbouw van
agrarische machines is gewenst. Ervaring als trekkerchauﬀeur

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

BOEMEL
WEEKEND

heeft een voorkeur.

VRIJDAG

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Vissers Plant Innovators, Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: info@vissersamerica.com

www.vissers.com

27 OKTOBER
ZATERDAG
28 OKTOBER

Oprah Winfrey for
President! Ik las laatst dat
Oprah zich kandidaat wil
stellen voor het Amerikaans
presidentschap in 2020.
Waarom ook niet? Zoals we al
aan Donald Trump hebben
gezien, hoef je geen politieke
ervaring te hebben om
president van de VS te worden.
Het enige wat je nodig hebt
zijn een grote zak met geld en
een flinke achterban. En dat zit
bij Oprah wel goed. In Horst aan
de Maas krijgen we binnenkort
ook een nieuwe bestuurder.
Kees van Rooij heeft
aangekondigd te vertrekken
naar Meierijstad en dus wordt er
momenteel al nagedacht over
een profielschets voor zijn
opvolger. Zou het tussen haakjes
trouwens niet fantastisch zijn als
dit ook een donkere, vrouwelijke
burgemeester zou worden?
Het wordt hoog tijd dat Horst
aan de Maas een vrouw aan het
roer krijgt. Met uitzondering van
Joke Kersten hebben we in Horst
aan de Maas of in de andere
voormalige gemeenten nog
nooit een vrouwelijke
burgemeester gehad. En zou het
dit keer een ‘burgervader’ met
een multiculturele achtergrond
worden, dan zijn we in Horst aan
de Maas helemaal in de 21e
eeuw beland. In Nederland
worden burgemeesters of andere
bestuurders niet gekozen, maar
voorgedragen. Toch gaan
regelmatig stemmen op om dit
te veranderen. De meerderheid
van de inwoners van Horst aan
de Maas liet in 2016 nog weten
dat zij dit wel zag zitten. Al zijn
er natuurlijk ook kanttekeningen
en dan verwijs ik toch weer een
keer naar de VS: het is niet altijd
degene met de beste
kwalificaties en meeste ervaring
die wint, maar degene met de
grootste mond en de leukste
‘catchfrases’ die zo goed blijven
hangen. Dan kunnen we toch
maar beter de vacature in de
HALLO afwachten.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
19 oktober 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Open dag waterschap
Op zondag 29 oktober zet Waterschap Limburg de poorten open van de
waterschapswerven. Bij de waterschapswerf in Horst kun je die dag ervaren hoe er gewerkt
wordt aan veilig en schoon water. In natuurgebied ’t Ham in Horst kun je deel nemen aan
een gratis waterwandeling. De gemeente presenteert ook een aantal waterplannen.

Dankbaar vrijwilligerswerk!

Bent u dé vrijwilliger
die wij zoeken?
Wilt u graag iets voor iemand met een hoge leeftijd of met een chronische ziekte of
beperking betekenen? Bent u minimaal 1x per 2 weken 2 uur beschikbaar? Overweeg dan
eens om vrijwilliger te worden bij de Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas.
De Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas
biedt hulp aan kwetsbare burgers in een
thuissituatie door het inzetten van een vaste
vrijwilliger. De hulp kan onder meer bestaan
uit een wandeling maken, een spelletje,
een goed gesprek of het bieden van een
luisterend oor.
Er zijn geen specifieke eisen gesteld aan
leeftijd, opleidingsniveau of ervaring.

Open dag op vijf locaties in Limburg
Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf
Limburg nodigen iedereen uit om een
kijkje te komen nemen bij een van hun
waterschapswerven in Horst, Nederweert
en Sittard en de rioolwaterzuiveringen in
Roermond en Simpelveld. U kunt hier tussen
11.00 en 16.00 uur terecht. Er is voor jong
en oud van alles te doen en te beleven.
Dijkgraaf Patrick van der Broeck: “Kom kijken,
ontdekken en beleven in en om onze werven
en rioolwaterzuiveringen in Limburg!”
Waterveiligheid en wateroverlast
In en om de waterschapswerven in Horst,
Nederweert en Sittard is te zien wat er
gebeurt als we te maken krijgen met
hoogwater en wateroverlast. Kom kijken
hoe de grote pompen werken, bouw zelf
een waterkering en ontdek wat je zelf kunt
doen om wateroverlast te voorkomen.
Waterschappers vertellen aan welke beeken dijkprojecten in jouw omgeving gewerkt
wordt. Ook voor kinderen is er van alles te
doen, ze kunnen onder andere zelf een dijk
bouwen en meedoen met een waterquiz.
Waterplannen Horst aan de Maas
Medewerkers van de gemeente vertellen u
bij de waterschapswerf in Horst meer over
de subsidieregeling voor het afkoppelen van
uw regenpijp van de riolering. Maar ook zie
je hoe gemeente, waterschap en omgeving
samenwerken bij de gebiedsontwikkeling
rond Grandorse, het nieuwe aanzicht van de
Kabroeksebeek bij de Venrayseweg en het
project Groote Molenbeek.
Waterwandelingen
In natuurgebied ’t Ham en op twee andere
plaatsen in Limburg kun je die dag
om 13.30 uur aansluiten bij een gratis
waterwandeling onder begeleiding van een
deskundige gids.
Startpunt van de wandelingen:
• De Groote Molenbeek, start ingang
natuurgebied ’t Ham, Hesselenweg , Horst
• Natuurgebied de IJzeren Man, start NMC
de IJzeren Man, Geurtsvenweg in Weert

• De Vloedgraaf,
start Sint- Amelbergabasiliek,
Salvatorplein 10, Susteren
Van plas tot plas
Bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties
(RWZI’s) in Roermond en Simpelveld kunt
u meedoen met een rondleiding. U ziet dan
van dichtbij hoe afvalwater binnenkomt,
wordt gezuiverd en wordt teruggegeven
aan de natuur. Professor Broccoli doet
waterproefjes met de kinderen en er is
een toiletdame, die op hilarische wijze een
boodschap brengt. Met WML kun je zelf
een waterleiding aanleggen en drinkwater
maken. Gemeenten laten zien wat je zelf kunt
doen om regenwateroverlast te voorkomen.
Kortom: te veel om op te noemen!

Belangrijker is dat u discreet bent, afspraken nakomt en dat u zich kunt verplaatsen in een ander.
Meer informatie?
Spreekt dit vrijwilligerswerk u aan en
wilt u meer informatie eventueel in een
persoonlijk gesprek, neem dan contact op
met Ria Bouten, coördinator Vrijwilligerszorg
Horst aan de Maas, 06-52669570,
riabouten@proteion.nl

Op 10 november 2017 gaan ouders met elkaar op stap!

Kroegentocht
Stappen? U heeft het vroeger vast ook
gedaan. En binnenkort heeft uw kind de
leeftijd om op stap te gaan. Gezellig samen
met vrienden en vriendinnen, plezier maken,
dansen, een drankje drinken, flirten. Uw kind
verheugt zich hier waarschijnlijk op! En
u? Bent u nieuwsgierig hoe dit stappen
er tegenwoordig aan toe gaat? Of ligt u
misschien wakker als uw kind gaat stappen?
De kroegentocht neemt u mee naar diverse
horecagelegenheden in onze gemeente.

Ervaar waar uw kind binnenkort in het
weekend gaat stappen en wat hij of zij daar
zoal tegen komt.
Alle ouders/verzorgers en ander
geïnteresseerden zijn van harte welkom.
De kroegentocht start in Horst om 19.30 uur
en duurt tot 22.30 uur. De deelname is gratis,
maar wel even aanmelden via
m.peters@halt.nl vóór 28 oktober 2017.
We zien u graag tijdens de kroegentocht!

Locaties open dag
• Waterschapswerf Horst, Expeditiestraat 6
• Waterschapswerf Nederweert,
Pannenweg 317
• Waterschapswerf Sittard, Rijksweg
Noord 305
• RWZI Simpelveld, Raffelsbergerweg 6,
parkeren achter en rondom het
sportcomplex op Sportlaan 5
• RWZI Roermond, Buggenumerweg 5,
parkeren in het weiland op de Buggenumerweg en dan de parkeerbordjes volgen
Beleef Ons Water
Met de open dag bieden Waterschap
Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg
een uniek kijkje achter de schermen van het
waterbeheer in Limburg. De dag sluit aan op
de landelijke ‘Week van Ons Water’. De open
dag ‘Beleef Ons Water’ is gratis toegankelijk
tussen 11.00 en 16.00. Kijk voor meer
informatie op www.waterschaplimburg.nl en
www.wbl.nl en www.onswater.nl
Met de omgeving, voor de omgeving
Waterschap Limburg organiseert deze dag
samen met Waterschapsbedrijf Limburg,
Waterleidingmaatschappij Limburg, Natuuren milieufederatie Limburg en de gemeenten
Roermond, Horst, Nederweert, Weert, Sittard
en Simpelveld.

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:
Broekhuizenvorst
Heming 5

Herstraat 45
Dentjesweg 27

Melderslo
Blaktweg 14

Grubbenvorst
Horsterweg 47

Kronenberg
Travers 5

Meterik
Rector de Fauwestraat 26a

Hegelsom
Langstraat 75a

Lottum
Horsterdijk 94

Sevenum
Steeg 62

Horst
Hoofdstraat 49
Bremweg 2a

Meerlo
Van Myrlaerstraat 24

Swolgen
Akkerweg 4

Huishoudboekje
gemeente digitaal
De gemeentebegroting moeilijke kost? De gemeente Horst aan de Maas introduceert de digitale
begroting: een publieksvriendelijke versie van de begroting op internet. Het digitale huishoudboekje van de gemeente voor 2018 is weer beschikbaar via de website van de gemeente.

Eenvoudig en overzichtelijk
Iedereen heeft nu de mogelijkheid om op
een eenvoudige en overzichtelijke manier

de financiële huishouding van de gemeente
te doorzoeken. Hierbij is er bijvoorbeeld
ook aandacht voor de projecten die de
komende tijd extra aandacht krijgen in ons
gemeentelijk beleid.
Gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de begroting
2018 op 31 oktober.
U kunt de digitale begroting raadplegen via
onze website www.horstaandemaas.nl.

Het echtpaar Vervoort - van Well uit America vierde hun 60 jarig huwelijksjubileum. Namens de
gemeente Horst aan de Maas feliciteerde burgemeester Kees van Rooij hen persoonlijk.

Bezoek onze nieuwe
winkel op de feestelijke
opening op 19 oktober.
Bremweg 2a, 5961 NE Horst

*M.u.v. lopende folderacties, de openingsknaller, Farm Food, levende have, cadeaubonnen. De acties zijn alleen
geldig in Pets Place Boerenbond Horst van do. 19 oktober t/m zo. 22 oktober 2017

Publieksvriendelijk
Hoe komt de gemeente aan haar geld en waar
gaat dat geld naar toe? Het staat allemaal in de
gemeentelijke begroting, maar dit is niet bepaald
een publieksvriendelijk boekwerk. Om inwoners
beter te informeren over de financiële reilen
en zeilen van de gemeente hebben we een
speciale digitale begroting gemaakt.

kom!
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Afscheid Kees
van Rooij
1 december 2017
Zoals bekend is Kees
van Rooij voorgedragen
als burgemeester van de
gemeente Meierijstad.
Wanneer de benoeming
deﬁnitief is zal hij op
vrijdag 1 december 2017
(o.a. in een bijzondere
raadsvergadering)
afscheid nemen van
Horst aan de Maas.

Raadsvergadering 10 oktober 2017

Horst aan de Maas 800 jaar
In 2019 bestaat Horst 800 jaar. Om dit jubileum te vieren is een stichting in het leven geroepen.
De Stichting Horst 800 jaar Horst aan de Maas is een inwonersinitiatief en heeft onder meer als
taak activiteiten rond de feestelijkheden te bedenken en verder te ontwikkelen. Het college van
B en W dient een raadsvoorstel in, waarin zij aangeeft de stichting zowel ﬁnancieel en ambtelijk
te willen ondersteunen. Het College wil € 200.000 vrijmaken uit de algemene reserves om voor
dit initiatief garant te staan, waarbij zij het van belang vindt dat alle dorpen van de gemeente er
bij worden betrokken en er iets tastbaars overblijft.
De partijen in de gemeenteraad omarmen het initiatief, maar zijn niet blij met het hoge bedrag dat
B en W willen bijdragen. Bovendien is de raad
van mening dat de gemeentelijke participatie
bij dit initiatief zo beperkt mogelijk moet blijven.
De heer John Jenniskens (CDA) leest een raadsbreed ingediend amendement voor, waarin de
raad uiteen zet wat op dit moment wenselijk is.
In het amendement vraagt de raad € 50.000 uit
algemene reserves te betrekken en begin 2018
te bekijken of een hogere bijdrage wenselijk
is. Dit is ondermeer afhankelijk van een breed
draagvlak voor de initiatieven in alle kernen en
een nadere uitwerking van de verschillende plannen door de organisatie.
Wethouder Ger van Rensch begrijpt de terughoudendheid over het verstrekken van een bedrag
van € 200.000 ten opzichte van de vele onzekerheden die nu nog bestaan en stelt voor om
op 8 februari 2018 een nieuw voorstel te doen
met betrekking tot gemeentelijke ondersteuning.
Hij gaat ervan uit dat het initiatief nader is uitgewerkt en meer duidelijk bestaat over de kosten.
Bovendien verwacht hij dat de initiatieven ook na
het kroonjaar 2019 nog positieve uitwerking hebben voor de gemeente Horst aan de Maas.
Bart Bertrams vertelt namens Essentie dat het
lastig is om burgerinitiatieven op de juiste manier

te ondersteunen. Zijn partij vindt dat het initiatief
vooral bij de burgers moet blijven liggen. Het moet
duidelijk zijn wat de kosten en opbrengsten zijn,
voordat de gemeente de portemonnee opentrekt
of op andere manieren kan participeren.
Namens de PvdA meldt Richard van der Weegen
geschrokken te zijn van de veel te royale bijdrage
en de bemoeienis van de gemeente met betrekking tot het inwonersinitiatief. Zijn partij vindt dat
Horst aan de Maas het jubileum wel moet vieren,
maar op een verantwoorde wijze moet budgetteren. Hij vindt dat een hogere bijdrage pas aannemelijk is als het een gedragen feest van en voor
ons allemaal wordt. Het moet volgens Van der
Weegen een verantwoorde co-productie worden,
die in de juiste verhouding ondersteund wordt
ten opzichte van andere evenementen binnen
de gemeentegrenzen. Jos Gubbels (D66) vraagt
zich ook af waarom de gemeente moet participeren in de organisatie en Aniet Fonteyne van SP
had dit onderwerp liever nog niet op de agenda
gezien. Met name omdat het de initiatiefnemers
meer duidelijk verschaft, ondersteunt haar partij
toch het amendement.

s voor maatschappelijke
Perspectievennota Horst aan de Maa
en.
accommodaties opiniërend besprok

Voortzetten vouchersysteem
Gemeente Horst aan de Maas maakt sinds begin 2017 gebruik van vouchers bij het toekennen
van eenmalige subsidies aan vrijwilligersorganisaties om activiteiten te kunnen bekostigen,
die buiten de normale verenigingsactiviteiten vallen. Tijdens deze raadsvergadering vindt de
evaluatie van het vouchersysteem plaats.
De heer Frans Kerstjens van Essentie vindt dat
de doelen, die de gemeente bij toepassing van
het vouchersysteem voor ogen heeft, zijn bereikt.
Daarom steunt zijn fractie een structureel vervolg
van deze subsidievorm. Hij waarschuwt het
college wel om willekeur te voorkomen en alle
aanvragen op dezelfde wijze te beoordelen en
te toetsen. Richard van der Weegen vraagt zich
af of het vouchersysteem in het subsidiebeleid
is verankerd en op welke wijze. Als het namelijk
nog niet verankerd is, wil hij van het College
weten waarom dat nu niet meteen is gedaan bij
het opstellen van dit raadsvoorstel.
Jos Gubbels merkt verontwaardigd op dat hij in
de media heeft gelezen dat er al een beslissing
is genomen over het vouchersysteem en de
evaluatie kennelijk niet nodig is. Eric Beurskens
(Essentie) valt Jos Gubbels bij dat de media hadden moeten melden dat het besluit via de raad
wordt genomen.
Vanuit de hoek van SP geeft Frank Spreeuwenberg aan dat de verwarrende communicatie wel
past binnen de rommeligheid rond het proces.
Volgens hem worden vouchers verstrekt aan initiatieven die niet aan de voorwaarden voldoen en
hij noemt een aantal voorbeelden. Verder vraagt
hij de voortzetting van het vouchersysteem op
te schorten totdat het subsidiebeleid integraal
behandeld wordt in de raad.
Het CDA laat bij monde van de heer Peters
weten akkoord te gaan met de € 65.000 die is
gebudgetteerd om het vouchersysteem structureel vorm te geven. Hij vraagt het College om de
toewijzing wel simpel te houden.

In een eerste reactie meldt wethouder Ger van
Rensch dat in het begin ruimhartig is omgegaan met de aanvragen. Daarmee hoopt hij te
verklaren waarom bepaalde aanvragen anders
zijn ingevuld dan verwacht werd. Hij meldt verder
dat het systeem door betrokkenen zeer positief is
ontvangen.
Frans Kerstjens reageert naar aanleiding van de
opmerkingen van Frank Spreeuwenberg: dat de
gemeente inderdaad alert moet blijven bij het toewijzen van vouchers. Op zijn beurt vindt Richard
van der Weegen het jammer dat SP op basis
van incidenten het hele subsidiebeleid afschiet.
Er ontstaat een discussie over meerdere voorbeelden van onjuiste toepassingen tussen Van der
Weegen en Spreeuwenberg waarbij de PvdA'er
zich afvraagt of de SP wel heeft uitgezocht welke
redenen er achter de 'verkeerde' voucheraanvragen hebben gezeten. Frank Spreeuwenberg vindt
dat dat niet zijn taak is.
John Jenniskens valt over het feit dat SP wil dat
lopende aanvragen voorlopig niet in behandeling
worden genomen. Frank Spreeuwenberg beaamt
dat en zegt dat de zaken eerst goed geregeld
moeten worden en dan pas verder te gaan met
aanvragen.
Ger van Rensch geeft aan dat de raad uiteindelijk besluit over voortzetting van het vouchersysteem en er destijds door de raad zelf is gevraagd
om het systeem te evalueren. Verder geeft hij toe
dat er in de communicatie een fout is opgetreden; in de media had gemeld moeten worden dat
het College de raad adviseert om het vouchersysteem voort te zetten.

John Jenniskens sluit de discussie af door aan
te geven dat de raad wel vertrouwen heeft in
het initiatief. Er is al enorm veel werk verzet op
vrijwillige basis en dat verdient volgens hem
waardering.

24 oktober 2017

Raadsthema-avond over IV
gaat niet door
De raadsthema-avond over Intensieve Veeteelt in
relatie met volksgezondheid op 24 oktober 2017
gaat niet door . Het is altijd de bedoeling geweest
om op deze avond de uitkomsten van het vervolg
op het VGO (Veehouderij en Gezondheid Omwo-

nenden) onderzoek van het RIVM te bespreken
met de raadsleden en de stakeholders. Nu dit
vervolg onderzoek nog niet beschikbaar is, heeft
het presidium van de gemeenteraad besloten om
de raadsthema-avond vooralsnog te annuleren.

Op dinsdag 10 oktober 2017 werd overdag ook de jongerengemeenteraad gehouden.
Leerlingen van het Citaverde gingen met elkaar in debat over wat zij de meest zinnige zaak
vonden om op de agenda van de echte raad te zetten. Om de traditionele dip na de lunch te
voorkomen werden zij door de sportconsulenten van Horst aan de Maas actief bezig gehouden.
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GEPLUKT Sharon van Wijlick

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.

Samen met haar moeder, haar
moeders vriend en zus Marlou (24)
woont Sharon in Sevenum. “Ik ben
in het Venrayse ziekenhuis geboren,
maar heb altijd in Sevenum gewoond.
Toen mijn ouders vijftien jaar geleden
zijn gescheiden, ben ik met mijn
moeder en zus in ons huidige huis
gaan wonen. Eerst woonden we buiten
de bebouwde kom, nu in het dorp
vlakbij het centrum. En sinds drie jaar
woont ook mijn moeders vriend bij
ons. Hij heeft samen met mijn moeder
mijn salon helemaal in elkaar geklust.
Er staan een stoel, kasten voor spullen,
apparatuur en een aanrecht met warm
en koud water. Ik slaap nu op zolder
en daar is het heel wat kleiner, maar
dat is het allemaal waard.”

Slaapkamer
opgeofferd voor salon

Ze is opgeleid als schoonheidsspecialiste, doet een studie tot medisch pedicure, werkt en heeft sinds kort haar
eigen salon aan huis. En als ze even wil ontspannen, trekt ze met haar oma de bossen in om een stuk te wandelen
of leggen ze thuis een kaartje. Deze week wordt Sharon geplukt, een 21-jarige Sevenumse die niet veel stil zit.

Sharon gaat één dag in de week
naar school, de andere dagen is ze aan
het werk als ambulant pedicure bij
een medisch voetzorgpraktijk in Horst
en werkt ze in haar eigen salon als
schoonheidsspecialiste. “Kortgeleden
ben ik begonnen met een opleiding
tot medisch pedicure”, aldus Sharon.
“Daarmee kan ik mensen helpen die
voetklachten hebben door aandoeningen als reuma, diabetes, spasticiteit,
verwaarlozing, kanker en ouderdom.
Hiervoor heb ik een basisopleiding tot
schoonheidsspecialiste gedaan en me
daarna gespecialiseerd tot allround
schoonheidsspecialist en pedicure.
Ik houd ervan om mensen te helpen,
problemen bij ze op te lossen en ze
te verzorgen.” Al toen Sharon op de
basisschool zat, was duidelijk dat ze de
wellness-kant op zou gaan. “Ik verzorgde graag oma’s handen en voeten
en bood altijd aan haar nagels te
lakken. Visagie is helemaal niet mijn
ding, maar iemand een fijne en goede

gezichtsbehandeling geven vind ik
superleuk en enorm interessant werk
om te doen.” Sinds kort heeft ze
haar eigen salon thuis. Daar moest
ze wel haar slaapkamer voor opofferen. “Maar mijn droom is alvast
grotendeels uitgekomen: voor mezelf
werken in een eigen salon. Ik ben er
heel blij mee. Hopelijk lukt het mijn
opleiding af te ronden en gaat de
salon een beetje lopen. Misschien
heb ik dan ooit mijn eigen salon in
een eigen pand.”

Met oma de
buitenlucht in
Stilzitten is niet aan Sharon
besteed. Als ze niet bezig is met
school of haar werk, houdt ze
ervan om actief bezig te zijn en de
buitenlucht op te zoeken. Toen ze
klein was, reed ze graag op haar
pony. Ook voetbal was jarenlang
een grote passie van Sharon. “Ik heb
jarenlang bij de meisjes gevoetbald.
Maar sinds ik aan mijn knie ben
geopereerd, omdat ik mijn meniscus
had gescheurd, wordt me afgeraden
weer te gaan voetballen. Heel erg
jammer. Ik heb ook gefitnesst en
spinning gedaan, maar dat is niet
helemaal mijn ding. Wandelen is wel
echt iets dat ik graag doe. Met onze
hond Flynn of gezellig samen met
oma.”
Sharon is regelmatig bij haar
oma van moeders kant te vinden.
“Zij woont op een paar minuutjes fietsen. Vroeger paste oma al op ons op
en nu ga ik regelmatig naar haar toe.
Dan lopen we samen door het veld of
de bossen. We nemen vaak van alles
mee om mee te knutselen en dan
maken we een herfststukje bijvoorbeeld. En als oma en ik lekker binnen
willen zitten, gaan we een potje
duizenden. Dat is altijd gezellig.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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HERFST
CONCERT
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Horster mannenkoor o.l.v. Tim Schulteis

Met medewerking van zangeres Ellen Bliek en Big Band Flavour

CC ’t Gasthoes

aanvang 20.00 uur

Entree € 12,50

Voorverkoopadres: Herraets Slapen Jacob Merlostraat 23, Horst

Meer info: www.horstermannenkoor.nl
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Meterik te sterk voor
Leunen
D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste herenteam van RKSV Meterik won op zondag 15 oktober verdiend met 4-0 van Leunen. Het was een
gezapige pot waarin de groenwitten niet tot het uiterste hoefden te gaan om de 3 punten in eigen huis te houden.
Beide teams leken net als de
toeschouwers van het mooie weer
te genieten. Het spel was van beide
zijden matig. De enige wapenfeiten
in het eerste half uur waren een schot
van Leunen dat voorlangs ging en
een goede actie van Dirk van Rengs.
Hij nam in het zestienmetergebied een
voorzet op de borst aan, maar schoot
vervolgens naast het doel. Na een
half uur kreeg Meterik een vrije trap
en Teun Jakobs schoot de 1-0 met
een mooie krul over de muur in de
rechter hoek. Vlak voor rust leek Dirk

van Rengs de voorsprong te vergroten,
maar keeper Sjoerd Gommans bracht
redding voor oranjewit. Meterik begon
feller aan de tweede helft en scoorde
met het nodige geluk al snel de 2-0.
Tom Verbong gaf een voorzet die door
Koen Jakobs net werd gemist, maar
die via de schouder van een Leunense
verdediger toch in het doel verdween.
De geruststellende voorsprong
bracht niet de verwachte rust bij de
groenwitten. Het spel werd onzuiverder en de vrije man werd maar
sporadisch gezocht. Leunen leek na

65 minuten hiervan te profiteren, maar
een vrije schietkans ging over het doel.
Tom Verbong leek de wedstrijd op slot te
zetten, maar in vrije positie aarzelde hij
te lang en schoot naast. Leunen kreeg
vervolgens de vrije doortocht, maar had
het vizier weer niet op scherp staan.
In de slotfase maakte Meterik aan alle
onzekerheid een eind. Dirk van Rengs
werd in het zestienmetergebied door
de keeper onderuit gehaald en scoorde
zelf beheerst uit de toegekende penalty.
Vervolgens zocht Dirk nog een keer de
diepte en scoorde de 4-0.

Melderslo daalt zes
plekken na verlies
Door: René van Helden, voetbalvereniging SV Melderslo
Op sportpark Bakenbos in Tegelen waren op zondag 14 oktober veel supporters van de bezoekers benieuwd of
koploper SV Melderslo haar koppositie zou kunnen behouden. De gastheren van TSC bleken te sterk en door de 3-0
nederlaag zakte Melderslo van de eerste naar de zevende plek op de ranglijst.

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

De wedstrijd was 5 minuten oud
toen de doelman van TSC de 0-1 wist
te voorkomen. Bart Verheijen wist
vanaf rechts de inglijdende Jeroen
Gubbels te bereiken. De doelman
wist zijn inzet echter te pareren. In de
minuten die daarop volgden, liet de
ploeg uit Melderslo niet de scherpte
zien die verwacht was. De ploeg was
slordig in de passing en aanname,
maar het ontbrak de ploeg vooral aan
de ‘drive’ om te winnen.
In de 20e minuut werd dit door
TSC afgestraft. Na het zoveelste balverlies speelde TSC meteen de diepe
bal en zette hiermee haar rechterspits

alleen voor de keeper. Die wist wel
raad met de kans en tekende voor de
1-0. Twee minuten later was de stand
alweer bijna in evenwicht. De kopbal
van Stijn Vullings belandde echter op
de lat.
In de 39e minuut kreeg Melderslo
nog een mogelijkheid. Scheidsrechter
Philipsen kende Melderslo een indirecte vrije trap toe binnen de zestien
wegens commentaar op de leiding.
De inzet van Jeroen Gubbels belandde
echter in de muur en daarmee was
ook deze spaarzame kans verkeken.
De tweede helft startte
SV Melderslo met twee verse krach-

ten. Maar al snel bleek dat ook zij in
het inspiratieloze elftal geen potten
konden breken. In de 53e minuut
schoot TSC een vrije trap binnen, 2-0.
Maar ook dit doelpunt schudde de
ploeg van trainer Vievermans niet
wakker. Het spelbeeld bleef hetzelfde.
TSC leunde achterover, wist het
spel van de Mederslonaren te ontregelen en speelde zelf op de counter.
In de 82e minuut werd de derde
counter in 4 minuten tijd doeltreffend
afgerond, 3-0. Dat was ook de einduitslag en dat betekende voor Melderslo
een daling op de ranglijst van plek 1
naar plek 7.

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl

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

Junioren A1 Oxalis kampioen
De Junioren A1 van korfbalvereniging Oxalis uit Horst zijn op zaterdag 14 oktober veldkampioen
geworden. Het jeugdteam won met 15-7 van nummer twee Melderslo A2 en kroonde zich zo tot het
beste team van de najaarscompetitie.
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Sparta’18

Op zoek naar Elftal
van de Eeuw
Voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum viert volgend jaar het
eeuwfeest. Dit doet zij onder meer met een jubileumboek. In dit
jubileumboek wordt ook een heren-elftal-van-de-eeuw en een dameselftal-van-de-eeuw gepresenteerd. Daarvoor kan nu worden gestemd.

Korfbalsters kampioen
Door: korfbalvereniging SV Lottum
De korfbalsters van SV Lottum E1 zijn ongeslagen herfstkampioen geworden door hun kampioenswedstrijd tegen SV Melderslo met 5-1 te winnen. Na de wedstrijd proostten zij samen met leidster
Mieke met champagne.

SV Melderslo-korfbalsters
herpakken zich
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 15 oktober tegen Odisco 1 uit Sint-Oedenrode. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark Den Ekker in Olland.
Na de verliezen van afgelopen
weken was het voor Melderslo van
belang om te winnen als het aansluiting wilde houden met de top drie
in de stand. Met dit gegeven begon
SV Melderslo heel sterk aan de wedstrijd. Waar de ploeg in de voorgaande
weken ook telkens vroeg op voorsprong kwam, lukte het dit keer om
die voorsprong te behouden en zelfs

uit te bouwen naar 0-5 en later naar
1-7. In de laatste fase van de eerste
helft raakte Melderslo heel even de
concentratie kwijt. Daar maakte Odisco
direct dankbaar gebruik van, waardoor SV Melderslo slechts met een 5-7
voorsprong de rust in ging. Na rust was
de ploeg echter weer gebrand op de
overwinning. De ploeg liep opnieuw
uit naar 5-10 en bleef de voorsprong

behouden. Odisco leek het nog even
weer op te pakken door terug te
komen tot 9-11, maar daarna kwam
de ploeg uit Sint-Oedenrode er amper
nog aan te pas. SV Melderslo bleef
doelpunten maken en kon uiteindelijk
met een 12-17 eindstand én twee
punten naar huis. Hiermee stijgt de
ploeg weer naar een vierde plaats in de
Overgangsklasse.

Kevin van Leuven sluit seizoen
op tweede plek af
Door: Stichting van Leuven Racing
Voor Kevin van Leuven uit Swolgen en het team stonden zaterdag 14 en zondag 15 oktober de twee laatste races
gepland op het TT circuit van Assen.
Kevins kwalificatie verliep zonder problemen en hij noteerde de
tweede startplek achter van Straalen
en voor Van der Sluis. De twee races
die volgden waren erg spannend. In
de eerste race had Kevin problemen met de grip en eindigde als

derde op het podium. De tweede
race werd een duel tussen Kevin
en Van der Sluis om de tweede
plek. Kevin kon tot de laatste ronde
Van der Sluis achter zich houden
maar maakte een foutje en moest
wederom met een derde plek

genoegen nemen. Kevin en het
team hebben ondanks wat problemen in de eerste helft van het
seizoen toch de tweede plek in het
kampioenschap gepakt. Een mooi
resultaat in het eerste jaar van het
Limburgse team.

Dames Wittenhorst te sterk
voor Schaesberg
Door: Richard Aben, voetbalvereniging RKSV Wittenhorst
Op een zonovergoten sportpark Terhorst speelden de twee koplopers uit de klasse 3E op zondag 15 oktober
tegen elkaar. Het duel tussen het eerste damesteam van Wittenhorst en Schaesberg werd een makkelijke prooi voor
de thuisspelende Horster ploeg: 5-1.
De dames uit Horst waren vanaf de
eerste minuut bij de les. Toch duurde het
vijftien minuten voordat het eerste
doelpunt viel. De goed leidende
scheidsrechter legde na een kwartier
spelen de bal op de stip na een
overtreding van Schaesberg. Michelle de
Wit scoorde de 1-0. Binnen twee
minuten maakte ze ook nog de 2-0.

Wittenhorst stond goed te spelen en
beloonde zichzelf met nog een treffer
voor rust. Een ingeschoten bal van Kris
Wijnhoven werd door Isa van de Sterren
binnengetikt, waarmee zij haar eerste
doelpunt van het seizoen maakte.
Na rust mochten de gasten uit Landgraaf
toch scoren. Lois Crijns maakte de 3-1.
Schaesberg kon echter niet lang

genieten van het doelpuntje, want
Sanne Janssen scoorde de 4-1 op
aangeven van Kris. Nog geen vijf
minuten later gooide Wittenhorst de
wedstrijd helemaal op slot, toen de 5-1
werd binnen gewerkt door Sanne en zij
zo haar tweede doelpunt van de dag
maakte. Wittenhorst staat nu 2 punten
los van SVC 2000 dat ook wist te winnen.

Op Kermiszondag 19 mei 1918
werd in Sevenum voetbalvereniging Zwart Wit officieel opgericht.
Een schuld van 100 gulden bij de
voetbalband was de oorzaak dat de
vereniging na zeven jaar werd geroyeerd. Na de heroprichting in 1927
veranderde de naam in Sparta’18.
In 2018 bestaat de club 100 jaar en
een speciale jubileumcommissie is al
lange tijd druk met de voorbereidingen voor de jubileumactiviteiten.
De aftrap van het jubileumjaar is
tijdens de nieuwjaarsreceptie, waarbij
een fotowand in de kantine wordt
onthuld. Op 18 mei 2018 wordt een

jubileumboek gepresenteerd met
naast een stukje historie, verhalen
van nu ook de elftallen van de eeuw.
Leden, supporters en andere betrokkenen kunnen stemmen op deze
elftallen. Hiervoor kan iedereen genomineerd worden die ooit schitterde
in het rood-witte shirt van het eerste
elftal. Stemmen kan via de website
van Sparta’18. Tevens liggen in de
kantine van de club stemformulieren
die ingevuld kunnen worden.
De jubileumreceptie en tevens
reünie staat gepland op de exact
100e verjaardag van de verenging,
namelijk op 19 mei 2018.

Set Up koploper
Door: volleybalvereniging Set Up
De tweede uitwedstrijd van het seizoen voor volleybalvereniging Set
Up uit Meerlo stond zaterdag 14 oktober op het programma, tegen de
dames uit Haps. Natuurlijk wilden de meiden uit Meerlo de volle vijf
punten pakken zodat ze steeds dichterbij de koppositie komen. Vandaag
misten ze veel eigen speelsters en daarom werd het team aangevuld met
de ervaren speelsters Lous en Ellen.
Het begin van de eerste set ging
gelijk op. Via 5-7 en 6-12 liep Set
Up DS 1 verder uit. De service was
erg goed en er werd goed gepasst
waardoor ze op een 13-20 voorsprong
kwamen. Ze bleven stabiel en de set
werd degelijk afgemaakt met 17-25.
De tweede set begon wat minder
goed. Havoc DS 2 had een goede
servicebeurt waardoor de Meerlose
ploeg de passing niet goed onder
controle kreeg. Ze keken al snel tegen
een 4-0 achterstand aan. Maar door
een goede servicebeurt van Janne
kwam Set Up DS 1 terug naar 5-6.
De hele set bleef het gelijk op gaan
en via 10-10 en 15-15 konden de
meiden uit Meerlo een kleine voorsprong pakken. Zo werd de set uiteindelijk via 20-22 met 20-25 gewonnen.
De derde set was de beste set van de
wedstrijd. Set Up DS 1 begon erg sterk

en zo kwamen ze via 3-9 en 5-13
op een ruime voorsprong van 7-18.
De set werd met duidelijke cijfers via
12-21 met 15-25 binnengesleept.
De laatste set van de wedstrijd
was belangrijk om de volle vijf
punten te pakken. Het team van
coach Bart Schmeits begon dan ook
sterk aan deze set en kwam op een
4-10 voorsprong. Daarna speelde
Set Up DS 1 wat slordig waardoor
Havoc DS 2 kon terugkomen naar
14-15. De meiden uit Meerlo
herpakten zich en zo kwamen zij
weer op een 18-20 voorsprong.
Het werd toch nog spannend omdat
er weer erg slordig werd gespeeld.
Er werd op het einde hard gewerkt
voor elk punt en via 22-21 werd
deze set toch gewonnen met 23-25.
Door deze 4-0 overwinning is Set Up
DS 1 nu de koploper.

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
ja
dan 23 st!
r
o
in H

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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CHINEES-INDISCH RESTAURANT

Tegen Oirschot

MENU: 2 personen voor € 16,00

Hockeyheren HCH zetten
goede reeks voort

GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

Door: Hockeyclub Horst
Na de goede prestaties van de afgelopen weken, namelijk de eerste winstpartij en het gelijkspel tegen de
koploper, stond zondag 15 oktober Oirschot op het programma voor de heren van Hockeyclub Horst.

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

BROEKENWEEK!
Elke 2e dames- of herenbroek
voor de halve prijs
(tenzij anders aangegeven)
Zondag 22 oktober
extra koopzondag
van 13.00 tot 17.00 uur

Aan de andere kant kreeg Horst een
paar mogelijkheden om de score
te openen; uit deze aanvallen werd
echter niet gescoord. Horst kreeg
langzaam meer grip op de wedstrijd.
Dit resulteerde in het begin van de
tweede helft tot de verdiende 0-1.
Oirschot maakte van deze achterstand gebruik om nog een keer vol
aan te zetten, waarmee het team
in een tijdsbestek van tien minuten
de achterstand omboog tot een 2-1
voorsprong. De tijd tikte door en Horst
had nog een paar goede aanvallen.

Door een prachtige aanval waarin de
Horster aanval excelleerde, werd de
bevrijdende 2-2 gescoord. Het uiteindelijk verdiende punt werd over de
streep getrokken.
Met een goed gevoel werd deze
wedstrijd afgesloten en de huidige
reeks in stand gehouden. Komende
zondag staat er de eerste ronde van
de Silver Cup op het programma.
Deze poulefase zal worden gespeeld op
het hockeycomplex van MHC Best, waar
de hockeyheren uit Horst het tegen
Shot en MHC Best zullen opnemen.

Punten erbij
Graag tot ziens bij:

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

Gratis
parker en
voor de
deur!

Op papier leek het een gelijk
opgaande strijd te worden, qua doelsaldo en punten ontliepen de beide
teams elkaar niet. Met het nazomerse
weer zou het dan ook een felle strijd
gaan worden.
Om 14.45 uur klonk het beginsignaal. Al snel bleek dat het wachten
was op de spaarzame momenten,
die elk team zou krijgen. De eerste helft verstreek en grote kansen
kwamen er niet. De enkele kansen
die Oirschot kreeg werden vakkundig
gekeerd door de Horster defensie.

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Hovoc levert felle strijd
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc HS1 heeft zaterdag 14 oktober VC Volt HS1 uit Beers opgewacht. Hovoc DS1 reisde naar Den Dungen om
het tegen HLB Van Daal DS4 op te nemen.
VC Volt is een taaie tegenstander.
Ze weten elke tegenstander (tot zover)
één puntje te onthouden. Ze kunnen
nu de nummer 2 en 3 daarbij op hun
naam schrijven. VC Volt weet elke set
en elk punt daarin maximaal strijd te
leveren en dat is op zich bewonderenswaardig. Voor VC Volt is dit wel
wat wrang, want ze staan nog steeds
onderaan. De heren van Hovoc hadden
door onderlinge resultaten al bedacht
dat VC Volt hun punten niet zomaar
weggaven en dat ze dan ook meteen
aan de bak moeten.
Elke set kenmerkte zich door
powerplay waar elke bal er toe deed.
Elke bal die namelijk als ‘vrije’ bal er

www.haardstede.nl

over werd gespeeld kwam snoeihard
terug. Ook bleef vaak onduidelijk wie
de overhand ging krijgen. In de eerste
set hadden beide teams afwisselend
een minieme voorsprong, maar tegen
het einde van de eerste set wist
Hovoc aan het langste eind te trekken
(25-22). In de tweede set wist Dirk
van Tulden Hovoc met een wonderbaarlijke serviceserie op een comfortabele voorsprong te zetten. Puntje
voor puntje kroop VC Volt dichterbij.
Met 22-19 leek alsnog een overwinning voor Hovoc geen probleem te zijn.
VC Volt had nummer 5 en dat was een
waar ‘houwitser’. Op magische wijze
wist deze speler elke bal te verzilve-

ren. Hovoc kon alleen maar toekijken
hoe 22-19 omgezet werd in een 23-25
voor VC Volt. In de derde set was het
wederom spannend en het publiek
zat lang op het puntje van de tribune
naar de ontknoping te kijken. Er werd
een felle strijd geleverd waarbij Hovoc
nipt met 26-24 de set binnenhaalde.
De laatste set wist VC Volt het de heren
nog lastig te maken, maar Hovoc was
als eerste bij set point en wist deze
dan ook te verzilveren 25-22. Met vier
punten rijker staan de heren derde in
de competitie. Het eerste vrouwenteam
van Hovoc heeft uit in Den Dungen
met 4-0 gewonnen en vijf punten erbij
geschreven.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Biologische
Etherische
oliën
CBD remedies
olie
Bloesem
De zuiverstecelzouten
kwaliteit!
Schüssler
(De enige gecertificeerde
biologische CBD olie in Europa.)
CBD olie 5% - 10 ml

van € 43,90 voor

€ 39,50

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
16.0

Kampioenschap voor Aspiranten
C1 Oxalis
De Aspiranten C1 van korfbalvereniging Oxalis in Horst heeft op zaterdag 14 oktober het kampioenschap op het veld binnengesleept. Dankzij een overwinning met 10-4 op Dakos C2 uit Someren eindigde het team bovenaan in de najaarscompetitie.
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Gezonde sportkantine

Weet wat je eet
Sportverenigingen in Horst aan de Maas die willen werken aan een
gezonder aanbod in hun sportkantine kunnen op maandag 30 oktober
aansluiten bij een inspiratiebijeenkomst met als thema ‘De Gezonde
Sportkantine, Weet wat je Eet’.
Tijdens de bijeenkomst vertelt
Nico Freriks, voormalig Nederlands
volleybalinternational, over de invloed
van gezond eten op de prestaties van
sporters. Als Jogg regisseur (Jongeren
Op Gezond Gewicht) bij gemeente
Horst aan de Maas vertelt hij over de
gevaren van kinderen en jongeren
met overgewicht. Hij laat zien hoe
belangrijk het is dat ouders, scholen
en sportclubs samen werken aan een
omgeving waarin een gezonde leefstijl
de normaalste zaak van de wereld is.

Toon Rambags clubkampioen
Jeu de Boules

Tips

De Jeu de Boules Club Horst speelde vrijdag 13 oktober de clubkampioenschappen. Veertig deelnemers stonden aan de start van deze wedstrijden, die om 10.00 uur begonnen. De laatste wedstrijd werd
rond 17.00 uur afgerond. Na opmaken van de stand werd Toon Rambags uitgeroepen tot kampioen.
Nummer twee werd Lei Verstegen en op drie eindigde Jan Peeters.

Desiree Holstege van Team
Fit en Linda Hoebink van het
Voedingscentrum komen met tips en
adviezen voor een gezondere sportkantine. Zij schenken onder meer aandacht
aan onderwerpen als hoe je gezonde

en lekkere drankjes en snacks kun
toevoegen aan het assortiment en hoe
deze zo aantrekkelijk mogen gepresenteerd kunnen worden.

Weekend
De bijeenkomst wordt gehouden
op maandag 30 oktober om 20.00 uur
in de kantine van Hockeyclub Horst.
De bijeenkomst is vrij toegankelijk en
bestemd voor bestuursleden, kantinebeheerders, leden, ouders en alle
andere belangstellenden.
Vragen of aanmelden kan via
info@vdsterren.com
Op zaterdag 25 en zondag
26 november organiseert de Gezondste
Sportkantine Horst aan de de Maas een
heel weekend waarin sportkantines zelf
kunnen ervaren hoe gezonde snacks en
drankjes voor hen werken.

Geen doelpunten Sporting ST
Door: voetbalverenging Sporting ST
Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen speelde zondag 15 oktober tegen SV Merselo.
Om 14.30 uur klonk op sportpark Kerkebos het fluitsignaal dat het publiek nog vaak zou gaan horen.
Merselo begon zwak, het was er
wel, maar het wilde niet. Hierdoor kon
Sporting ST druk zetten en was dan
ook gevaarlijker in de beginfase van de
wedstrijd. Maar de ploeg kon niet tot
een doelpunt komen. Waarom stond
Sporting ST zo laag en Merselo boven-

aan? De ruststand was 0-0.
De tweede helft begon met een
kans voor Sporting ST die door Tim
Hodzelmans werd gemist. Ondertussen
was er een feeststemming op sportpark Kerkebos. De scheids zorgde voor
muziek door vaak op zijn fluitje te

blazen en het publiek reageerde daar
op en zong in koor.
In de 72e minuut kreeg Jur Janssen
de bal, kapte de keeper uit en schoot
de bal van 8 meter te zacht in waardoor een speler van Merselo deze
inzet net voor de lijn kon tegenhou-

den. Jur Janssen, die een geweldige
wedstrijd speelde, maakte het doelpunt
jammer genoeg niet.
Even na die misser ging hij door
op een diepe bal en ging fors door op
de keeper. Te hard, oordeelde scheidsrechter Linders uit Oostrum en gaf hem
een gele kaart. In de worstelserie die
daarop volgde kregen de keeper en
laatste man van Merselo ook geel.
Omdat niemand kon scoren groeide

de frustratie en eindigde de wedstrijd
met zes gele kaarten, drie voor elk
team en Sporting ST met tien man
omdat Jur Janssen een tweede gele
kaart kreeg voor te fel inkomen.
Was Merselo slecht of Sporting
ST goed? Joost mag het weten.
Maar het eerste punt was binnen en
hierop kunnen we verder bouwen.
Komende week staat de derby tegen
SV United op het programma.

CSI de Peelbergen 19 - 22 oktober 2017
INTERNATIONALE SPRINGWEDSTRIJD

GRATIS ENTREE
donderdag 19 oktober
13.30 - 20.45 uur
Internationale rubrieken
Restaurant alle dagen geopend

vrijdag 20 oktober
08.00 - 21.00 uur
Ranking proef &
internationale rubrieken

zaterdag 21 oktober
09.30 - 21.00 uur
Internationale rubrieken
aansluitend feestavond met
DJ Stijn

zondag 22 oktober
08.00 - 18.00 uur
Finales
Grote Prijs (aanvang 15.15 )

Travers 5 | 5976 PL | Kronenberg | www.peelbergen.eu | info@peelbergen.eu
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Onbekende tegenstander

Sparta’18 verslaat Wilhelmina Boys
Door: voetbalvereniging Sparta’18
De tweede thuiswedstrijd van het seizoen voor Sparta’18 uit Sevenum was op zondag 14 oktober tegen een
onbekende tegenstander. Wilhelmina Boys uit Best was naar Sevenum gekomen en had in de eerste drie duels
slechts één punt behaald. De Sevenumse ploeg zegevierde met 2-0.
Sparta’18 had geleerd van de
vorige wedstrijd en begon ditmaal
goed aan de wedstrijd. Dat resulteerde in een aantal goede moge-

lijkheden. De ploeg uit Best kon hier
weinig tegenover stellen en het leek
op een 0-0 ruststand af te steven,
totdat Jeroen het besloot te proberen

met zijn rechter. Hij krulde de bal in de
lange hoek en zette Sparta’18 op een
verdiende voorsprong, 1-0.
Vier minuten na rust was het

wederom raak voor Sparta’18. Ditmaal
was het Bart Schouten die de keeper
wist te passeren, 2-0. Sparta’18 bleef
kansen creëren om de voorsprong te
vergroten, maar de scherpte ontbrak.
Met nog een klein half uur te spelen
trapte een speler van Wilhelmina
Boys opzichtig na, waardoor de ploeg
met een man minder kwam te staan.

Voor Sparta’18 betekende dit nog
meer ruimte en nog meer kansen
om de voorsprong uit te breiden.
Deze waren echter niet aan de aanvallers besteed. Door de overwinning
komt Sparta’18 op een vierde plaats
met acht punten uit vier wedstrijden.
Een uitstekende start voor de ploeg
van Ralf de Haas.

Geen beleving

Offday voor mannen Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKSV Wittenhorst
De doelman was de beste man van het veld bij het eerste team van Wittenhorst uit Horst op zondag
14 oktober. Er zat geen beleving in het spel en de simpelste ballen konden niet naar een medespeler gespeeld
worden. Dat resulteerde in een 1-1 gelijkspel uit bij Venlosche Boys.
Wittenhorst kwam in de
zevende minuut op voorsprong.
Kevin van Asten waagde vanaf
een meter of 20 op de zijlijn een
voorzet. Tot afgrijzen van doelman
Ruud Stienen verdween de bal

in de linkerkruising, 0-1. Vanaf dit
moment waren het de Venlonaren
die de wedstrijd bepaalden.
Wittenhorst kon niet uit het offensief
komen. Het was vaak aan doelman
Sjors Witt te danken dat de rust

met deze tussenstand werd bereikt.
Wittenhorst had net voor de rust
nog een behoorlijke actie van Frank
Peeters in petto. Het schot werd tot
corner gepromoveerd.
De supporters van Wittenhorst

hadden na de rust een fanatieker
elftal verwacht, maar al snel na rust
kon de conclusie getrokken worden dat het deze zondag van geen
kanten lukte. Met enkele wissels
kwam er wat meer gretigheid, maar
dit was van korte duur. Wittenhorst
bleef met geluk de positieve stand
koesteren. De Venlonaren bleven
voor de verdiende gelijkmaker gaan.
In de zeventigste minuut was het

dan zover. Met veel gehannes voor
de goal was het Jerry Schluter die
het juiste tikje gaf, 1-1.
Met nog 20 minuten te gaan
kon het weer alle kanten op.
De Venlonaren kwamen eerder in
aanmerking voor de winst dan de
geelzwarten van Wittenhorst. Het laatste fluitsignaal van de goed leidende
scheidsrechter was het enige positieve
punt voor Wittenhorst.

Mush Comb is een innovatief bedrijf welke al meer
dan 30 jaar machines ontwikkelt en produceert voor
de teelt van champignons en de composteringsbranche
Onze machines worden over de hele wereld afgezet
en onderscheiden zich door een hoge kwaliteit,
duurzaamheid en veilig in gebruik. Mush Comb
onderscheidt zich door goed te luisteren naar de wensen

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

van de klant, een uitstekende service en de drive om
continue te verbeteren in het belang van de klant.

Vanwege toenemende drukte op onze afdeling engineering zoeken wij:

TEKENAAR/ENGINEER
(parttime / student / gepensioneerd)

Je werkzaamheden:

• Doorvoeren van aanpassingen en
verbeteringen aan bestaande machines.
• Verder inrichten en beheren van ons
PDM systeem.
• Ontwerpen van nieuwe machines.

Je profiel:

• Ervaring met Solid Works.
• Flexibele instelling.
• Kennis van compostering en
champignonteelt is een grote pre.
• In overleg één of enkele dagen per
week beschikbaar, al naar gelang
werkzaamheden zich voordoen en je
beschikbaar bent.
• Een gezellig persoon die goed in ons
team past.
• Wellicht voldoen de werkzaamheden
ook voor een stageopdracht.

Binnen onze bedrijf vinden wij een prettige
en informele werksfeer erg belangrijk.
Wij bieden uiteraard een passende beloning,
flexibiliteit en gezellige werkomgeving.
Spreekt deze functie jou aan of wil je graag
meer informatie, neem dan contact op met
Johan Houben, telefoon 077 2058 752 of
johan@mushroommachinery.com.

Mush Comb • Nijverheidsstraat 2a • 5961 PJ Horst • www.mushroommachinery.com

AGRARISCH (melkvee-)BEDRIJF
AGRARISCH (melkvee-)BEDRIJF met huiskavel van 18.11.42 ha
(perceellengte ruim 1.100 meter!) en veldkavel van 2.88.78 ha
• Gelegen aan de Driekooienweg 21 te Evertsoord
• In zijn GEHEEL maar ook in GEDEELTEN

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk
24 januari 2018 tot 12.00 uur
Voor meer informatie, verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier
kunt u contact opnemen met ons kantoor:
Contactpersoon: Anet van den Berk
Tel.: 06 - 53 25 47 12 • a.vandenberk@berkkerkhof.nl

WWW.BERKKERKHOF.NL
Kantoor Aarle-Rixtel
Tel.: 0492 - 38 66 00
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Imke van de Goor
12 jaar
Horst
Dendron College

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik een SO had voor geschiedenis. Daar dacht ik meteen aan, omdat
ik daar veel zenuwen voor had.
Geschiedenis vind ik best een moeilijk
vak. Gelukkig had ik er uiteindelijk toch
een 9 voor.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In de film Grease. Ik vind deze film
superleuk en ik kijk er vaak naar.
De liedjes die ze erin zingen vind ik
gaaf en hoe ze erin spelen vind ik erg
goed. Zelf zou ik dan de vrouwelijke
hoofdrol willen spelen, die wordt
gespeeld door Olivia Newton John.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Een achtbaan. We hebben veel meegemaakt. Heel vaak werden goede

momenten afgewisseld met slechte
momenten.
Heb je een verborgen talent?
Ja, ik kan al vanaf kleins af aan buikdansen. Mam kwam erachter dat ik dat
kon. We waren op vakantie in Tunesië
toen ik een danseres het voor het eerst
zag doen. Ik kon het dansen meteen
nadoen. Nu kan ik het nog steeds, maar
ik doe het alleen voor als vriendinnen
ernaar vragen.
Wat is je favoriete hobby?
Volleybal, dat speel ik nu anderhalf
jaar. Ik train twee keer per week bij
Hovoc en heb op zaterdag wedstrijd.
We hebben net een nieuw team en
iedereen is heel aardig. Verder speel
ik vaak met de hond, Tinus. Ik heb een
hele goede band met Tinus. Het is een
zwerfhondje geadopteerd uit Spanje.
We hebben hem nu bijna een jaar. Hij is
echt heel schattig en gedraagt zich nog
een beetje als een puppy.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik ga binnenkort oppassen bij
familie. Ik denk wel dat ik dit wel kan

jongeren 23

aan
Imke van de Goor

omdat ik twee kleine neefjes heb waar
ik ook vaak mee speel. Verder kan ik
wel goed met kinderen omgaan en
daarom dus goed oppassen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
In twee situaties was ik heel zenuwachtig. De eerste was met carnaval.
Met mijn beste vriendin was ik tweede
geworden met de jeugdliedjesmiddag
waardoor we veel moesten optreden.
Dit vond ik erg leuk, maar ook erg
spannend. De andere situatie was toen
mijn vader ziek werd en overleed aan
kanker. Hier werd ik enorm zenuwachtig van en vond het moeilijk om mee
om te gaan. Verder is mijn zus ook nog
hartpatiënt. Als het me te veel wordt,
ga ik met de hond naar buiten of ga ik
er met vriendinnen over praten.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik heb mijn eerste babyschoentjes nog
in mijn klerenkast staan. Die zou ik
nooit weggooien. Het zijn hele kleine
schattige roze schoentjes met figuurtjes. Later wil ik ze ook gebruiken bij

mijn eigen kinderen. Wat ik verder
nooit zou weggooien zijn de spullen die
ik van papa heb gekregen. Bijvoorbeeld
foto’s van papa en mij of sieraden met
zijn as erin, daar hecht ik heel veel
waarde aan.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik zorgzaam en behulpzaam ben. Vaak help
ik familie of vrienden als dat nodig
is. Mijn slechtste eigenschap is dat ik
eigenwijs ben. Ik verander niet snel
van mening door wat andere zeggen.
Als andere mensen zeggen dat ik iets
niet kan, wil ik het toch per se doen.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou gedachtes willen kunnen lezen
van mensen. Als ik dan aan het praten
ben met iemand zou ik willen weten of
wat die persoon zegt dan niet gelogen
is. Als ik advies vraag over bijvoorbeeld
een shirtje, wil ik wel een eerlijke
mening. Anders loop ik er voor gek bij.
Welke reis zou je nog willen maken?
Een reis naar Curaçao. Daar is het altijd
mooi weer en praten mensen met een
Nederlands accent. Het lijkt me dan
ook heel gaaf om daar met dolfijnen
te gaan zwemmen. Ik ben wel al vaker
ver weggeweest. Op 7 januari zijn we
naar Amerika geweest. Het was de
laatste reis met pap.
Wat is je droombaan?
Een eigen kinderopvang hebben.
Ik vind het heel leuk om met kinderen
te spelen. Kleine kinderen zijn ook zo
schattig. Later wil ik dus sowieso iets
met kinderen gaan doen. Ik zit er aan
te denken om mens en dienstverlening
te gaan studeren.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder kent mij het allerbeste.
Ik heb een erg goede band met haar.
Verder kennen mijn vrienden en familie
me ook goed. Ze zijn dan ook erg
belangrijk voor me.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste spreek ik af of ga ik bij
vriendinnen logeren en dan Netflix
kijken. Soms is er een feestje georganiseerd voor kinderen van mijn
leeftijd dan ga ik daar ook wel naartoe.
Meestal heb ik wel wat te doen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal precies op tijd. Ik vind het erg
belangrijk dat ik er op tijd ben, want
afspraak is afspraak. Meestal lukt dat
ook wel. Soms moet ik langer voor een
stoplicht staan, maar dan kom ik maar
ietsje te laat.

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

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.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

F*ck
angst
“App je even als je thuis
bent.” Die zin krijg ik altijd
wel te horen als ik naar huis
ga. Hier kijk ik ook niet meer
echt van op, want ik ben er
mee opgegroeid.
Eigenlijk vind ik het heel lief
als mensen het zeggen, het laat
zien dat ze willen dat je veilig
bent. Sinds de laatste
ontwikkelingen lijkt de kans dat
het ooit misgaat, alleen maar
reëler te worden.
Waarschijnlijk hoef ik
niemand het verhaal van Anne
Faber uit te leggen en hoe
vreselijk het is. Het lijkt me
verschrikkelijk om als vrienden
en familie nooit meer dat app’je
te krijgen dat ze veilig thuis is.
Zelf raak ik al lichtelijk in paniek
als mijn vriendinnen na een
avond uit niks meer laten weten.
Gelukkig is het nog nooit
misgegaan.
Toen de verdwijning van
Anne in het nieuws kwam, had
ik meteen een bezorgde moeder
aan de lijn. Ik moest heel erg
goed op mezelf letten en heel
erg goed opletten op straat.
Dit is natuurlijk ook heel lief.
Alleen wil ik dit allemaal niet
moeten. Het liefste wil ik alleen
over straat fietsen of lopen en
me volledig veilig voelen. Ik wil
niet moeten bellen met iemand
als ik ’s avonds alleen terug
fiets.
Zelfstandigheid, dat wil ik.
Begrijp me niet verkeerd, dat
mensen willen dat je veilig bent
is heel erg lief en zo hoort het
ook, maar ik ben zo afhankelijk
van mensen. Ik kan niet langer
ergens blijven hangen, terwijl
iedereen wil gaan. Anders moet
ik alleen fietsen en dat mag
niet. Altijd moet ik iemand
regelen om mee terug te fietsen
of iemand regelen die me kan
ophalen. Ik wil niet bang zijn,
mensen horen niet eng te zijn.
Nu is iedereen bang voor
elkaar, thanks klootzak.
Liefs,
Puck
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Drempel wegnemen

Jeugd wordt
gratis lid BiblioNu
BiblioNu in Horst stopt per direct met het rekenen van inschrijf- en
duplicaatskosten voor jongeren tot 18 jaar. De bibliotheek hoopt hiermee
een laatste financiële drempel om de bieb te bezoeken, wegnemen.
“BiblioNu investeert in vitale
gemeenschappen en voelt zich
hierdoor moreel verantwoordelijk om
lezen voor onze jeugd toegankelijk
te maken en te houden”, laat de
instelling weten.

Investering in
de jeugd

KERNgezond tussen de koeien
De groepen 6 van de Sevenumse en Kronenbergse basisscholen gingen woensdag 11 oktober op
bezoek bij melkveehouderij Hendrix-Janssen in Evertsoord. In het kader van het project KERNgezond
waren er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een rondleiding door het bedrijf. Tijdens deze
rondleiding kregen de kinderen het hele leven van een koe te zien.

BUFKES ZOEKT FRANCHISENEMER

Voor een prachtige locatie in Horst
Word jij de nieuwe franchisenemer van
Bufkes in Horst?

Om deze reden stopt BiblioNu per
direct met het rekenen van inschrijfen duplicaatkosten voor alle jeugd
tot 18 jaar. De jeugdabonnementen
zelf waren al gratis. Zo hoopt BiblioNu
financiële drempels om gebruik
te maken van de bieb, helemaal
weg te halen. De beslissing kost de
bibliotheek ongeveer 3.000 euro per
jaar, wat ze een ‘investering in de
zelfontplooiing van onze jeugd’ noemt.
“Je zou kunnen redeneren dat
BiblioNu hierdoor minder inkomsten
genereert. Maar ik draag liever
onze overtuiging uit dat publiek

geld ook daadwerkelijk richting
het publiek moet gaan. Dan weegt
een stukje minder inkomen niet
op tegen het maatschappelijk
belang of meerwaarde waar je een
bijdrage aan wil leveren”, aldus
bibliotheekdirecteur Jimmy Hendriks.

Ontwikkeling
taalvaardigheid
Veel vaardigheden die jongeren
tegenwoordig nodig hebben, zijn
gebaseerd op goede taalvaardigheid,
geeft Hendriks aan. “En voor
het ontwikkelen van een goede
taalvaardigheid kom je, naast ‘school’,
toch echt bij de bibliotheek uit.
BiblioNu blijft hierdoor het (lokale)
kenniscentrum voor leesbevordering,
taalvaardigheid en mediawijsheid.
Maar dan moet je hier wel de
drempels voor beslechten en als
organisatie blijven investeren op de
eigen deskundigheid.”

BOEMEL
WEEKEND
VRIJDAG

27 OKTOBER
ZATERDAG
28 OKTOBER

VENRAYSEWEG 16B - HORST

De bestaande Bufkes vestiging in Horst verhuisd naar het
nieuw te ontwikkelen Kloosterhof in Horst aan de Maas.
Wij zijn voor deze locatie op zoek naar gedreven Bufkes
ondernemer(s) met passie voor horeca.
Bufkes heeft een goede naamsbekendheid en
bestaande omzet in Horst.
Wij bieden je een gedreven, ervaren en succesvolle
franchiseformule met veel begeleiding.
Landelijke en regionale marketing ondersteuning.
Droom jij van je eigen zaak? Heb je horeca ervaring?
En ben je super gedreven? Pak dan nu je kans!

GEÏNTERESSEERD?

Te koop
koop
Kantoorpand
Kantoorpand
TeTe
koop
Kantoorpand
aangeboden
Pastoorstraat
aangeboden
aangeboden
Pastoorstraat
Pastoorstraat
Wanssum
Wanssum
Wanssum

Vraag meer informatie aan.
E. info@bufkes.nl
T. 045 - 522 93 22

Voormalig kantoor
in Wanssum
te koopte
onder
voorwaarden
Voormalig
kantoor
in Wanssum
koop
onder voorwaarden

VoormaligVoormalig
kantoor inkantoor
Wanssum
in Wanssum
te koop onder
te koop
voorwaarden
onder voorwaarden
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de heer
Belangstellenden
worden van harte uitgenodigd contact op te

WWW.BUFKES.NL

M. van
Run. Hijvan
is bereikbaar
op telefoonnummer
06 - te
53contact
14 66 40.op
Belangstellenden
Belangstellenden
worden
worden
harte
uitgenodigd
contact
nemen
met
nemen
heer met de heer
nemen
met deharte
heeruitgenodigd
M.van
van
Run.
Hij isop
bereikbaar
optede

M. van Run. Hij
M.isvan
bereikbaar
Run. Hij isopbereikbaar
telefoonnummer
40.- 53 14 66 40.
telefoonnummer
06 - 53op
14telefoonnummer
66 06
40.- 53 14 66 06

Een aandeel in elkaar

Een aandeel
Eeninaandeel
elkaar in elkaar
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Binnesteboête winnaar
liedjesavond
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst hield zaterdagavond 14 oktober haar 56e liedjesavond. Hier sleepten
Frank en de Sterren de eerste plaats binnen met hun nummer Binnesteboête.

Het winnende nummer is
geschreven door Frank en de Sterren
en Bart van der Sterren.
Verder waren er in totaal zestien
deelnemende liedjes waarvan de

vier hoogst genoteerde op een cd
worden uitgebracht door
D’n Dreumel. Op de tweede plek
kwam Ut zuije bluijt van Twië hand
op iën proêk, de derde plaats ging

naar Heite Soep met Dát daon ze ôs
ni nao. De nummer vier werd het
nummer Miep Miep van Huub Cox &
Chris Winkelmolen.
(Foto: Marc Cremers / Fotoclub Horst)

Lezing Het Kennis Boek
In restaurant a Belle aan het Sint Lambertusplein in Horst wordt zaterdag 21 oktober een lezing gegeven over
Het Kennis Boek.
Dit boek gaat over een kosmisch
plan dat in werking is en dat men
op de drempel staat van een

nieuwe fase in de evolutie. De lezing
begint om 14.00 uur. Aanmelden kan
via liesbethdegroot@outlook.com

Meer informatie over de lezing is te
vinden op
www.hetkennisboek.nl

Toneelvoorstelling Setovera
Toneelvereniging Setovera uit Sevenum begint op woensdag 4 november met de eerste uitvoering van haar
productie: Trammelant in de Goudfazant. Deze voorstelling vindt in totaal vijf keer plaats in De Wingerd in Sevenum.

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.

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

WEREN EN BESTRIJDEN
VAN ONGEDIERTE
Op dit moment zet de vereniging
de laatste puntjes op de i.
Op woensdag 4, donderdag 5,
woensdag 8, zaterdag 11 en zondag
12 november vindt een voorstelling

plaats. Het verhaal draait om verschillende wielrenners die voorafgaand
aan wielerronde ‘Limburgs Mooiste’
bij elkaar komen. Zij verblijven in een
hotelletje, gerund door de hoogbe-

jaarde zussen Martha en Mathilda.
Zij zitten in financiële problemen, maar
hebben hiervoor een ludieke oplossing
gevonden. Kijk voor meer informatie op
www.setovera.nl

Knaagdieren
Kruipende en vliegende insecten
Houtworm en boktor
Vogelwering
Spinnen
Mollen en steenmarters
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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

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR

HONL op Bierfeesten Meterik
Het Harmonie-Orkest Noord Limburg (HONL) treedt op zondag 29 oktober op tijdens de Bierfeesten
in café Os Kruuspunt in Meterik. Dit optreden begint om 14.00 uur. Harmonie-Orkest Noord Limburg
staat onder leiding van dirigente Marjolein Vermeeren, die binnenkort naar Zweden vertrekt.
Haar afscheidsconcert volgt nog.

Hegga Nightmare

www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

In Hegelsom vond zaterdag 14 en zondag 15 oktober voor de derde keer Hegga Nightmare plaats. De spokentocht werd georganiseerd door café Zaal Debije en een groep vrijwilligers. Na succes van vorige edities werd dit jaar
de tocht voor de eerste keer twee avonden gelopen.

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

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

In totaal deden 255 deelnemers
mee met de spokentocht. Zij legden de
tocht af in groepjes van acht personen.
Doel voor hen was aan de hand van

hints een mysterie oplossen. Voor het
opzetten van de tocht heeft de
organisatie 130 vrijwilligers geworven
om de spokentocht en de 27 posten

voor te bereiden. Beide tochten
werden afgesloten met een Fright
Night party in zaal Debije.
(Foto: Stef Dekker)

Liverpool

Predilection en Sparks naar
Beatleskelder
elen

dellen en artik

prijsde showmo

or reeds afge
* Geldt niet vo

Oktober Woonmaand

stoffelhoeve.nl | facebook.com/DeStoffelhoeve

De Horster coverbands Predilection en The Sparks zijn door het management van de Cavern Club in Liverpool
uitgenodigd om in Liverpool te spelen. De bands zullen in het weekend van woensdag 25 tot en met zondag 29 april
volgend jaar optreden in de kelder waar The Beatles ooit begonnen zijn.
Voor fans van The Beatles, maar ook
voor andere 60’s en 70’s muziekliefhebbers is dit een heilige plaats. Duizenden
bezoekers over de hele wereld hebben
deze kelder, waar The Beatles voor het
eerst optraden, al bezocht.

Voor de Horster bands is het niet de
eerste keer dat ze optreden in Engeland.
In het voorjaar van 2017 werd er voor
enkele optredens een gezamenlijke tour
georganiseerd naar Folkestone aan de
Zuidkust.

Drie bussen met fans begeleidden
de Sparks en Predilection op die tour.
Ook op de reis naar Liverpool mogen
fans mee. Meer informatie hierover is te
vinden op www.desparks.nl en
www.predilection.nl
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Spokenvangers in Horst
In Horst aan de Maas hebben 160 kinderen deelgenomen aan de Griezeltocht van BiblioNu Horst. Deze vond
plaats op vrijdag 13 oktober. Ze kropen daarbij in de huid van ‘de Spokenvangers van Horst’.

cultuur 27

Hommage aan
Simon & Garfunkel
De Sevenumse rockformatie Heger Walter Band and Friends brengt op
zondag 26 november wederom een hommage aan Simon & Garfunkel. Dit
optreden vindt plaats in De Wingerd in Sevenum en begint om 16.00 uur.
In september was het exact
36 jaar geleden dat The Concert in
Central Park van Simon & Garfunkel
plaatsvond in New York City. De vijf
vaste leden van de Heger Walter
Band zijn in navolging van 2014
opnieuw in het uitgebreide repertoire
van het duo gedoken. Het uitgangs-

punt vormt het concert in Central
Park uit 1981. De Sevenumse band
dook in 2010 ook al in het archief
van de twee muzikanten. De band
treedt deze middag met diverse
gastartiesten op. Kijk voor meer
informatie op www.facebook.com/
CentralParkWingerd

Workshop tas haken
In Museum de Kantfabriek in Horst vindt op de maandagen
23 oktober en 6 november een workshop Mochila tas haken plaats.
De workshops zijn op beide avonden van 19.30 tot 21.45 uur.
Mochila tassen in allerlei kleuren
en afmetingen zijn helemaal in.
In Museum de Kantfabriek leren
deelnemers in twee avonden onder
begeleiding van Marian Versleijen een

Het idee van de tocht kwam van
Dagje Horst aan de Maas. Door het volbrengen van opdrachten in het centrum

van Horst werden hints verdiend die
verwezen naar de verstopplaats van
Sprut het Spook. Met de aanwijzingen

die ze kregen konden ze uiteindelijk
Sprut het Spook in de bibliotheek vangen. (Foto: Morris Jacobs Fotografie)

CV De Vöskes

Buutegewoeen Lachen
Carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo organiseert zaterdag 28 oktober een Buuteavond met als thema
Buutegewoeen Lachen.
Deze avond staan vijf verschillende ‘Buutereedners’ op het
podium in Zaal Brugeind in Meerlo,

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686
Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Ad Vermeulen, Boy Janssen, Jasper
van Gerwen, Jan Strik en Peter van
de Maas. De zaal opent om 19.00

uur. Kijk voor meer informatie over
de Buutavond op
www.cvdevoskes.nl

Mochila tas haken. Dit kan helemaal
naar eigen smaak. Het is wenselijk
dat deelnemers een basiskennis
haken hebben. Aanmelden kan via
cursus@museumdekantfabriek.nl

Paddenstoelendag
in Museum De Locht
In Museum De Locht wordt zondag 22 oktober de jaarlijkse Paddenstoelendag gehouden. Er zijn dan verschillende activiteiten rond dit product.
Er is livemuziek en voor kinderen is een speciaal programma opgezet.
Rondom de champignon wordt
informatie over voedingswaarde
en medicinale werking gegeven.
Verder kunnen bezoekers een bakje
met compost en dekaarde vullen
om zelf thuis champignons te telen.
Daarnaast zijn de champignons en

andere paddenstoelen te proeven.
Kinderen worden opgevangen door
een boskabouter, mogen champignons plukken en kunnen deelnemen
aan een paddenstoelen-speurtocht.
Het museum is open van 10.00 uur
tot 17.00 uur.

Dinsdag
Dinsdag t/m
t/m do
do 10.00-18.00
10.00-18.00
Dinsdag t/m
t/mZaterdag
do
10.00-18.00
Vrijdag 10.00-20.00
do
10.00-18.00
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10.00-18.00
10.00-20.00
van 10.00-17.00.
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10.00-18.00
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van
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10.00-17.00.
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12.00-17.00
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12.00-17.00
Dinsdag
t/m
10.00-18.00
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do
10.00-18.00
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12.00-17.00
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do
10.00-18.00
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10.00-17.00.
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12.00-17.00
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Dinsdag t/m do 10.00-18.00
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Oktober
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t/mZaterdag
do
10.00-18.00
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van
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Vrijdag
10.00-20.00
van
10.00-17.00.
Dinsdag
10.00-18.00
Vrijdag 10.00-20.00
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WOONMAAND
WOONMAAND AANBIEDINGEN
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BANKEN,
MEUBELEN,
BOXSPRINGS
BANKEN,HOEKBANKEN,
HOEKBANKEN, (RELAX-)
(RELAX-) FAUTEUILS,
FAUTEUILS, MEUBELEN,
BOXSPRINGS
BANKEN,
HOEKBANKEN,
(RELAX-)
FAUTEUILS,
MEUBELEN,
BANKEN, HOEKBANKEN, (RELAX-) FAUTEUILS, MEUBELEN, BOXSPRINGS
BOXSPRINGS
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Vergadering

Toneel op je bord

Paddenstoelendag

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Horst
Locatie: Jumping XL Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Tovri en De Vrije Spelers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Vergadering

Back to the 90’s - 00’s party

Herfstwandeltocht

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Meterik
Locatie: café Kleuskens Meterik

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 12.30 uur
Organisatie: KJEM
Startlocatie: blokhut KJEM Kronenberg

Herfsttoernooi

Croestaler Schneefest

Peelmuseum open

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Sporting ST
Locatie: sportpark Kerkebos Swolgen

Locatie: café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Vogelmarkt

Toneel op je bord

Tijd: 09.30 tot 12.00 uur
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Tovri en De Vrije Spelers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Historische stoet
Tijd: 16.00 uur
Locatie: centrum Grubbenvorst

zo
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Witte Dame festival

Herfsttoernooi

Tijd: 16.30 -23.00 uur
Locatie: centrum Grubbenvorst

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Sporting ST
Locatie: sportpark Kerkebos Swolgen

wo
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Bijeenkomst fondsenwerving
Tijd: 19.30 uur
Locatie: kantoor Synthese Horst

START: MAANDAG 23 OKTOBER!
KIJK OP EXPERT.NL VOOR ALLE DAGACTIES!
ALLÉÉN DIT
WEEKEND
ZATERDAG

IN DE
WINKEL
EN O
EXPERTP
.NL

8
2OKT

ZONDAG

2
9
OKT

20% KORTING

OP TV’S, AUDIO-APPARATUUR

Deelnemende merken
televisies en beugels:

TWEE WEKEN LANG ELKE DAG
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN
ALLÉÉN
VRIJDAG

2OK7T

ALLE BEELDFO
RMATEN

ART
o.a. UHD & SM

20% KORTING

EN BEUGELS

TV’S

OP KOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERS

BEUGELS

VOOR TV’S EN
AUDIO-APPARA
TUUR

AUDIO-APPARATUUR
Deelnemende merken:

Deelnemende merken audio-apparatu
ur:

Dagacties gelden alleen op de vermelde datum. Kijk op www.expert.nl voor de voorwaarden.

Expert Coenders

Kerkstraat 11, Horst, (077) 3981388
facebook.com/Expert-Coenders-HORST
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

11.00

10.30

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

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

zondag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Alarmnummer

112

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

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

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

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

zondag
		

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

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

Het LoopCentrum

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

E 1 korting op jam

Meterik

zaterdag
		

ANBISE

anco lifestyle centre

zaterdag
woensdag
		

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

Heilige mis
Heilige mis

Verloskundige zorg

Verkoopmakelaar:
Peelrand Makelaardij Venray B.V.
info@peelrand.com 0478-568846
www.peelrand.com www.funda.nl

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Kronenberg

zondag
donderdag
		

Spoedgevallendienst
20 t/m 26 oktober 2017
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05

Op woensdag 1 november a.s. wordt dit bouwplan
in samenwerking met de Dorpsraad van Castenray
gepresenteerd in Café De Köster, Horsterweg 70 te
Castenray, aanvang om 19.30 uur.

Horst (Lambertus)

(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

Tandarts

De woningen worden gebouwd onder
BouwGarant garantie en zijn standaard
voorzien van kunststof kozijnen,
vloerverwarming en zonnepanelen.
Eventueel kunnen deze woning
"gasloos" opgeleverd worden.

09.45

Grubbenvorst

Meerlo

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Prijzen vanaf: € 222.500,- V.O.N.

Broekhuizenvorst

Venray

Gebiedsteams

Castenray

'Aan het Broek'
4 royale halfvrijstaande woningen

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
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Enkele voorbeelden...

Zanussi Gaskookplaat

AEG Gaskookplaat

Grundig Gaskookplaat

ZGG76534XA

HG795540XB

GIGM7235250XG

52%
49%

289,-

€ 147,-

Geïntegreerde vonkontsteking
RVS, 3 gietijzeren pannendragers
Inbouwmaten (hxbxd): 30 x 700 x 480 mm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

619,-

48%

€ 297,Gehard glas met beschermend inox-kader
LED-verlichting voor status van de vlam
Inbouwmaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm

359,-

€ 187,4 gasbranders, 1 wokbrander met glazen inleg
Metalen oppervlak met RVS frame
Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 680 x 510 mm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

