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America eert inwoners
In America werden op zaterdag 8 september aan de Meister Rongenstraat en de Grad Poelsstraat twee kunstwerken onthuld. Met deze kunstwerken worden de
mannen waar de straten naar zijn vernoemd, ‘Meister’ Martin Rongen en Grad Poels, geëerd.

GRATIS
Big-

Geldig in week 37 (woensdag 12 t/m zaterdag 15 september 2018)

shopper
bij besteding
van €35.- aan
boodschappen*

*Van de actie zijn uitgezonderd
niet wettelijk toegestane artikelen.

Lucassen

Patronaat 13C // Horst

De kunstwerken zijn een initiatief van een werkgroep, bestaand uit
vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen en van de families
Rongen en Poels. Een tijd geleden werden al bordjes met uitleg erop onder
de straatnaamborden geplaatst, om
toe te lichten waarom de straten deze
naam hebben gekregen. “Daarin wilden we nog een stapje verder gaan”,
vertelt Hay Mulders van de werkgroep.
Ze kwamen in contact met Sjer Jacobs,
beeldend kunstenaar uit Tegelen. “We
zijn bij Sjer langs geweest en toen al
lag er een basisidee. Dat hebben we
als werkgroep vrij snel omarmd en
verder uitgewerkt, waarna we op zoek
moesten naar financiële middelen.
Deze werden gevonden en in januari van dit jaar konden we de plannen
presenteren”, vertelt Mulders. “We zijn
ondersteund door verschillende verenigingen, door de dorpsraad en door
de gemeente en hebben ons daarnaast

ook aangemeld voor Kern met Pit,
waarvan we ook een financiële bijdrage hebben ontvangen. Daaruit blijkt
dat het een breed gedragen project is,
waar wij als werkgroep dan ook met
veel plezier aan hebben gewerkt.”
Bij de onthulling zijn deze zaterdag
vooral veel familieleden van Rongen
en Poels aanwezig, maar ook buurtbewoners zijn vertegenwoordigd. Voordat

de kunstwerken officieel worden onthuld, stipt Mulders nog even de bomen
aan waar de werken omheen zijn
gemaakt. “Bij ieder werk staat de lievelingsboom van de persoon aan wie
het kunstwerk is opgedragen”, legt hij
uit. “In het geval van Meister Rongen
is dat een appelboom en bij Grad Poels
gaat het om een notenboom.”
Lees verder op pagina 05
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Extra subsidie nodig

BiblioNu levert wensenlijst in bij gemeente
BiblioNu heeft een extra subsidie van bijna 350.000 euro nodig om
het niveau van de huidige bibliotheken in Venray en Horst aan de Maas
te handhaven. De beoogde verhuizingen van beide biebs kost nog eens
360.000 euro per bibliotheek. Dat blijkt uit het beleidsplan dat BiblioNu
heeft opgesteld voor de komende jaren. De bal ligt nu echter bij de
gemeentes: in oktober en november beslissen de gemeenteraden over
de toekomst van de bibliotheek.
BiblioNu maakte eerder dit jaar
bekend flinke financiële problemen
te hebben. Het jaar 2017 werd afgesloten met 90.000 euro verlies en

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren

ook dit jaar ontkomt de organisatie
niet aan een negatief eindsaldo, laat
directeur-bestuurder Jimmy Hendriks
weten. In het plan ‘Samen sterker!’
schetst BiblioNu een toekomstbeeld
voor de komende jaren. “We moeten
vooral helder krijgen wat voor soort
bibliotheekvoorziening de gemeenschap wenst”, aldus Hendriks.
“Maar daarvoor moeten we wel in
overleg met de gemeenten vaststellen waar we staan en waar we naartoe willen. De gemeenten moeten
een keuze maken over welke voorziening zij wensen in Venray en Horst
aan de Maas.”

Reorganisatie is nodig
Als het aan BiblioNu ligt, moet er
een hoop veranderen om de bibliotheken naar een hoger niveau te tillen.
Zij wil zich nog meer profileren als
laagdrempelig trefpunt voor sociale, culturele en educatieve activitei-

ten en het hart van de gemeenschap
vormen. Daarvoor wil zij een reorganisatie doorvoeren. Op dit moment
beschikt BiblioNu over 16 fte, verdeeld
over 27 personen. Hendriks: “Met een
reorganisatie zullen dat er wel minder
worden.” BiblioNu wil functies, als dat
mogelijk is, opnieuw verdelen over de
huidige medewerkers. Vrijwilligers wil
zij inzetten als aanvulling en ondersteuning van professionals, zodat er
fte’s vrijkomen om operationele,
tactische en strategische doelen te
realiseren.
De gevraagde extra subsidie voorziet nog niet in het realiseren van
een nieuwe bibliotheekorganisatie.
Hendriks: “Die subsidie van 193.300
euro extra voor Horst aan de Maas en
148.600 euro voor Venray is alleen
om in 2019 hetzelfde voorzieningenniveau te houden als nu. Willen we
de bibliotheek verbeteren, dan hebben we daar nog meer geld voor
nodig.” Als de gemeenteraad kiest
voor een moderne bibliotheekorganisatie, dan zijn investeringen van de
gemeente noodzakelijk, stelt Hendriks.
BiblioNu wil daarom een zogenaamde
transitiebegroting in kaart brengen,
een eenmalig bedrag dat BiblioNu van
de gemeentes ontvangt om de biblio-

theken een kwaliteitsimpuls te geven.
Hoe groot die bijdrage zou moeten
zijn, kan Hendriks nog niet zeggen.
“Maar het gaat om een flink bedrag
met veel nullen.”

BiblioNu kan
verhuizing niet
betalen
Ook de kosten van de verhuizing van de twee bibliotheken heeft
BiblioNu in kaart gebracht. Dat gaat
360.000 euro kosten per bibliotheek,
concludeert zij op basis van specialisten uit de markt. Zowel gemeente
Venray als Horst aan de Maas spraken al de ambitie uit de bibliotheken te willen verhuizen. Of dat echt
gaat gebeuren, staat nog niet vast,
stelt Hendriks. “BiblioNu kan het in
ieder geval niet betalen, dat heb ik
vanaf het begin al gezegd. Het is aan
de gemeentes om te beslissen wat
voor bibliotheek ze willen hebben.”
De bibliotheek in Horst heeft vergaande plannen om naar het vernieuwde Gasthoês te verhuizen, maar
er staat nog niets vast.
Wat wethouder Han Geurts
van gemeente Horst aan de Maas

betreft verhuist de bibliotheek naar
’t Gasthoês. Er moet echter wel kritisch gekeken worden naar het aantal
vierkante meters dat de bibliotheek
daadwerkelijk nodig heeft. “We zijn
nu in het kaart aan het brengen
wat voor soort bibliotheek we willen. Welke functies horen straks bij
de bieb in ’t Gasthoês en wat kan bij
andere gebruikers worden ondergebracht. De schoolbibliotheek willen
we zeker behouden, net als ondersteuning aan laaggeletterden, ook als
dat ten koste zou gaan van bijvoorbeeld een nieuwe collectie. We willen niet volgend jaar de deur van de
bibliotheek op slot moeten draaien.
Wat we belangrijk vinden is dat 2019
overbrugd kan worden, zodat we
daarna een mooie nieuwe bieb van
de toekomst in ’t Gasthoês hebben.”
In oktober beslist de gemeenteraad van Venray over de subsidie voor BiblioNu. Gemeente Horst
aan de Maas volgt een maand later.
“Het zijn spannende tijden voor ons”,
aldus Hendriks. “Ik hoop dat ze ons
de ruimte, het vertrouwen en de
middelen willen geven om flexibel
te kunnen blijven om in de beide
gemeenten van betekenis te kunnen
blijven zijn.”
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‘t Plein

GR2025 in gemeentehuis
De Gezondste Regio 2025 krijgt, samen met het Toeristisch Informatiepunt, onder de noemer ’t Plein een plek in het gemeentehuis in Horst.
Vandaar uit wil de organisatie onder andere mensen informeren over haar projecten en activiteiten organiseren.
De Gezondste Regio 2025
(GR2025) werd eind 2015 in het
leven geroepen. Doel van de organisatie is dat de regio NoordLimburg in 2025 de gezondste regio
van Europa is. Het gaat daarbij niet
alleen om fysieke gezondheid, maar
gezond leven in de breedste zin van
het woord, zegt gezondheidsmaker
Jan Jenneskens. “We willen daarbij
het gedachtegoed van positieve
gezondheid uitdragen en inzetten
op preventie. Dit doen we door aan
te haken bij bestaande initiateven,
partijen met elkaar in verbinding te
brengen en door zelf activiteiten te
organiseren, zoals de

Gezondheidscafés. Deze regio is een
aantrekkelijke plek om te wonen,
werken en leven. De Gezondste Regio
fungeert daarbij als paraplu voor
allerlei activiteiten.” Jenneskens
geeft aan dat er ook nadrukkelijk de
verbinding wordt gezocht met de
gezondheidscentra in de regio.
“Samen met het gezondheidscentrum
in Meerlo en het medisch centrum
Lambertus in Blerick starten we
bijvoorbeeld in oktober met een
project waarbij we de aandacht
willen vestigen op diabetes 2. En binnenkort gaan we om tafel met de
wethouders van de zeven gemeenten
om te praten over het alcoholgebruik

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

als er over een paar jaar in elke
gemeente een ontmoetingsplek is.”
De combinatie met het Toeristisch
Informatiepunt noemt hij een logische. “De Gezondste Regio richt zich
op een aantal thema’s, waaronder goed leven in Noord-Limburg.
Dat sluit aan bij wat er allemaal
te beleven is hier in de regio. De
vrijwilligers van het Toeristisch
Informatiepunt worden ook ingezet
bij de Gezondste Regio. Verder zoeken we ambassadeurs bij de diverse
thema’s, zodat we nog meer naar
buiten kunnen treden en een
gezicht krijgen. We hopen iedereen
mee te kunnen nemen.”
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onder jongeren en wat we daaraan
kunnen doen.”
In het gemeentehuis in Horst
opent GR2025 eind oktober samen
met het Toeristisch informatiepunt
een eigen ruimte. “Het is belangrijk
dat we een plek hebben waar we
dagelijks ons verhaal kunnen doen
en duidelijk kunnen maken waar
we mee bezig zijn. Het gemeentehuis wordt onze uitvalsbasis, maar
we zijn geen verlengstuk van de
gemeente. GR2025 is er voor de hele
regio Noord-Limburg. De activiteiten
proberen we zoveel mogelijk lokaal
te organiseren. We zoeken overal de
verbinding. Het zou geweldig zijn
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Met de auto naar Gambia
voor het goede doel
Hay Theeuwen uit Horst en Roland Janssen uit Sevenum gaan op zaterdag 6 oktober de Antwerpen-Banjul
Challenge aan. Het tweetal vertrekt op die dag voor een autotocht van ruim 7.000 kilometer. Dit met het doel om
zo veel mogelijk geld op te halen voor de stichting Kans voor Gambia, die momenteel bezig is met het bouwen
van een school voor straatkinderen in het land.

De Antwerpen-Banjul Challenge is
een tocht die ieder jaar wordt gemaakt
van Antwerpen naar de Gambiaanse
stad Banjul. “Dit jaar doen er 51 teams
mee”, vertelt Hay. Hay en Roland
vormen samen één van die teams.
“Als team rijd je voor een goed doel.
Ons goed doel is de stichting Kans
voor Gambia, een stichting die ik zelf
in 2015 mee heb opgericht. Naast wij
tweeën, rijden er nog vier andere
teams mee voor de stichting.” De tocht
naar Gambia duurt negentien dagen
en trekt door zeven landen: België,
Frankrijk, Spanje, Marokko, Mauritanië,
Senegal en Gambia. Eenmaal aangekomen in Banjul, worden de voertuigen
waarmee de deelnemers gekomen zijn
geveild. “En de opbrengst daarvan gaat
naar het gekozen goede doel.”
Hay wilde een paar jaar geleden
de tocht al maken. Door omstandigheden lukte het toen niet, maar dit jaar
wilde hij koste wat het kost meerijden. Hij vroeg Roland mee, die zonder twijfel ‘ja’ zei, en na het nodige
regelwerk konden de echte voorbereidingen beginnen. Er moest natuurlijk
een geschikte auto gevonden worden, die niet alleen past bij Hay en

Roland, maar ook zo veel mogelijk
geld op gaat leveren op de veiling in
Banjul. “Via internet zijn we bij onze
auto gekomen: een Hyundai Galloper
2.5 diesel. Een goede, stevige, krachtige auto, die bovendien praktisch is,
omdat hij veel ruimte heeft.” En die
ruimte is nodig. Hay en Roland hebben de achterbank vervangen door een
houten plank. Onder die plank kunnen
ze hun spullen opslaan en boven op
de plank is een bed geïmproviseerd.
Het team heeft de auto betaald uit
sponsorgelden, maar de kosten die ze
onderweg maken, zijn voor henzelf.
Hay: “Door onderweg in de auto te
slapen, besparen we op die kosten.”
Naast het aanschaffen van de
auto, gingen er nog meer voorbereidingen aan de tocht vooraf. Zo werd
er ook vanuit de organisatie van de
Antwerpen-Banjul Challenge het een
en ander georganiseerd. Er waren verschillende informatiebijeenkomsten en
Hay en Roland hebben een kennismakingsweekend gehad, waarbij ze alle
andere teams ontmoetten. “We hebben
heel veel informatie uitgewisseld met
de andere deelnemers”, vertelt Roland.
“Ook hebben we de auto getest op een

parcours. Je komt daar onderweg van
alles tegen, allerlei soorten landschappen, dus dan is het goed om te weten
waar de auto tegen bestand is.”
Nu de tocht dichterbij begint te
komen, wordt het ook steeds spannender voor Hay en Roland. “Ik denk dat de
eerste drie dagen het zwaarst worden”,
zegt Roland. “Dan moeten we 2.400
kilometer knallen naar Spanje, waarna
we de boot op gaan.” Hay voegt toe:
“Maar ook daarna kan het best zwaar
worden. In Mauritanië, Senegal en
Gambia kun je zo een paar uur of misschien wel een dag staan wachten bij
een grenspost. In Mauritanië krijgt de
tocht bovendien een politie-escorte,
omdat het daar te gevaarlijk is om
alleen door te rijden. Momenteel is
er veel onrust door rebellen.” En dan
is er ook nog altijd de kans op autopech, hoewel het tweetal er alles aan
heeft gedaan om die kans zo klein
mogelijk te maken. De tocht brengt
dus de nodige spanning met zich mee.
“Spanning, maar ook ontspanning”,
zegt Roland. “We hebben er even goed
heel veel zin in. Het is een uitdaging en
ik vind het een eer om mee te doen.
Zoiets maak je niet iedere dag mee.”

Onderwijsinspectie bezoekt
Dendron College
De onderwijsinspectie heeft op woensdag 12 en donderdag 13 september een bezoek gebracht aan het
Dendron College in Horst. De inspectie vond plaats naar aanleiding van de gebeurtenissen op het VMBO
Maastricht eerder dit jaar, waarbij eindexamens afgekeurd werden.
Ook op het Raayland College in
Venray is een inspectie geweest.
Beide scholen vallen onder stichting
LVO (Limburg Voortgezet Onderwijs).
De onderwijsinspectie is bezig met
een onderzoek naar het bestuurlijk handelen van LVO, naar aanleiding van de problemen op het
VMBO Maastricht. Daar bleek dat
eindexamens gebreken vertoonden,
waardoor deze werden afgekeurd.
In het kader van het onderzoek
wordt ook een streekproef van mid-

delbare scholen van het LVO bezocht
door de inspectie, waaronder het
Raayland College. De inspectie onderzoekt onder andere of het onderwijs
van voldoende kwaliteit is en of het
bestuur en management voldoende
zicht hebben op kwaliteitsborging van
de onderwijskwaliteit. Ook wordt er
aandacht geschonken aan de examenkwaliteit, de onderwijstijd, het pedagogisch klimaat en de werking van
de klachtenprocedure. Er wordt onder
andere met geselecteerde leerlingen

gesproken. “Het onderzoek richt zich
met name op mogelijk, vergelijkbare oorzaken van de gebeurtenissen op het VMBO Maastricht rondom
de eindexamens”, aldus het LVO.
“Daarnaast richt de onderwijsinspectie zich op de vraag in hoeverre
bij andere scholen van LVO dit soort
situaties kunnen ontstaan. Hiermee
wil de onderwijsinspectie zich
ervan verzekeren dat de situatie in
Maastricht eerder een uitzondering is
dan vaker voorkomend fenomeen.”
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Werkzaamheden Ooijen-Wanssum:
tien maanden verder
Wie de afgelopen maanden in de buurt van Broekhuizen, Wanssum of Blitterswijck reed, heeft ze vast en
zeker aan het werk gezien. De bouwploegen van Mooder Maas zijn sinds november 2017 na jaren plannen uitwerken en voorbereiding bezig met de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Projectdirecteur
Jules Janssen van Mooder Maas vertelt hoe het staat met de werkzaamheden. “In 2020, als het project klaar is,
hebben we hier een heel ander gebied liggen.”

In Wanssum wordt gewerkt aan een nieuwe brug
Al ruim tien jaar lang wordt
er gesproken over de gebiedsontwikkeling, maar de daadwerkelijke werkzaamheden zijn pas
afgelopen november gestart.
Aannemerscombinatie en uitvoerder
van het project, Mooder Maas (combinatie Dura Vermeer Divisie Infra en
Ploegam), is sinds 2016 betrokken bij
de uitvoering van de werkzaamheden.
“Het is een enorm project”, vertelt
Jules Janssen, projectdirecteur van
Mooder Maas. “Dat heeft met name te
maken met alle verschillende gebieden waar gewerkt wordt. Alle deelprojecten op zich zijn technisch niet heel
ingewikkeld, maar door de enorme
omvang is het toch een complex project.” Dagelijks zijn er zo’n 200 tot
240 mensen buiten aan het werk met
bulldozers, dumpers, rupskranen en
shovels. “Je moet alles goed op elkaar
afstemmen. Maar als je dan ziet dat
het lukt en dat we tijdens de uitvoering met alle partijen samen tot betere
en slimmere oplossingen komen, dan
geeft dat ontzettend veel voldoening.”

Rondweg Wanssum
Op dit moment is Mooder Maas
op allerlei verschillende plekken in
het gebied aan het werk. In Ooijen
en Blitterswijck worden bruggen
aangelegd over de Oude Maasarm.
Die gebieden stromen straks een paar
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077 077-3526885
- 230 00 15
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dagen per jaar met de Maas mee. Ook
in Wanssum wordt hard gewerkt. Daar
komt een rondweg om het dorp heen,
zodat verkeer niet meer door de dorpskern heen hoeft. Janssen: “Dat gaat
een wereld van verschil maken voor de
mensen in Wanssum. Op termijn wordt
de weg die nog door het dorp leidt een
30-kilometerzone, waardoor verkeer
ook echt ontmoedigd wordt om die
route te nemen.” Het eerste gedeelte
van de nieuwe rondweg, dat vanuit
Venray gezien net voor de kern van
Wanssum begint en naar een nieuwe
rotonde leidt, wordt volgend weekend gereed gemaakt voor gebruik. De
andere gedeeltes volgen vanaf eind dit
jaar. “Het mooie aan deze fase is dat
mensen nu echt zien hoe het gebied
er straks uit komt te zien”, vertelt
Janssen. “Dat geeft ons een nieuw
soort energie. Natuurlijk leiden de
werkzaamheden ook soms tot vragen
of reacties van omwonenden, maar die
zijn over het algemeen heel enthousiast over het plan.” De werkzaamheden
kunnen op verschillende plekken rekenen op nieuwsgierige toeschouwers.
“Iedereen is benieuwd naar het resultaat en vindt het interessant om te
zien hoe het gebied zich ontwikkelt”,
legt Janssen uit, wijzend op de groepjes mannen die in Wanssum gebiologeerd toekijken hoe bouwvakkers
bezig zijn met de voorbereidingen voor
de nieuwe brug. Op sommige punten
bouwt Mooder Maas zelfs speciale uitkijkpunten met bijbehorende parkeerplaats, zodat toeschouwers veilig de
werkzaamheden kunnen aanschouwen. Op dit moment wordt zo’n uitkijkpunt geplaatst bij de werkzaamheden
in Blitterswijck, tegenover vakantiepark het Roekenbosch.

Akkerland wordt
natuurgebied
De gebiedsontwikkeling zorgt
ervoor dat het gezbied er na 2020
op veel plekken heel anders uitziet.
Janssen: “Er worden wegen, bruggen,
fiets- en wandelpaden aangelegd.
En grote delen akkerland worden

straks natuurgebied. Dat geeft een
hele andere uitstraling. In de Oude
Maasarm is straks voor de bewoners
heel wat meer te beleven, ze kunnen

er wandelen en fietsen. En Wanssum
ken je straks echt niet meer terug.
De drukke weg leidt niet meer
door het dorp en de brug wordt

verlegd, waardoor er meer ruimte
is voor dorpspleinen. Zo hebben de
werkzaamheden daar een echte
dorpsverbindende functie.”

Projectontwikkeling Ooijen-Wanssum:
hoe zat het ook alweer?
Voor de aanleiding voor deze grootschalige gebiedsontwikkeling moeten we meer dan twintig jaar terug
in de tijd. In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. Sinds 1926
was er niet meer zo’n hoge waterstand gemeten en delen van Horst aan de Maas en Venray kwamen onder
water te staan. De economische schade was groot en om te voorkomen dat dit nog eens zou gebeuren, werd
een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Er kwamen nooddijken en de Oude Maasarm tussen Ooijen en
Wanssum, die voorheen volstroomde als er hoogwater was, werd afgesloten.

Omdat er in 1996 slechts tijdelijke maatregelen genomen werden,
moet nu definitief gewerkt worden
aan een betere bescherming tegen
hoogwater. De Oude Maasarm wordt
weer geopend, er komen hoogwatergeulen bij Wanssum en Ooijen,
innovatieve dijken in het hele
gebied, bruggen bij Ooijen-Wanssum

en Blitterswijck en een rondweg om
Wanssum. Dit alles vindt plaats in
het kader van Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum. Het resultaat? Een
betere bescherming tegen hoogwater en een toekomstbestendig gebied.
Daarbij gaat de waterstand in de Maas
dalen, komt er ruimte voor meer economische ontwikkelingen, wordt de

leefbaarheid in het gebied vergroot
en kan de natuur zich ook ontwikkelen. Het project duurt tot 2020 en
gaat ongeveer 223 miljoen euro kosten, gefinancierd door het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat,
provincie Limburg, Waterschap
Limburg, gemeente Horst aan de
Maas en gemeente Venray.

nieuws 05

13
09

Hallo

Stichting zet zich in voor
behoud Het Grutte Veld
Enkele aanwonenden van Het Groot Veld in Kronenberg en Sevenum, ook wel Het Grutte Veld genoemd,
hebben onlangs Stichting Vrienden van Het Grutte Veld opgericht. Doel is het veld te behouden, beschermen en
promoten. Op zondag 16 september organiseert de stichting een wandeling door het gebied.

Specialist in:
Verf | Behang | Laminaat

Lambert Mertens en Hans Cuijpers bij de Kruusboëm
De eerste aanzet van de stichting werd vorig jaar gegeven, toen
de Kronenbergse fotografe Marleen
Wijnen haar fotoboek over Het Groot
Veld presenteerde. Zij fotografeerde
een jaarlang Het Groot Veld, een
akkerbouwgebied gelegen tussen
Kronenberg en Sevenum, in al haar
facetten. Tijdens de presentatie van
het boek bleek dat veel mensen het
veld kennen en er ook herinneringen aan hebben. “We merken dat er
steeds meer belangstelling is om dit
soort mooie plekken met geschiedenis
te behouden”, zegt voorzitter Lambert
Mertens. “Het gebied heeft een uniek
bolvormig karakter, dat is ontstaan
doordat de boerderijen rondom eeuwenlang hun mest daar heen hebben
gebracht. Mensen wandelen er, er is
akkerbouw. En als je bij de Kruusboëm
staat, het herkenningspunt van Het
Groot Veld, kun je zowel de kerk van
Kronenberg als die van Sevenum zien
liggen. Het is een geweldige plek,

die behouden moet blijven.” Niet dat
er meteen aanleiding tot zorgen is,
zegt secretaris Hans Cuijpers. “In het
bestemmingsplan wordt het aangeduid als akkerbouw. We hopen echter
dat door meer bekendheid te geven
aan het gebied, er voorkomen wordt
dat er ooit gebouwd gaat worden.
Daarnaast willen we dat de verhalen
over en herinneringen aan Het Grutte
Veld bewaard blijven.”
Zondag 16 september organiseert de stichting haar eerste activiteit, een wandeling door het gebied.
Starten kan tussen 11.00 en 12.00
uur bij restaurant Croonenborgh in
Kronenberg. De tocht duurt ongeveer 1,5 uur. Onderweg zijn er diverse
rustmomenten waar iets verteld
wordt over de geschiedenis van het
veld. Ook is er een optreden van het
koor Sezako en zijn op enkele plekken doorkijkjes gemaakt. De stichting, die momenteel bestaat uit zes
personen, hoopt met de activiteit

mensen te interesseren om zich aan
te sluiten als vriend. Daarnaast hoort
zij graag suggesties voor Het Grutte
Veld. Er zijn al ideeën om enkele oude
toegangswegen, die in de loop der
jaren zijn ondergeploegd, weer open
te maken. Cuijpers: “Ook zouden we
graag zien dat de moderne gebouwen in het gebied aangekleed worden met groensingels, zodat ze beter
passen in het landschap. Maar we zijn
geen actiegroep die met spandoeken
zwaait. We vragen het de mensen,
we gaan ze niet dwingen.” De stichting heeft ook al contacten gelegd met
Groengroep Sevenum en de heemkundevereniging, om te kijken hoe zij
elkaar kunnen versterken. De stichting heeft zich voorgenomen om elk
jaar een activiteit te organiseren, om
zo de belangstelling vast te houden.
Mertens: “Als je oog hebt voor alles
wat Het Grutte Veld te bieden heeft,
zie je hoe mooi het is.” Kijk voor meer
informatie op www.grutteveld.nl

Shop nu via: www.deverfzaak.nl

Muurverf | Altijd voordelig!

10 Liter*

12,5 Liter*

Vervolg voorpagina

America eert inwoners
De enige appel aan de appelboom
wordt symbolisch door een lid van de
familie Rongen geplukt en verdeeld
onder familieleden.
Dan is het tijd voor de onthulling
van de kunstwerken. Het werk rond de
notenboom van Grad Poels is als eerste
aan de beurt. Achterkleinkinderen van
Poels trekken het doek van het werk
af en er verschijnt een stalen boomkorf, met daarin het gezicht van Poels
gesneden en symbolen van activiteiten waarbij hij belangrijk was voor
America. Zo is het embleem van de
KBO zichtbaar, is stichting Oud America
vertegenwoordigd en zijn ook de voetbal- en biljartvereniging afgebeeld.
Even later gaat het er bij de onthulling
van het werk opgedragen aan Meister
Rongen ongeveer hetzelfde aan toe.
Drie achterkleinkinderen helpen bij het
onthullen van het werk en ook hier
verschijnt een boomkorf, in dezelfde
stijl. Onder andere de fanfare, de

toneelvereniging en het onderwijzersschap zijn elementen waarmee Martin
Rongen bijdroeg aan de ontwikkeling
van America als dorp.

Natuur en kunst
samenbrengen
Sjer Jacobs, kunstenaar en maker
van de boomkorven, vertelt: “Een
boomkorf is er ter bescherming van
de boom, maar ik wilde er op deze
manier graag iets moois van maken.
Dat is één van de doelen die ik heb
met mijn kunst: de dagelijkse dingen
een beetje mooier maken.” Hij gaat
verder: “Bovendien breng ik met deze
werken ook natuur en kunst samen.
Het mooie aan deze combinatie, is dat
door de veranderingen in de natuur,
ook het kunstwerk blijft veranderen.
Dat zullen jullie ook zien bij de boomkorven, ieder jaargetij zien ze er een
beetje anders uit.”

Wethouder Han Geurts van
gemeente Horst aan de Maas is ook
aanwezig bij de onthulling. Hij spreekt
lovend over het project. “Ik vind het
mooi om te zien dat in een dorp als
America veel zelf wordt opgepakt.
De mensen beginnen er gewoon aan
en als gemeente kunnen wij dan niet
anders dan daar in meegaan. Dit project is daar een prachtig voorbeeld
van. Het is een eerbetoon voor wat
Meister Rongen en Grad Poels voor het
dorp gedaan hebben en ik hoop dat
het mensen aanzwengelt om ook iets
te doen voor hun dorp en voor andere
mensen”, aldus Geurts. “Een aanwinst
voor het dorp.” Marco Hesp van de
dorpsraad en van de werkgroep, sluit
zich daarbij aan. Als het aan hem ligt,
zijn deze kunstwerken dan ook pas
het begin. “We hebben al plannen
om soortgelijke kunstwerken ook op
andere plekken in het dorp te plaatsen,
dus we hopen dat dat haalbaar is.”

10 Liter*

10 Liter*

10 Liter*

10 Liter*

*Alle prijzen zijn gebaseerd op de wit-kleur
Panningen | Roermond| Eindhoven | Weert | Valkenswaard | Sittard | Hoesnbroek | Venlo
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Van het concert des levens,
krijgt niemand een program...

Iêrluk, betrouwbaar
oet ’t gójje hôlt gesni-je
zoë waor ôzze Jan...

Met een onvoorstelbare moed, vechtend tegen je almaar slechter
wordende gezondheid, hebben wij je langzaam afscheid zien
nemen van alles wat in je leven zo belangrijk was.

Op zaterdag 8 september 2018
overleed in de leeftijd van 82 jaar

Mia Zanders-Rutten

Jan Brouwers

echtgenote van

broer, schoonbroer en oom van

Grad Zanders †
* Lottum, 5 juni 1930

† Venlo, 7 september 2018
Henk
Irma en Jan †
Tessa en Nadie
Gerty en Albert

Correspondentieadres:
Korverstraat 13
5961 KL Horst
De crematiedienst heeft in besloten kring
plaatsgevonden op woensdag 12 september.

Kronenberg
Tienray
Horst
Horst
Horst

Agie en Piet †
Mien † en Sraar †
Jac en Tem
Leo en Nel
Henk en Mia

Neven en nichten
Gasthuisstraat 37, 5961 GA Horst
Wij nemen afscheid op donderdag 13 september om 11.00 uur
in de boskapel van natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree,
Grote Blerickse Bergenweg 28, Venlo-Blerick.
Aansluitend zullen we Jan naar zijn laatste rustplaats begeleiden.

Degene die ik liefheb verlaat ik,
om degenen die ik lief had terug te vinden.
Dankbaar dat we hem zo lang in ons midden mochten hebben,
moeten wij toch nog geheel onverwacht afscheid nemen
van ôzze va, opa en superopa

Frans Beelen
echtgenoot van

Nelly Beelen-Huijs †
* Horst, 15 november 1924
Hegelsom,
Horst,
Horst,
Horst,
Horst,
Neede,

† Venlo, 8 september 2018

Els en Jan Josten-Beelen
Jacqueline en Jan Kleuskens-Beelen
Jeanne en John van der Sterren-Beelen
Jacques en Brigitte Beelen-Peters
Marij en Hans Berden-Beelen
Leon en Inge Beelen-Gorel
Familie Beelen
Familie Huijs

Met droefheid ontvingen wij het bericht
van het overlijden van ons erelid

Jan Brouwers
Jan, sinds lange tijd verbonden met Wittenhorst, was een graag
gezien lid. Op tal van vlakken toonde hij grote inzet voor de
vereniging. Jan was actief als voormalig jeugdleider, trainer van
de jongste voetballertjes en een zeer gewaardeerd en actief lid
van de parkcommissie. Zijn grote verdiensten voor Wittenhorst
werden gewaardeerd met een zilveren NKS speld en het
erelidmaatschap van de vereniging.
Met veel respect gedenken wij zijn grote inzet
voor en betrokkenheid bij Wittenhorst.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe
bij dit grote verlies.

Correspondentieadres: Kranestraat 1F, 5961 GW Horst
Graag nodigen wij u uit om samen met ons afscheid te nemen op
vrijdag 14 september om 11.00 uur in de dekenale kerk van de
H. Lambertus te Horst. Aansluitend zullen we ôzze va begeleiden
naar ôs moe op de begraafplaats van Horst.
Bloemen zijn welkom maar een gift voor KWF Kankerbestrijding is ook mogelijk.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Dankbetuiging

Via deze weg bedanken wij u voor uw blijken van
medeleven na het overlijden van ózze va en opa

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.
Houtpellets. Gecertificeerde
houtpellets. Zakgoed, Big-bag en Bulk.
06 51 56 15 31.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Renske

Dochter van
Lars en Els van ‘t Hof
zusje van Pepijn en Iris
Raadhuisstraat 14
5975 BJ Sevenum

Zo trots en blij
met weer een meisje erbij!



Bobbie
22 augustus 2018
Dochter van
Paul en Mindy van der Hulst
zusje van Fenne
Reindonkerweg 4
5966 NC America
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Gitaarles en Gitaarreparaties.
Gitaarles voor beginners en
gevorderden, onderhoud en reparaties.
www.gitaarleshorst.nl of 06 52 38 16 45.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00 per
maand, div. afm. Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, snoep- en
soeptomaten, komkommers, pepers,
frambozen, pruimen, nectarine,
druiven enz. Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.

Dag en nacht bereikbaar

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

www.theoarts.com

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van
bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote troost en zal
steeds een dankbare herinnering blijven.

De zeswekendienst vindt plaats op zondag 21 oktober
om 11 uur in de H. Jozephkerk te America.

Geboren op
8 september 2018

Bestuur en leden R.K.s.v. Wittenhorst

Lei Geurts

America, 11-09-2018

Welkom lief meisje!

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

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

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

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
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aan
Pleun Wijnhoven

Afscheid is
de deur naar
de toekomst
Hier is ie dan. Mijn allerlaatste column voor de HALLO.
Dit vind ik een erg speciaal
moment, een ‘bittersweet’
moment zelfs.

Naam
Leeftijd
Plaats
School

Pleun Wijnhoven
12 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een reis naar de andere
kant van de wereld willen maken.
Ik zou dan heel graag een paar weken
daar blijven om te zien hoe die
mensen daar leven en hoe het daar is.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag een keer parachute
willen springen. Dit lijkt me heel gaaf.

Ik zou dan het liefst uit een vliegtuig
willen springen. Ik weet alleen nog niet
zo zeker of ik dat wel durf. Anders zou
ik met een parachute van een berg willen springen. Verder zou ik nog willen
leren skiën. Dit lijkt me super leuk om
in de winter in Oostenrijk te doen.
Wat zou je nooit weggooien?
Dat zijn denk ik de medailles van
turnen. Ik vind dat ze erg mooi
zijn gemaakt en het is een leuke
herinnering om te bewaren.
Fotoboeken zou ik ook echt nooit
weggooien, omdat je dan nog
altijd kunt terug kijken naar oude
herinneringen.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het stomste vak op school vind ik
geschiedenis. Dat vind ik echt vreselijk.
Het leren van een toets en het maken
van huiswerk gaat bij dit vak vaak
ook niet zo goed. Mijn leukste vak op
school vind ik gym. Bij gym kan ik mijn
energie kwijt en hoef ik niet de hele
tijd stil te zitten. Stil zitten is namelijk
niks voor mij.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is turnen. Ik turn
drie keer in de week en ik vind het
superleuk om te doen. Het leukste
onderdeel met turnen vind ik de brug.
Ik vind dat je op de brug hele gave dingen kunt doen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond spreek ik vaak met
een paar vriendinnen van de danstraining af. Dat is altijd superleuk. Op de
zaterdag ben ik meestal gewoon thuis,
af en toe spreek ik dan ook nog af met
vriendinnen.
Wie is je grote voorbeeld?
Dat is Sanne Wevers. Zij turnt heel net
en strak, vooral op de balk. Dat vind ik
zo goed van haar. Ik vind zelf de balk
één van de moeilijkere onderdelen.
Vorig jaar ben ik naar haar gaan kijken in Ahoy en toen heeft ze ook haar
balkoefening uitgevoerd. Dat was echt
leuk om te zien.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dat was denk ik bij de districtfinale
van turnen een paar weken geleden.
Het was in Zevenbergen en ik had een
wedstrijd. We waren die avond van te
voren al in een hotel in Zevenbergen
blijven slapen. Dat was heel leuk.
De volgende dag had ik dus een wedstrijd. Ik was heel zenuwachtig voor
die wedstrijd, omdat ik vaak dacht
‘wat nou als ik val?’. De wedstrijd ging
uiteindelijk heel goed.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Dat was het boek: #Laatste Vlog.

Ik mocht het boek lenen van een vriendin. Normaal houd ik niet van lezen,
maar nu moest ik een boek lezen van
school. Dus ik dacht dat ik dit boek wel
leuk zou vinden. Het was uiteindelijk
een van de weinige boeken die ik echt
met veel plezier heb gelezen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
In turnen. Dit is mijn favoriete hobby
en het lijkt me supergaaf om hier
heel goed in te zijn. Het lijkt me ook
wel heel gaaf om dan voor een wedstrijd af en toe naar het buitenland te
mogen.
Ben je bijgelovig?
Ik ben over het algemeen niet bijgelovig, maar meestal klop ik wel af, als ik
iets zeg wat mij nog nooit eerder is
overkomen.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik zou dan een aap zijn. Ik houd niet zo
van stilzitten en een aap zit ook niet zo
vaak stil. Het dier is over het algemeen
best actief.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Het programma Sien van Sellingen kijk
ik nog af en toe met mijn jongere zusje
mee. Ik keek het programma toen ik
jong was ook best wel vaak en vond
het toen superleuk. Sien van Sellingen
gaat altijd haar eigen gang en vraagt
zich nooit af wat anderen ervan vinden.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je op elkaar
moet kunnen vertrouwen. Verder
vind ik humor ook best belangrijk,
want zonder humor is het zo saai.
Gelukkig lachen mijn vriendinnen en ik
heel vaak.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik vond het heel eng bij Toverland
Halloween. Ik ging samen met een
vriendin en haar familie. Ik durfde echt
niet in het doolhof; ik vond het er van
buiten al eng uit zien.

Met, toch wel, wat pijn in
mijn hart typ ik deze column,
wetende dat ik nooit meer hoef
te doen. Stiekem ga ik het toch
wel een beetje missen. Het was
altijd lekker om even gewoon te
schrijven en mijn mening te
laten horen. Daarom kijk ik ook
positief terug op mijn tijd in de
journalistiek. Het ging niet
allemaal vlekkeloos (lees: deadlines niet halen en miscommunicaties), toch heb ik ontzettend
veel geleerd van deze periode.
Door mijn werk bij de HALLO
en de opleiding journalistiek,
ben ik zeker steviger in mijn
schoenen gaan staan. Ik durf
meer mezelf te zijn en iets van
me te laten horen. Dit zijn dingen waar ik nog mijn hele leven
profijt van ga hebben. Daarom
wil ik ook iedereen van de
redactie bedanken die me heeft
geholpen. Ook al vond ik de
feedback soms moeilijk,
toch heeft dit mij geholpen met
groeien als een schrijver en
mens. Verder wil ik alle lezers
bedanken. Jullie hebben geen
idee hoe leuk het is om te horen
dat mensen je gekke hersenspinsels leuk vinden. Dus bedankt
iedereen die mijn moeder de
afgelopen jaren heeft lastig
gevallen met complimentjes over
mijn columns. Ik vond het een
grote eer dat jullie ook maar
3 minuten uit jullie dag haalde,
om mijn stukjes te lezen.
Journalistiek is dan misschien
niks geworden, toch heb ik geen
spijt van mijn kleine avontuur in
deze wereld. Ik zou het zo nog
een keer doen. Na deze laatste
column kan ik met een gerust
hart het stokje doorgeven aan
Sylke. Heel veel succes en vooral
veel plezier. Bedankt allemaal.
Liefs, Puck
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Wat ga je vertellen in een levensverhaal
als je 71 jaar bent.
Er zijn hoogte- en dieptepunten.

Het totaal onverwachte overlijden van ons lid

Huub Heijer

heeft op ieder van ons een diepe indruk gemaakt.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
echtgenoot van

Fien Heijer-Nillesen
Horst, 29 november 1946

Kiev, 4 september 2018

Horst, Fien
Horst, René en Judith
Imke en Jarno
Maik
Sanne
Horst, Maurice †
Venlo, Truus Nillesen
Horst, Marion Keizers
Juul
Bo

Huub Heijer
Huub was al 32 jaar een zeer gerespecteerd clubgenoot.
Hij viel op door zijn hartelijkheid en natuurlijke gezag. Hij had
oprechte belangstelling voor de mensen in zijn omgeving,
maar ook ver daarbuiten. Gesprekken met Huub waren
plezierig want inhoudelijk sterk: het ging altijd ergens over.
Netwerken kon deze ondernemer pur sang als geen ander, tot op
het laatst onderhield hij wereldwijd belangrijke contacten. Hij was
een goed Rotarian en een heel aimabel mens, en zo een voorbeeld
voor velen van ons. Wij zullen hem missen.
Fien, René, Judith en de kinderen, we denken aan jullie
en wensen jullie kracht en sterkte toe in deze voor jullie
o zo moeilijke tijd.
Bestuur, leden en ereleden van
Rotary Club Horst aan de Maas

Herstraat 60A
5961 GK Horst

Mocht u schriftelijk een herinnering aan of anekdote
over Huub met ons willen delen, dan kunt u deze bij
de collectebussen achterlaten.
Mochten wij vergeten zijn u een rouwbrief te sturen,
dan vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Huub Heijer
Een fijne buurman. Altijd in voor een gesprek met een luisterend oor.
We zullen je missen.
Peter en Truus
Jos en Marie-Louise
Wiel en Gerry
Armin en Desiree
Arie en Tiny
Tiny
Rob en Jetty

Tot ôs groëte verdreet ontvinge weej ’t bericht
dát ozze Ald Preens en carnavalsvriend

Huub Heijer
is aoverleeje
Huub waas Preens in 1988, lid ván ôs veriëniging en ald-veurzitter ván
de Ald Preense. Huub zulle we bliëve herinnere aas ’n ziër waardig lid,
‘nne sfeermaker en ‘n luusterend oër vur veul meense.
Weej wense Fien, René, Judith en kleinkiënder
hiël veul sterkte toe met dit groëte verlees.
Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs
Ald Preense Kompeneej D’n Dreumel

Wat hebben wij op een mooie manier
en onder een geweldige belangstelling
afscheid mogen nemen van mijn vrouw,
mijn moeder en onze oma

Nelly Meulemans - Minten
In een bescheiden mens schuilt vaak een krachtig persoon.
Onze lieve pap en trotse opa

Jan Kuijpers
is overleden.
* Horst, 23 april 1955

Wij willen dan ook iedereen bedanken
voor de vele brieven, kaarten en de
telefoontjes. Tevens nog bedankt
voor de mooie donatie tijdens de
crematieplichtigheid aan Kika.
Het is voor ons een troostrijke
gedachte dat Nelly voor velen een
bijzonder gewaardeerde vrouw was.

† Venlo, 9 september 2018
Omar
Samira en Christian
Ryan-Jay
Melissa

Correspondentieadres:
Samira Kuschel-Kuijpers, Birkenweg 19, D-41379 Brüggen Duitsland
De crematie heeft plaatsgevonden in besloten kring.
Een speciaal woord van dank voor de medewerkers van
“De Witte Steen” Venlo, voor de liefdevolle zorg.

zijn op 18 september 2018
50 jaar getrouwd

2e hands boeken- en
tijdschriftenmarkt over alle
vormen van textiel zoals borduren,
breien, vilten enz. Tot 7 oktober:
di t/m za van 13 u tot 17 u in de
Textielbibliotheek van Museum de
Kantfabriek, Americaanseweg 8 Horst.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Wij nodigen u uit om samen met ons Huub te
gedenken op vrijdag 14 september om 10.30 uur in
Hotel Asteria, Maasheseweg 80A, 5804 AD te Venray.
Aansluitend begeleiden wij hem in besloten kring
naar het crematorium.
In plaats van bloemen,
vragen wij u graag om een gift aan KidzBase.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.

Hay en Nel
Janssen-Aerts

Panningen, september 2018
Pieter Meulemans
Wendy, Devin en Yess-lyn

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Te huur opslagloods in Lottum.
600 mtr Tel. 06 12 50 53 73.

T.k. gevraagd landbouwmachines,
gebruikte land- en tuinbouwmachines
o.a. ploegen-frees-spitmachine-kopegweibloter-schudders-hark-maaiermesttank-kieper-plantmachinebedlichter-tractor enz.
V Dijk Bakel 06 19 07 69 59.

Verloren hoortoestel in opbergdoosje,
omgeving Venloseweg. Tel. 398 45 74.
Te koop rundvleespakketten.
Runderen zijn nu 13 maanden van het
vleesras Belgisch Blauw. Hobbymatig
opgefokt op stro. Tel. 06 21 88 85 66.
Herberg De Lindehoeve
Vakantie voorbij! Zond 16-09 zijn we
er weer met ons Voermansontbijt.
Balkenbrij, oerbroden en nog veel meer!
Reserveren is nog mogelijk, ook voor
groepen. Horsterweg 51 Grubbenvorst
077 327 01 35 info@delindehoeve.info
Jos Computerhulp. Computerproblemen, computerles of nieuwe
website. Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Te koop vele kleuren viooltjes,
bosviooltjes en diverse soorten sierfruit.
Hay Cox, Molengatweg 4, Horst.
tel. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.
Geopend op woensdag en zaterdag.
Heerlijk herfst. Na een lange
warme zomer wordt het weer tijd
om te gaan breien/haken. Voor
inspiratie Breimode en Handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst.
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GEPLUKT Patricia Kohlen

Velen kennen haar als eigenaresse van De Leste Geulde in Horst, dat ze runt met haar man Paul Kohlen. Echter, zodra de deuren dicht gaan, komt
haar innerdiva naar boven, gaat de muziek een standje harder en zingt ze uit volle borst mee met Tina Turner. Ongeacht of er nog personeel rondloopt.
Deze week wordt Patricia Kohlen (48) uit Horst geplukt.
“Vroeger kon ik dat nog ongestoord doen, maar tegenwoordig ben
ik niet meer zo vaak alleen als ik het
restaurant opruim en afsluit”, lacht
Patricia. “Dan loopt er nog wel eens
personeel rond en dat hoor je dan ook
denken: ‘daar gaat ze weer!’. Voor mij
zijn dat de arbeidsvitaminen, daar
krijg ik mijn energie van.” Ze geeft aan
dat ze vroeger goed kon zingen, maar

dat dat minder is geworden nadat haar
amandelen verwijderd zijn. “Ik wacht
er dus ook heel bewust mee totdat de
laatste gasten naar huis zijn”, lacht ze.
Het liefste gaat ze dan helemaal los op
Anouk of P!nk, maar haar absolute
idool is Tina Turner. “Daar ben ik al fan
van sinds mijn 15e, dus dat is ondertussen al ruim dertig jaar. Ondertussen
heb ik haar al volgens mij al twaalf

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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keer gezien. Als ze nu weer ergens zou
optreden, zou ik er zo naar toe gaan.
Toen ik 15 was deed ik dat niet zo
snel, maar naarmate je ouder wordt
zie je steeds meer de betrekkelijkheid
van het leven. Je weet nooit wat er
morgen op je pad komt.”

Levensles
Het is een levensles die ze al op
jonge leeftijd mee kreeg. Toen zij
16 was, verongelukte haar vader.
Van de ene op de andere dag kwam
hij niet meer thuis. “Ik vond het toen
heel moeilijk om er over te praten.
De meeste leeftijdsgenoten wisten
niet wat het inhield, konden zich er
geen voorstelling van maken”, vertelt
ze. Deze gebeurtenis heeft haar op
meerdere manieren gevormd tot de
persoon die ze nu is. “Na het overlijden van mijn vader, had ik geen zin
meer in school, maar ik was nog altijd
leerplichtig. Ik moest iets. Mijn moeder smeekte me om iets te blijven
doen en te leren. Ik ben toen naar de
Kokschool De Hamert in Wellerlooi
gegaan. Dat leek me wel leuk; ik ben
via mijn familie in de horeca opgegroeid.” Maar het was het moment
dat ze Paul daar leerde kennen, dat
ze werkelijk op een positieve manier
gestimuleerd werd om er mee bezig
te blijven. “Hij was heel ambitieus en
dat wist hij op mij over te brengen.
Daarnaast had hij een jaar daarvoor
zijn vader verloren; hij begreep wat
ik voelde, dus dat schiep een band.”
Ondertussen zijn ze 25 jaar getrouwd
en hebben ze twee dochters.
Na een jaar haalde ze haar horecadiploma; ze was toen nog maar net

17,5 jaar oud. “Ik wilde meteen gaan
werken. Mijn moeder stemde daar
mee in op één voorwaarde: er moest
iets geleerd worden.” Ze ging werken in een frietkraam en ondertussen wist ze diverse papieren binnen
te halen. Haar moeder heeft er toen
nog op aangestuurd dat ze de hogere
hotelschool zou doen. “Dat zou betekenen dat ik nog eens drie jaar moest

VACATURE

leren. In eerste instantie zag ik dit niet
zitten, maar mijn oudste zus zei dat
het mij niet zou lukken. Dat was voor
mij de trigger om er mee aan de slag
te gaan.” Uiteindelijk slaagde ze zelfs
cum laude en was ze 21 jaar oud toen
ze van school afkwam. Via verschillende banen die op haar pad kwamen
proefde ze van managementfuncties.
Samen met haar man Paul begonnen
zodoende het idee te borrelen om zelf
iets op te zetten en zo werd rond 2000
De Leste Geulde geboren. “We hebben
er toen letterlijk iedere laatste gulden
van onszelf ingestoken, vandaar de
naam”, laat ze weten.
Hoewel ze aangeeft dat ze geniet
van het werk dat ze doet, droomde ze
er vroeger van om toneelspeler te worden. “Maar daar had ik bij nader inzien
geen boterham aan kunnen verdienen.
Misschien dat ik over vijftien jaar alsnog bij het ouderentoneel ga”, lacht ze.
“Maar toneelspelen zit er nu ook wel
een beetje in; ook al ben je doodop, je
moet het leuk en gezellig houden voor
de gasten.” Daarnaast is ze actief in de
kloscommissie van carnavalsvereniging
D’n Dreumel uit Horst, om ieder jaar
de vastelaovendskrant aan de prins te
presenteren. “De Klos is zijn lijfblad.
Ik neem het leven serieus, maar carnaval vind ik heerlijk omdat het dan
voor even niet boeit wie je bent of wat
je doet. Ik maak voor die dagen ook
nooit echt plannen, ik zie vaak wel
hoe het gaat..” Het ‘advies van Patries’
wil ze nog meegeven: “Probeer uit
alle negatieven iets positiefs te halen,
hoe moeilijk het ook is. Na het overlijden van mijn vader is bijvoorbeeld
ons gezin nog veel hechter geworden.
En zijn er mensen op mijn pad gekomen die ik anders waarschijnlijk nooit
had leren kennen en die mijn leven
enorm hebben verrijkt. Ik probeer er
altijd een positieve wending aan te
geven.”

TIL JIJ ONZE
WERKPLAATS MEE
NAAR EEN NOG
HOGER PLAN?

AUTOTECHNICUS /
TECHNISCH SPECIALIST
■
■
■
■
■
■
■
■

Minimaal een auto technisch
MBO diploma
Ruime ervaring binnen een
universele werkplaats
Bekwaamheid in het stellen van
diagnoses
APK 2 diplomering
Een klantvriendelijke instelling
Teamspirit
Ambitie voor het vak
Verantwoordelijkheidsgevoel

Ben jij een gedreven specialist?
Mail je CV naar Frank Hunnekens,
frank@autohunnekens.nl.
Auto Hunnekens in Meijel bestaat
uit een jong en ambitieus team van
technische en commerciële mensen
waar persoonlijke aandacht en
ontwikkeling centraal staan.

www.autohunnekens.nl
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Wella Trendvision Award

Horsterse derde in
categorie Colorvision
Jessica Bindewalt-Kleeven van
Salon du Trezo uit Horst heeft de
Bronze Award in de categorie
ColorVision gewonnen tijdens de
landelijke finale van de Wella
Professionals Trendvision 2018
Award. Deze vond maandag 10 september plaats op het Museumplein
in Amsterdam.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
€ 11,50 p.p.

± 10 verschillende gerechten

(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

In totaal werden er zes awards
uitgereikt, verdeeld over twee categorieën: ColorVision (Gold, Silver, Bronze)
en CreativeVision (Gold, Silver, Bronze).
De inzendingen van de finalisten
kregen als leidraad de Wella
Professionals lente/zomer’18 of
herfst/winter’18 trends.

Presenteren
aan de jury
De finalisten werden beoordeeld
op creativiteit, kleurgebruik, ambacht
en draagbaarheid. Daarnaast moesten
de finalisten hun presentatie skills
tonen door zichzelf te presenteren aan
de jury en hun inzending toe te
lichten.

Na bijna 29 jaar
Lieve klanten,
2 september was voor vele een dag als alle andere. Voor ons was het een
bijzondere dag, een dag van verandering. Op die dag heeft Cleopatra
passie voor lingerie namelijk een nieuwe eigenaresse gekregen. Wij geven
het stokje door aan Liliane Gosen-van Aken.
Na bijna 29 jaar vol passie en overgave Cleopatra passie voor lingerie
gerund te hebben vind ik(Lilian) het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Wij kijken terug op heel veel mooie jaren. Begin 1990 gingen de deuren
open. Wat was het spannend! Er zullen toch wel klanten komen?
Die kwamen er en belangrijker nog die bleven komen. In bijna 29 jaar
zijn we gegroeid van 80m² naar 300m².

Nieuwe eigenaar Cleopatra
passie voor lingerie
Cleopatra passie voor lingerie in Horst heeft een nieuwe eigenaar. Na bijna 29 jaar hebben Lilian KeijsersSoberjé en Geert Keijsers het stokje overgedragen aan Liliane Gosen-van Aken.

Er waren natuurlijk hoogtepunten, bijvoorbeeld het winnen van de titel
“Zakenvrouw van Noord-Limburg” in 2013 maar ook dieptepunten,
drie keer een inbraak gaat niet in de koude kleren zitten. Maar de
allermooiste momenten heb ik beleefd met jullie, onze klanten. Adviseren,
laten zien wat mogelijk is, laten zien wat de verschillen zijn en dan samen
de beste keus maken zodat jullie tevreden, met een goed gevoel en met
een grote glimlach naar huis gaan. Dat zijn de momenten waar ik het
meest van genoten heb en die een blijvende herinnering zullen zijn aan
een fantastische tijd.
Via deze weg willen wij jullie allemaal bedanken dat wij jullie al die jaren
hebben mogen begroeten bij Cleopatra passie voor lingerie. Cleopatra
passie voor lingerie blijft, met Liliane en het vertrouwde adviesteam, het
adres voor jullie lingerie, nachtmode en badmode. Wij wensen Liliane heel
veel succes.
Komende weken zal ik nog regelmatig in de winkel te vinden zijn om
alles goed over te dragen dus we treffen elkaar misschien nog wel.
Lieve allemaal bedankt voor alles en het ga jullie goed!
Lieve groetjes,

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

Liliane Gosen-van Aken,
Lilian Keijsers-Soberjé en Geert Keijsers
Lilian en Geert openden in 1989
de 80 vierkante meter grote zaak. In
de jaren daarna is deze uitgeroeid tot
een winkel van 300 vierkante meter
groot. “In deze periode zijn ook de
wensen van de consument veranderd
en natuurlijk de manier van winkelen. Wat al die tijd gelijk is gebleven
is mijn passie bij het adviseren en het

laten zien wat de mogelijkheden zijn,
zodat de klant de beste keuze maakt
en met een goed gevoel de winkel
verlaat”, aldus Lilian Keijsers-Soberjé.
In 2013 werd Lilian verkozen tot
zakenvrouw-Noord Limburg.
“Een kers op de taart, maar ook een
titel die je alleen niet kunt bereiken.
Zonder mijn team en klanten was dit

niet mogelijk geweest.” Ze vindt het
nu echter tijd voor een nieuwe
uitdaging en heeft het stokje per
3 september overgedragen aan
Liliane Gosen-van Aken. “Ik ga de
winkel vol passie voortzetten met
hetzelfde adviesteam en ik hoop dat
mij hetzelfde vertrouwen wordt
gegund”, aldus Liliane.
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Tweede leven voor
Het Aardbeienland
Het Aardbeienland in Horst als platform voor de promotie van zacht fruit in de regio: dat is wat de stichting
Berry Promotions voor ogen heeft. De stichting wil van het themapark een gebied voor innovatie en ontwikkeling maken, waar naast gezinnen met kinderen, ook het bedrijfsleven terecht kan.
Enkele maanden geleden maakte
Hay Soberjé, mede-oprichter van
Het Aardbeienland in Horst, bekend
dat hij en zijn zus Joke met ingang van
september zouden stoppen met het
themapark. Een aantal regionale
ondernemers vond dat het park niet
verloren moest gaan en verenigde zich
in de stichting Berry Promotions.
“Dit is een levenswerk waar niet
zomaar de bulldozer overheen mag
gaan”, zegt kwartiermaker Jan Janssen.
Doel van de stichting is dan ook
Het Aardbeienland een tweede leven
te geven, waarbij verder gekeken
wordt dan alleen een themapark met
aardbeienteelt. Plannen zijn er genoeg
geeft Janssen aan. “Bijvoorbeeld een

Berry Factory waar onder andere jam
en likeur gemaakt worden. Maar ook
een kas van de toekomst waar jaarrond aardbeien geteeld kunnen
worden, zodat het park ook het hele
jaar door is geopend.” Daarnaast wil
de stichting het onderwijs meer
betrekken. Janssen: “We willen ons
vooral inzetten op de bovenbouw van
de basisschool. Daarvoor zijn we in
gesprek met onder andere Kokkerellie
en KERNgezond (die zich richten op
gezonde voeding, bewegen en gedrag
red.). Maar we kijken ook naar de
ontwikkelingen bij de Brightlands
Campus Greenport.”
De stichting hoopt door het leggen
van verbindingen met onder andere

het bedrijfsleven het park nieuwe
glans te geven. Zo is er de intentie
om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in te gaan zitten voor
het onderhoud van het park. Voor de
bezoeker blijft het museum behouden en wordt daarnaast de horeca
uitgebreid, net als het entertainment.
“Denk daarbij aan een carrousel.”
Met al deze ideeën blijft de authenticiteit van Het Aardbeienland wel behouden, verzekert Janssen. “We gaan het
verder uitbreiden. De kern blijft de
aardbei, al gaan we ons ook richten
op bijvoorbeeld de blauwe bes en
de framboos, die nu erg in opkomst
zijn. Vandaar ook de naam Berry
Promotions.”

Rabobank plant honingbomen
Rabobank Horst Venray plant de komende periode 32 honingbomen in alle 32 dorpskernen van haar
werkgebied. Dit is naar aanleiding van de officiële heropening van het Rabobankkantoor aan het
Schouwburgplein in Venray.
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Bantique
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Bantique
Inge van Dooren
Pastoor Vullinghsplein 14
Sevenum
077 374 4017
haarsalon@bantique.n
www.bantique.nl
Persoonlijke verzorging/Kapper
30 juli 2018

Activiteiten
Haarsalon Bantique draait
om de passie voor het kappersvak en hierin staan de klant en
zijn haarwensen centraal. In een
gezellige, ontspannen en authentieke sfeer maakt de klant kennis
met een wereld vol ideeën.
Ervaar een moment voor uzelf ‘in
de stoel’ of loop binnen voor
advies of uitleg want service
staat hoog in het vaandel.
De haarsalon is gelegen aan
het levendige Pastoor
Vullinghsplein in Sevenum en
men kan er terecht voor onder
andere de volgende behandelingen: knippen, verven, opsteken,
vlechten, styling, permanenten
en watergolven. Mochten specifieke wensen er niet tussen staan
vraag dan naar de mogelijkheden.
Bantique werkt met natuurlijke en biologische producten
van Davines welke op een duurzame manier verwerkt en verpakt worden. Schoonheid zit in
onze natuur.
Doelgroep
Haarsalon Bantique verwelkomt dames, heren en kinderen.
Een kapsel op maat, kundig

Angelique Janssen, directievoorzitter Rabobank Horst Venray, onthulde
samen met burgemeester Ina LeppinkSchuitema van Horst aan de Maas en
wethouder Carla Brugman van Venray
donderdag 6 september de eerste

honingboom. Als maatschappelijke
bank wil de Rabobank op deze manier
een bijdrage leveren aan de regio.
De bomen gaan bijdragen aan een
goede leefomgeving van de bij.
Rabobank Horst Venray had twee

Bantique bedankt alle klanten die de openingsmaand tot een succes hebben gemaakt!

Het Platform Gehandicapten Horst aan de Maas organiseert samen met Medipoint uit Venlo op woensdag
19 september een servicedag voor mensen met een scootmobiel of een ander hulpmiddel.
middagpauze. Er zijn twee monteurs
van Medipoint aanwezig om kleine
reparaties uit te voeren.

Open Coffee Met organiseert op dinsdag 18 september een bedrijfsbezoek bij Dinnissen Process Technology
in Sevenum. Dit bezoek duurt van 08.30 uur tot 10.30 uur.
Samen met meerdere
ondernemers of geïnteresseerden is
er de mogelijkheid meer te weten te

Crist Coppens

Neem voor meer informatie
contact op met Jan Coppers via
077 398 33 84.

Open Coffee bij Dinnissen
Dit bedrijfsbezoek biedt een
presentatie, een rondleiding en
netwerkmogelijkheden.

Onderscheidend vermogen
Gemotiveerd en altijd
nieuwsgierig naar de nieuwste
ontwikkelingen binnen het
vakgebied, door deze eigenschappen bruist het van de
ideeën. Een eigen stijl, gedurfd
eigenwijs, maakt Bantique
onderscheidend. De stijl is
bestempeld als ‘la belle bunga’
wat ‘de mooie bloem’ betekent.
De missie is dan ook duidelijk:
ieder kapsel laten stralen als een
bloem in bloei!

panden in haar bezit, namelijk het
pand aan de Spoorweg in Hegelsom en
het kantoor aan het Schouwburgplein
in Venray. De grootte en de ligging van
het pand in Venray waren doorslaggevend om dat kantoor te vernieuwen.

Servicedag scootmobielen Horst
Deze dag vindt plaats van 09.00
tot 16.30 uur in de Mèrthal in Horst.
Van 12.00 tot 13.00 uur is er een

geknipt en gestyled, laat zien
wie de klant is en kan bovendien
het geluk of zelfvertrouwen een
boost geven. Daar is geen leeftijd
aan gebonden, daar wordt iedereen blij van.
De veilige en responsive
website van Haarsalon Bantique
is beschikbaar op alle devices en
daardoor gebruiksvriendelijk voor
jong en oud. Een afspraak kan
eenvoudig en snel online
gemaakt worden, zo is het onder
andere zeer toegankelijk voor de
jeugd. Op de oude en vertrouwde
manier een afspraak maken via
de telefoon of even binnen lopen
kan natuurlijk altijd gedurende
de openingstijden.

komen over dit bedrijf.
Kijk voor meer informatie op
www.opencoffeemet.nl

geldig t/m
zaterdag
15 september
2018

500 gram half-om-half
gehakt en 4 varkenssaucijzen
samen voor € 7,95

Gepaneerde kipschnitzels 4 stuks € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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verenigingen

Lezing over Romeinen
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 19 september
een lezing over de Romeinen in Limburg. De lezing vindt plaats van
20.00 tot 22.00 uur in De Leste Geulde in Horst.
De Romeinen verbleven in
Nederland vanaf 58 jaar voor
Christus en bleven ongeveer vier
eeuwen hier aanwezig. Iedereen
kent de nederzettingen langs de Rijn:
forten ter bescherming van hun
immense Rijk. Maar van hieruit
werden ook uitvallen gedaan naar de
nog aanliggende landen. Bekend zijn
ook de vele wegen, ‘heerbanen’, die

door ons land lopen. Ook hier vlakbij
langs de Maas liep zo’n weg.
De spreker die dag is Karen Jeneson,
conservator van het
Thermenmuseum in Heerlen. Zij gaat
in op de invloed van de Romeinen op
Nederland en vooral op Limburg.
Daarnaast spreekt zij over de
geschiedenis en de restanten die
hiervan nog te zien zijn.
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Vierde editie Renaultoloog
Festival in Kronenberg
Op het Grandorse evenemententerrein aan de Schorfvenweg in Kronenberg, vindt op zaterdag 15 en
zondag 16 september de vierde editie plaats van het Renaultoloog Festival. Een internationaal festival waarbij
autoliefhebbers kunnen genieten van onder andere diverse tentoonstellingen, een huifkartocht en een
feestavond op zaterdag.

Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o.
organiseert op zondag 23 september haar maandelijkse vogelmarkt in
zaal ‘t Brugeind in Meerlo en duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze markt kunnen vogels
worden gekocht en verkocht. Verder
kunnen ook vragen gesteld worden
over het houden van vogels of kunnen
bijvoorbeeld de nagels van een eigen
kanarie of andere vogel geknipt
worden. Vogels dienen aangeboden te

worden in de daarvoor bestemde
kooien, maximaal twee vogels per
kooi, duiven en kwartels worden niet
toegelaten zonder inentingsbewijs.
Neem voor meer informatie contact op
met Ton Gordebeke via 0478 53 13 29
of jamd.gordebeke@home.nl
gratis deelnemen aan het festival.
Daarnaast is er een beurs met diverse
standhouders uit binnen- en buitenland en vinden er tentoonstellingen
van Renault miniaturen en

Legomodellen plaats. Ook voor kinderen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Kijk voor meer
informatie over het Renaultoloog
Festival op www.renaultoloog.com

Nieuwe voorzitter
Truckrun

Deze vierde editie van het festival
kent drie thema’s: 120 jaar Renault,
100 jaar Renault Agriculture en 25 jaar
Renault Twingo. Autoliefhebbers
kunnen met hun eigen Renault auto

Stichting Truckrun Horst heeft Paul Driessen benoemd als nieuwe
voorzitter. Driessen was de afgelopen 6,5 jaar wethouder van
gemeente Horst aan de Maas.

Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum in Broekhuizen

De stichting heeft Paul Driessen
in 2017 al benaderd voor het voorzitterschap. Enkele weken geleden heeft
Driessen toegezegd om de komende
periode van 4 jaar deze taak uit te
gaan voeren. “Mede gezien dat in
2019 de Truckrun haar twintigjarig

lustrum groot gaat vieren, is Driessen
de aangewezen persoon om als
voorzitter hier een mooi lustrumweekend van te gaan maken”, aldus
de stichting. Het twintigjarig lustrumweekend van Truckrun Horst wordt
gehouden op 13 en 14 april 2019.

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

Bewoners en ondernemers in Broekhuizen worden op dinsdag 25 september bijgepraat over de de maatregelen die genomen worden als onderdeel van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De informatiebijeenkomst
vindt vanaf 19.15 uur plaats bij het Brouwershuis in Broekhuizen.
Het ontwerp en de werkzaamheden aan de Molenberg en de Veerweg
in Broekhuizen zijn onderdeel van
de beschermingsmaatregelen tegen
de hoge waterstanden. De revitalisering van de loswal biedt kansen voor

natuur en recreatie. Projectbureau
Ooijen-Wanssum, gemeente Horst
aan de Maas en Mooder Maas hebben
de wensen uit de omgeving opgehaald en verwerkt in een ontwerp.
Het ontwerp is tussentijds getoetst bij

de betrokken partijen. Het ontwerp
bestrijkt het gebied Molenberg tot en
met de loswal. De verwachting is dat
de bijeenkomst om 21.00 uur is
afgelopen. Kijk voor meer informatie
op www.ooijen-wanssum.nl

BEZORGERS
HALLO HORST AAN DE MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Sevenum en Hegelsom
voor het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Cheque voor Roeffen Mart
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Leden van de Ronde Tafel 94 en Ronde Tafel 160 Venray-Horst overhandigden zondag
9 september een cheque van 1.500 euro aan speeltuin Roeffen Mart. Dit bedrag werd besteed aan
de renovatie van de in het voorjaar vernielde junglebrug.
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gasthoês@horstaandemaas.nl

Heb je vragen,
laat het ons weten!

Bekendmakingen

De sloopwerkzaamheden van ‘t Gasthoês zijn begonnen. We proberen jou met regelmaat te
informeren over de voortgang via de gemeentepagina en/of via sociale media.
We kunnen ons voorstellen dat er vragen

Heb je vragen, dan kun je een mail sturen

komen over de ontwikkelingen van het nieuwe

naar gasthoes@horstaandemaas.nl of

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Gasthoês of praktische vragen over het parke-

bellen naar de gemeente op het nummer

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

ren of de bereikbaarheid of de overige ontwik-

(077) 477 97 77. Wij komen zo snel mogelijk

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

kelingen die in die omgeving gaande zijn.

met een reactie.

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

Griendtsveen

Vleermuizenonderzoek

Griendtsveen

Lottum

Horst aan de Maas

Kanaal nabij St. Barbarastraat 35

Veilinghof kavel 3

Verordening op de

Hegelsom

Meterik

Dingsstraat 7

Jan Drabbelsstraat 8

vertrouwenscommissie

Op 20 september geven wij een presentatie over het vleermuizenonderzoek in Griendtsveen
voor de bewoners van dit dorp.

Speulhofsbaan 43a
Horst

vastgesteld
Verordening
maatschappelijke
ondersteuning

Bremweg 6

Swolgen
Molenstraat 37

Deze avond wordt georganiseerd in “De

samen te bekijken welke vleermuizen er rond

Westerholtstraat 14

Zaal”, Lavendellaan 26 en start om 18.30 uur.

vliegen in Griendtsveen. Ook overige geïnte-

Wilhelminaplein 6

Aansluitend kan iedereen mee naar buiten om

resseerden zijn van harte welkom.

gewijzigd vastgesteld

Onderhoud
groen
In de week van 10 september start de gemeente met het onderhoud van de bomen

Dit betreft circa 12.500 bomen in de dorpen
Sevenum, Griendtsveen, Evertsoord, Kronenberg en America. Op basis van de veiligheidscontrole worden de bomen gesnoeid en

Koetshoês
Broekhuizenvorst

onderhouden. Hiervoor worden wegen tijdelijk
geheel of soms gedeeltelijk afgesloten om de

Verkoop bij inschrijving

werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

•

Het gehele object Koetshoês met karakteristieke elementen.

•

Het bod met (verbouw)plan kunt u indienen t/m 5 oktober 2018 t.a.v. Lisa Elbers.

Wij vragen begrip voor deze tijdelijke

Daarna worden plannen niet meer meegenomen in de verkoopprocedure.

overlast.

•

Na sluiting van de procedure is er een mogelijkheid om het plan toe te lichten.

•

Het bod is de prijs van het pand in huidige staat.

•

Hoogte van het bod en het plan (toekomstig gebruik) zijn bepalend voor de gunning,
met de voorwaarde om niet te gunnen.

60

*

*km/u in vrijwel het hele
buitengebied

Kerkstraat 11
Broekhuizenvorst

•

Alleen schriftelijke biedingen in gesloten enveloppe.

•

Biedingen blijven gesloten tot einde van de termijn.

Voor verkoopinfo of het plannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen
met Tim Raassens of Lisa Elbers: 077-477 97 77

TE KOOP
Kerkstraat 11
Broekhuizenvorst

Gemeente Horst aan de Maas | Postbus 6005 | 5961 AA Horst | E gemeente@horstaandemaas.nl | W www.horstaandemaas.nl

in het Peelgebied.
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RAADSFEITEN
RAADS
EDITIE 13 SEPTEMBER 2018

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Een nieuwe raad, een nieuwe
vergaderstijl, een nieuwe
raadsopstelling en de......
burgerraadsleden

Raadsthemabijeenkomst op locatie
De raadsthemabijeenkomst is in de nieuwe vergaderstijl behouden. Het is immers de
bijeenkomst waar de inwoners het meest betrokken worden, omdat zij dan vooral aan het
woord zijn en de (burger)raadsleden vooral luisteren en vragen.
Maar ook hier is er iets veranderd, de

had en op 12 juni over Cultuur in Museum de

bijeenkomsten worden niet meer in de

Locht, was er op 11 september in het Huis van

Het zomerreces zit er weer op en op 21 augustus was de eerste raadsavond nieuwe stijl.

raadzaal gehouden, maar de (burger)

de Wijk te Horst een raadsbijeenkomst over

Deze raadsavond wordt om de 2 weken gehouden, en bestaat uit een voorbereidend

raadsleden komen naar de inwoners toe.

Positieve gezondheid. De reden was dat er in

gedeelte (de voormalige raadscommissie) en een besluitvormend gedeelte (de eigenlijke

Nadat de nieuwe raad al op 15 mei in Huys

de Norbertuswijk al goede ervaringen met het

raadsvergadering). Door deze nieuwe manier van vergaderen kan de raad sneller besluiten

ter Horst een thema-avond over Afslag 10

thema zijn

nemen, kan zij actuele zaken sneller oppakken en kan het veel effectiever en efﬁciënter
met zijn (vergader)tijd omgaan. Maar het belangrijkste is, dat de inwoners nog meer bij de
besluitvorming van de raad betrokken worden, doordat zij meer mogelijkheden krijgen om
op deze avond bij de verschillende onderwerpen in te spreken.

(Burger)raadsleden en wijkbewoners van de Norbertusparochie met elkaar in gesprek over
Positieve Gezondheid

Gemeenteraad op kennismakingsbezoek in de dorpen
De nieuwe gemeenteraad gaat binnen één jaar op bezoek in alle kernen van Horst aan de Maas.
Deze kennismakingsbezoeken staan in het teken van de burgerinitiatieven die in de dorpen worAlle 26 beëdigde burgerraadsleden stellen zich op voor een ofﬁciële groepsfoto.
Burgerraadsleden

Kijk op www.horstaandemaas.nl/

Een andere manier om de inwoners meer bij

burgerraadsleden voor een overzicht van de

het bestuur van de gemeente te betrekken

burgerraadsleden.

den ondernomen. In overleg met de betreffende dorpsraden wordt een programma samengesteld.

is de introductie van de burgerraadsleden.
Een burgerraadslid kan (ipv een raadslid)

Raadsopstelling

namens een fractie deel nemen aan de voor-

Nog een nieuwtje tijdens de eerste

bereidende vergadering. Zij kunnen dan volop

raadsavond nieuwe stijl op 21 augustus:

meedoen, want zij hebben dezelfde rechten als

een nieuwe indeling van de raadzaal.

een raadslid. Als echter later op de raadsavond
de raadsvergadering begint, dan maken zij

Na de herindeling van 2010 is het aantal

weer plaats voor de gekozen raadsleden. Een

raadsleden van 21 naar 27 toegenomen

fractie kan in deze raadsperiode maximaal

en dan blijkt dat de ruimte in de raadzaal

5 inwoners als burgerraadslid aanwijzen en

gaat knellen. De meest effectieve indeling

tijdens een voorbereidende vergadering mag

was toen een ronde tafel -vorm waarbij een

een fractie voor maximaal de helft uit burger-

gedeelte van de raadsleden met de rug naar

raadsleden bestaan. De fracties hebben hier

het publiek zit.

bijna optimaal gebruik van gemaakt en op 21

Dit werd door hen niet als prettig ervaren

augustus werden maar liefst 26 burgerraadsle-

omdat ze dan geen oogcontact met de

Op vrijdagmiddag 24 augustus waren de

voorzitter van de dorpsraad. Gert Custers

den door burgemeester Ina Leppink beëdigd.

inwoners hadden.

raadsleden te gast in Meerlo en Swolgen.

sprak over de ontwikkelingen bij Sporting

De voorzitter van de Dorpsraad Swolgen, Eduard Maas, verwelkomt de raadsleden in MFA Kerkebos.

In Meerlo werden de bezoekers ontvangen in

ST en Ruud Leurs over de opzet nieuwe

Tegelijkertijd met de

het gezondheidscentrum door Linda Jonkers.

basisschool die binnenkort naast het MFA

introductie van de nieuwe

Vervolgens vertelde Koen in ’t Zand over het

wordt gebouwd. Marion Huijs ging nader in

vergaderstructuur is de indeling

bewustwordingsproject alcoholgebruik van

op het Naoberzorgpunt Swolgen en Martien

van de raadzaal nu zodanig

de Soos Merlin en Leo Beterams gaf een

Kuijpers vertelde over de Vuttersclub.

aangepast dat het publiek nu

toelichting op het Naoberzorgpunt Meerlo.

al onze raadsleden voortaan

Het bezoek werd afgesloten met een uitleg

Evenals in Meerlo dankte plaatsvervangend

goed aan kan kijken. Ook het

van Peter Bergs over Comité Samenloop

raadsvoorzitter Henk Weijs na aﬂ oop van het

spreekgestoelte is nu dicht bij

voor Hoop Horst aan de Maas en een

bezoek de gastgevers uit Swolgen

de publieke tribune geplaatst,

korte toelichting van Henk Peters over het

zodat daarvoor letterlijk en

groenonderhoud door vrijwilligers.

ﬁguurlijk geen grote afstand

De volgende bezoeken staan gepland op
vrijdag 16 november de gehele dag. De raad

De nieuwe raadsopstelling is nu voor het publiek veel meer

moet worden overwonnen om

In Swolgen werden de raadsleden ontvangen

is dan te gast in Grubbenvorst, Sevenum,

open en uitnodigend om mee te doen.

de raad toe te spreken.

in het MFA Kerkebos door Eduard Maas, de

Meterik en Griendtsveen.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Zonder visie kom je nergens
Zonder doel loop je het risico om onbezonnen keuzes te maken naar
willekeur. Daarom is het van belang om een visie te ontwikkelen voordat
je iets gaat doen waarin je voor jezelf bedenkt hoe je de toekomst ziet.
Waar willen we naar toe en wat willen we juist niet?
Dit geldt ook voor het maken van
politieke keuzes. Zonder visie wordt
beleid willekeurig en loop je de kans
keuzes te maken die slecht zijn voor
de lange termijn. Daarom pleit
D66+GroenLinks ook voor visie

vorming op bepaalde thema’s voor we
beleid maken of ad hoc reageren op
een ontwikkeling: eerder pleiten voor
een visie over de intensieve veehouderij en voor een visie over de komst
van arbeidsmigranten.

Er is een voorwaarde voor een
goede visie: dat die samen tot stand
komt en breed wordt gedragen op
nationaal, lokaal en soms zelfs op
internationaal niveau. Veel maatschappelijke ontwikkelingen in Horst aan de
Maas komen tot stand door keuzes die
op nationaal of internationaal niveau
worden gemaakt. De komst van
arbeidsmigranten bijvoorbeeld is het
directe gevolg van het openstellen van

de grenzen, iets wat D66+GroenLinks
overigens toejuicht. De schaalvergroting in de intensieve veehouderij is
ook een gevolg van internationale
concurrentie en productieketens. We
zijn dan ook blij met de visie van
minister Carola Schouten om de intensieve veehouderij meer in te richten op kringlooplandbouw, dit maakt
het mogelijk om ook in Horst aan de
Maas vooruit te kijken. Daarom is het

van belang dat er begin dit jaar op
Europees niveau voor is gezorgd dat
er betere werkomstandigheden voor
seizoenarbeiders komen.
Het is aan ons om al deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen
en op lokaal niveau concrete maatregelen te nemen met oog voor
toekomst.
Eveline Baas
D66+GroenLinks

Samen doen en samen zijn
Afgelopen weekend zijn we met de fractie van het CDA Horst aan de
Maas naar Valkenswaard gegaan om het zinvolle met het aangename te
combineren. Een middag met training, een avond vol gezelligheid en een
ochtend van teambuilding.
Vrijdagmiddag zijn we gestart
met een debattraining, waar we
samen tot een aantal kernwaarden
van het CDA HadM zijn gekomen.
Voorop stond ‘samen’. Samen voor
het algemeen belang, constructief

aan de slag. ‘Doen’ was de tweede
kernwaarde, verbindend ondernemend
en midden in de samenleving. Voor mij
had dit met name betrekking op het
vergaderen in de gemeenteraad.
Vaker zou ik gewoon moeten doen en

het woord pakken. De derde en laatste
kernwaarde is het sexy begrip ‘rentmeesterschap’ #not! Voor mij betekent
het ‘de aarde doorgeven zoals we hem
gekregen hebben, al dan niet beter’.
Het gaat bij rentmeesterschap om de
balans, waar er aan de ene kant geld
verdiend mag worden en aan de
andere kant er ruimte moet zijn voor
natuur en groen, zodat we beide
kunnen doorgeven aan onze volgende

generaties. Uiteraard stond de vrijdagavond in het teken van gezelligheid
met ruimte voor een drankje. Hierdoor
was de ochtendactiviteit al een hindernis, want wederom draaide het om de
balans, echter dit keer in de kano op de
rivier de Dommel. Nu weer samen aan
de slag voor iedereen, gewoon samen
doen.
Danny van Hees
Raadslid CDA

dorp. Een kermisconcept waarbij het
hele dorp zich prettig voelt.
Dat brengt me op de prikkelarme
kermis. In diverse andere gemeentes al jaren een vast onderdeel van
de kermis, in Horst helaas nog niet.
Een prikkelarme kermis is in beginsel
bedoeld voor mensen met autisme,
epilepsie of een vorm van aangeboren hersenletsel of voor mensen die

niet van de ‘kermisprikkels’ houden.
Zij kunnen vaak door het harde geluid,
de felle lichten de kermis niet bezoeken. Tijdens prikkelarme kermis gaan
daarom 2 uur lang de geluidsinstallaties uit en worden de lichten gedimd.
Zo blijft de kermis voor iedereen.

Kermis 2.0
De septemberkermis van Horst staat weer bijna voor de deur.
Onlangs vond ook in Kronenberg de jaarlijkse kermis plaats.
Op zaterdag vond in Kronenberg
een heuse zeepkistenrace plaats,
fantastisch om naar te kijken en
misschien wel nog leuker om aan
mee te doen. Op zondag liep het
dorp uit voor de dorpsbarbecue,
alwaar zowel jong als oud zich

kostelijk kon amuseren. Geen grote,
glimmende, snelle en luidruchtige
attracties, hetgeen ook niet geheel
past bij een klein dorp als Kronenberg.
In plaats daarvan was de
Kronenbergse kermis een fantastisch
ontmoetingsmoment voor het hele

Marjolein Selen
Burgerlid PvdA Horst aan de Maas

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,59
wintergroene
leibomen € 79,95

weet
wat
er
speelt

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

in de regio en op
zijn vakgebied.
Jeroen Hellendoorn
Hellendoorn
Jeroen
ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT
ONDERNEMINGSRECHT &
& FANATIEK
FANATIEK DEELNEMER
DEELNEMER RUNDJE
RUNDJE UM
UMUT
UTHUNDJE
HUNDJE
ADVOCAAT

Trotse
Trotsesponsor
sponsorvan
van

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

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘We hebben altijd goed contact, daar
hebben we geen Burendag voor nodig’
Burendag vindt dit jaar plaats op zaterdag
22 september. Deze landelijke dag is een
initiatief van het Oranjefonds en Douwe
Egberts en is onder andere bedoeld om
samen met de buurt iets te ondernemen. In
Horst aan de Maas is Burendag echter geen
populaire dag. Maar 7 procent van de inwoners geeft aan Burendag te vieren. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Samen het pleintje opknappen met als
afsluiter een buurtbarbecue of gezamenlijk bloemen planten in de buurt. We doen dat in Horst
aan de Maas wel, maar wachten daar echt niet
mee tot Burendag, blijkt uit onderzoek. “Wij vieren altijd met de buurt een gezellig buurtfeest,
hiervoor (en om klaar te staan voor de buurtbewoners of een goed contact met hen te heb-

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet niet
Ja 10%
7%
Nee
83%

Vier jij Burendag?

ber wel een feestelijke dag maken, doet het
ben) hebben we geen burendag nodig”, merkt
merendeel dit door een straatfeest te organieen inwoner op. Een ander voegt toe: “Ik heb
365 dagen per jaar buren. Ik heb dus tijd genoeg seren. Maar ook gezamenlijk de buurt opknappen, zwerfvuil opruimen of het speeltuintje een
om contact met mijn buren te onderhouden.
nieuwe lik verf geven zijn activiteiten die tijdens
Waarom is een extra dag nodig?”
Burendag op het lijstje
Ruim 80 procent van de
staan. En anderen gaan op
inwoners geeft dan ook
deze dag gewoon gezellig
aan geen aparte Burendag
‘Op een andere dag’
een kopje koffie drinken
te vieren. Sommigen wil‘We hebben jaarlijks een
bij de buren.
len dit wel, maar blijken
buurtbbq’
moeite te hebben de rest
TipHorstaandeMaas
van de buurtbewoners mee
is een samenwerkings
‘Laat die onzin achterwege’
te krijgen. “Ik heb eerder
verband tussen
wel het initiatief genomen,
HALLO Horst aan de
met een tafel en koffie in
Maas en TopOnderzoek.
de straat. Dat leverde alleen rare blikken op”,
Voor meer resultaten of aanmelden voor
vertelt iemand.
de volgende enquête, kijk op
Van de 7 procent die van de 22e septemwww.tiphorstaandemaas.nl

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

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Veiligheid, niet alleen tijdelijk
In Horst aan de Maas liggen diverse soorten wegen. De verantwoordelijkheid hiervoor kan liggen bij de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheid. Wegwerkzaamheden of tijdelijke wegomleidingen
kunnen reden zijn om het gebruik van de wegen tijdelijk aan te passen.
Veelal gebeurt dit door snelheidsbeperkingen ter plekke in te voeren om
de veiligheid te bevorderen.
Iedereen kent wel situaties waar
de werkzaamheden al lang geleden
zijn uitgevoerd en de tijdelijke
borden nog steeds niet zijn verwijderd. Dit veroorzaakt niet alleen
ergernis, maar is tevens zeer ongewenst. Immers: hoe wil je van

verkeersdeelnemers verwachten dat
men zich aan de geldende regels
houdt als om de haverklap wordt
geconstateerd dat de doelstelling van
de borden al lang achterhaald is? Als
gevolg hiervan gaan mensen deze
borden vaak negeren omdat men

verwacht dat de situatie niet meer van
toepassing is. Hierdoor kunnen natuurlijk zeer gevaarlijke omstandigheden
ontstaan.
Ook onduidelijke wegmarkeringen
kunnen voor gevaarlijke situaties
zorgen. Bijvoorbeeld na aanleg van
een vrijliggend fietspad blijven de
fietssuggestiestroken nog jaren op het
wegdek staan. Sommige verkeersdeelnemers denken hierdoor dat men
van doen heeft met een weg waar
60 kilometer mag worden gereden.
Andere mensen gaan zich ergeren aan

deze trage auto’s en gaan proberen in
te halen, hetgeen weer tot gevaarlijke
situaties kan leiden. Ook voor fietsers
kan dit verwarrend zijn waardoor men
op de rijbaan gaat fietsen.
Moraal van het verhaal: verwijder
tijdelijke verkeersborden meteen
nadat de situatie dit toelaat en zorg
dat de wegmarkeringen bij de functie
van de weg horen.
Gewoon. Doen.
Twan Hoeijmakers,
VVD Horst aan de Maas

SP: zorgen over ontwikkelingen Greenport
De SP maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen rondom
Greenport. Na afloop van de Floriade (2012) wilden de betrokken
gemeentes aan de slag om de gronden in dat gebied aan de man te
brengen. Dit proces liep voor geen meter, mede door de economische
tegenwind. Daarop heeft de provincie ingegrepen en samen met de
gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Venray een plan opgezet, waar
ook de SP mee heeft ingestemd.
Het plan bestond uit twee delen,
te weten studielandschap (onderwijsinstellingen aantrekken zodat
studenten en met name hoogopgeleiden naar deze regio komen) en
werklandschap (gronden verkopen

aan bedrijven uit de sectoren agrifood, industrie, en logistiek). Hiermee
zouden 15.000 banen worden gerealiseerd, vooral voor mensen uit de
regio, maar bovenal voor hoogopgeleiden. Dit was voor de SP een

belangrijke reden om in te stemmen.
Echter, de huidige situatie is dat
er alleen maar logistieke bedrijven
zijn geworven: grote blokkendozen
met dozenschuivers; bovendien een
erg conjunctuurgevoelige sector.
Daarnaast baren de ontwikkelingen
rondom de werkgelegenheid de SP
grote zorgen. Wij worden niet of niet
volledig geïnformeerd hierover, en
eigen onderzoek wijst vooralsnog uit
dat hier vrijwel alleen maar banen
voor arbeidsmigranten worden gerealiseerd. Daarmee organiseren we

onze eigen ellende vanwege de daarbij behorende problematiek rondom
huisvesting. Er worden nauwelijks
banen voor de lokale bevolking gerealiseerd en al zeker nauwelijks of
geen banen voor hoger opgeleiden:
één van de pijlers. Bedrijven afkomstig uit de industrie- of agri-foodsector zijn er nog nauwelijks gekomen.
Ondertussen is er een zogenaamde raadswerkgroep opgezet
om meer richting te geven aan de
ontwikkelingen rondom Greenport.
Ook de SP neemt daarin deel.

Wat ons betreft is het doel zodanig te gaan sturen dat we nu
eens daadwerkelijk gaan doen
wat we hebben afgesproken voor
Greenport. En vooral te voorkomen
dat Greenport straks alleen is volgebouwd met logistieke bedrijven met
werkgelegenheid voor arbeidsmigranten waardoor de huisvestingsproblematiek voor deze mensen
alleen maar groter wordt.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas
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Natuur gaat voor economisch belang
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas/

Het Groot Veld is een eeuwenoud landbouwgebied tussen Kronenberg
en Sevenum. Het Groot Veld is al vele eeuwen in gebruik voor akkerbouw
en, in mindere mate, veeteelt. Het is een van de laatste overgebleven
oude, grote en open velden in onze gemeente. En nog steeds wordt het
voor landbouwdoeleinden gebruikt. Stichting Vrienden van Het Grutte
Veld wil het veld behouden, beschermen en promoten. Dit doen ze door
bijvoorbeeld op zondag 16 september een wandeling door het gebied
te organiseren. Een goed initiatief, want we leven in een wereld waar
we tegenwoordig alles maar volbouwen, zonder om te kijken naar
de cultuurhistorische waarde die een gebied kan hebben. Of gewoon

überhaupt natuur am sich. In grote steden leggen ze nota bene Tiny Forrests
aan om een beetje natuur te hebben, terwijl wij in onze gemeente die pure
natuur nog hebben. En dan bouwen wij dat zelf vol om straks ook aan de
Tiny Forrest te moeten?
Aan de andere kant kun je zeggen dat de economie ons ook wel een
bepaalde kant op pusht. Alles groeit en bloeit en raakt vol, er komen
steeds meer mensen bij op deze aardbol, die met z’n allen steeds meer
consumeren en plaats in beslag nemen. Ook een natuurgebied als Het Groot
Veld zal er op een bepaald punt aan moet geloven.
Natuur gaat voor economisch belang. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 36) > Directie hoort ook mouwen op te stropen bij personeelstekort > eens 79% oneens 21%

De biercantus
Begin deze maand is voor
iedereen, en dus ook voor mij,
het ‘normale’ leven weer
begonnen. Ik studeer in Breda
en ik woon van maandag tot
en met vrijdag in Tilburg,
een echte studentenstad.

Kunst kijken
en beleven
Steen, stof, metaal, keramiek, glas, verf, florale vormgeving, fotografie.
Genieten, bekijken en kopen van kunst of het maken ervan;
dat kun je op dit evenement.
Je eigen t-shirt (laten) maken bij een airbrush- kunstenaar en voor de jeugd:
zelf een vogelhuisje knutselen, je laten schminken of ‘tatoeeren’ of lekker op het
springkussen. Lekker eten en drinken op het kunstplein.
Kortom; een heerlijk uitje voor jong en oud bij Plantencentrum Velden!

Vorstweg 60 Velden · www.plantencentrumvelden.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, 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

Horst aan de Maas gezondste gemeente en
koploper kringlooplandbouw in 2030? Dat kan!
Telkens weer lezen we in kranten, tijdschriften en nieuwsbrieven
dat de economie groeit als een tierelier. Het gaat voortreffelijk met de
economie, het gaat als vanzelf. Het blijft meer, meer en nog eens meer
en groter en groter. Meer Blauwe bessen, meer aardbeien, meer frambozen, meer distributiecentra, meer kassen, meer dieren en nog veel meer.
Dat komt niet allemaal zo maar vanzelf. De ondernemersgeest, de tovenaar van Tierelier is uit de fles.
Het gaat zo: “De tovenaar van
Tierelier, is razend, is razend, De tovenaar van Tierelier is vreselijk kwaad.
Maar waarom dat weet niemand,
hij is een beetje dom, tierelierelom,
Maar dat is een nare zaak, want nu
tovert hij maar raak, maar raak!”
In zijn razernij tovert de tovenaar
van Tierelier tekort aan industrieter-

bracht, met een nieuwe visie op wat
de landbouw zou moeten zijn en doen.
Niet meer en meer produceren tegen
zo laag mogelijke kosten. Een omslag
van alleen maar productiegericht naar
kringlooplandbouw: “We moeten
immers voorkomen dat we bodem,
water en grondstoffen uitputten en de
reinen, tekort aan werkers in zijn wijn- temperatuur op aarde onaanvaardbaar
gaard, tekort aan draagkracht en begrip verhogen”. LTO onderschrijft de koers
van de minister, de LLTB onthoudt zich
bij de burger. De ondernemersgeest
moet getemd worden. Daarvan worden nog van commentaar. Kipster heeft
deze koers ingezet. En ineens in de
de overheden zich eindelijk bewust.
Limburger “De regio Venlo loopt tegen
Komt er een helper uit de hemel?
de grenzen van haar groei. De ontwikDe minister van landbouw Carola
Schouten komt, in samenspraak met
keling noopt tot herbezinning, vinden
veel betrokken organisaties bijeengede burgemeesters van de gemeen-

ten in Noord-Limburg”. Het werven
van bedrijven, de haast ontembare
groei in de landbouw aan banden
leggen om zo de weerstand bij de
bevolking in goede banen te leiden
lijkt de fundamentele vraag voor de
regionale overheden. Laat minister
Carola Schouten haar helper uit de
hemel inzetten in de ontwikkeling
van een regionale toekomstvisie voor
Noord-Limburg. Dan wordt Horst aan
de Maas de gezondste gemeente en
koploper van de kringlooplandbouw
in 2030.
Henk Steenbekkers,
Gusselkuulke, Melderslo

En wat het studentenleven
in Tilburg zo leuk maakt, zijn
de vele activiteiten die er
voor Tilburgse studenten
georganiseerd worden.
Zo begint het nieuwe collegejaar in Tilburg altijd met de
Tilburg University Cantus. En nu
vraagt vast een aantal mensen af wat een cantus dan is.
Volledig heet deze activiteit
een biercantus. Bij een biercantus staan er cantuszangers op
een podium die de hele avond
echte meezingers ten gehore
brengen. Van ‘Jan Klaasen was
trompetter’ tot ‘Sweet Caroline’,
alles komt voorbij. De bedoeling
van de cantus is dat er natuurlijk heel veel bier gedronken
wordt, maar daar zitten tijdens
zo’n cantus hele strenge regels
aan. Zo mogen de deelnemers
aan de cantus niet drinken als
er gezongen wordt, want dan
moeten ze meezingen met de
cantuszangers. Na elk nummer
zingt de hele cantus ‘Ein prosit’
en pas daarna mag er gedronken worden. Of beter gezegd,
moet er gedronken worden.
Om het voor de deelnemers
extra moeilijk te maken, mogen
ze tijdens de cantus niet naar
de wc. Dit mag enkel voor en na
de cantus en tijdens de pauze.
Als deze regels overschreden
worden, volgen er de zogenaamde ‘straf-atjes’. Dit houdt
in dat degenen die zich niet aan
de regels houdt, in een keer een
biertje achterover moet gieten.
Dit klinkt allemaal heel streng,
maar toch is de bedoeling van
zo’n cantus erg mooi. Er komen
ruim tweeduizend Brabantse
studenten samen om samen
te zingen, bier te drinken en te
feesten. Meer eenheid dan dat
wordt het niet.
Fenna
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Dames SV Oxalis winnen
eerste veldwedstrijd
Door: sportvereniging Oxalis
De korfbaldames van Oxalis 1 uit Hegelsom mochten op zondag 9 september in de eerste competitiewedstrijd
van het nieuwe seizoen aantreden tegen Odisco 1 uit Sint-Oedenrode. De wedstrijd werd gespeeld op het nieuwe
kunstgrasveld van sportpark Wienus in Hegelsom en gewonnen door SV Oxalis met 11-9.

Decoratie,Verlichting,
Painting The Past verf
-/-

40%

De Stoffelhoeve | Stationsweg 86 | 5807 AC Oostrum
www.stoffelhoeve.nl | facebook.com/destoffelhoeve

Wegens groei zoeken ACE Wikkeltechniek en
REMADE in HOLLAND collega’s!

Allround monteur m/v
Allround reparatie en revisie van industriële machines. Je werkt in
onze werkplaats maar ook op locatie bij de klant in onze regio.
• Je hebt een opleiding gevolgd in de richting van VMBO-t elektro
met mechanische aﬃniteit of VMBO-t mechatronica. Of een MBO
richting elektro of mechatronica;
• Je bent een monteur die zelfstandig kan werken;
• Je bent in het bezit van een B-rijbewijs;
• Je hebt een ﬂexibele instelling.

Oxalis begon meteen sterk aan de
wedstrijd en de kansen werden goed
afgemaakt door de dames. Na een
kwartier spelen stond er een voorsprong van 5-0 op het scorebord. In de
minuten die volgden kon Odisco de korf
steeds vaker vinden en kwam ze meer

Wikkelaar in opleiding m/v

Moeizame winst GFC’33

Ook hebben wij bij ACE Wikkeltechniek plek voor een wikkelaar in
opleiding. Je houdt je bezig met het wikkelen van elektromotoren:
• Je hebt een technische basis elektro;
• Je kunt zeer nauwkeurig werken (wikkelen);
• Je houdt van afwisselend werken,
geen enkele opdracht is hetzelfde;
• Je vindt het leuk om oplossingsgericht te werken;
• Jouw werkplek is in onze werkplaats.

Productiemedewerkers m/v
Bij REMADE in HOLLAND hou jij je als productiemedewerker bezig
met seriematige demontage en assemblage van producten.
• Je bent technisch onderlegd, je hebt dus 2 rechterhanden!
• Je bent in staat om oplossingsgericht te werken;
• Je werkt in een team maar je kunt ook zelfstandig werken
na een inwerkperiode;
• Je hebt een ﬂexibele instelling.

Wij vragen wat van jou, maar je krijgt er ook wat voor terug:
• Je krijgt veel zelfstandigheid;
• Wij bieden de mogelijkheid om jezelf intern te ontwikkelen;
• Je komt in een veilige werkomgeving;
• Wij vinden collegialiteit erg belangrijk;
• Je ontvangt goede arbeidsvoorwaarden volgens de
cao voor het metaalverwerkingsbedrijf.
Spreekt dit jou aan? Dan horen wij graag van jou!
Je mag jouw motivatiebrief en cv mailen naar
info@acewikkeltechniek.nl t.a.v. Eduard Lebbink, directeur.
Op onze website kun je nog meer over ons lezen op
www.acewikkeltechniek.nl en www.remadeinholland.nl.
Wil je meer weten over de functie?
Voor de allround monteur en de wikkelaar in opleiding mag je contact
opnemen met Malvin von der Heide op telefoonnummer 077-3985261,
voor de productiemedewerkers met Hans Seuren op telefoonnummer
077-2046990

Nijverheidsstraat 2 | 5961 PJ Horst

tot scoren. Uiteindelijk was de ruststand na dertig minuten 7-4. In de rust
werd er duidelijk verteld aan de dames
van Oxalis dat de overwinning nog niet
binnen was en dat het zaak was om
deze voorsprong verder uit te bouwen.
Na de rust vielen er aan beide kanten

doelpunten. Oxalis zorgde er echter
voor dat de overwinning niet in gevaar
kwam. De dames speelden de wedstrijd gedegen uit en wonnen met 11-9.
De eerste twee punten van het seizoen
zijn binnen. Volgende week speelt
Oxalis tegen SCMH in Veghel.

Door: voetbalvereniging GFC’33
Het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst kon zondag 9 september tegen vijfdeklasser VCH-Venlo geen
vervolg geven aan het goede spel van de afgelopen weken. Strijd was er wel op iets wat leek op een voetbalveld
en zo werd toch verdiend met 3-1 gewonnen.
Voor aanvang van de wedstrijd
werd om onduidelijke redenen uitgeweken naar een zeer matig en kleiner
bijveld. Op het hoofdveld zou de kalk
van de lijnen niet blijven plakken.
Dit was duidelijk meer in het voordeel
van de technisch en conditioneel wat
mindere ploeg van VCH. De gastheren
lieten dan ook direct zien wat hun
bedoelingen waren: GFC gelijk aanpakken en niet laten voetballen.
De Grubbenvorstenaren hadden hier
moeite mee en kwamen ook door de
veldomstandigheden niet tot hun
vertrouwde combinatiespel. Toch was
het GFC’33 dat op voorsprong kwam.
Spits Thei Breukers strafte een foutje

in de verdediging van VCH kordaat af.
Daar bleef het bij tot de rust, al waren
er genoeg kansen op een hogere
score. Maar paal en doelman stonden
in de weg. Trainer René Peters hield
de licht geblesseerde Willem van den
Aarsen uit voorzorg aan de kant en
dezelfde elf spelers begonnen aan de
tweede helft. Het spel bleef matig.
Bram Martijn scoorde halverwege de
tweede helft de bevrijdende 0-2 op
aangeven van Sebas Theelen en toen
invaller Tom Geurts met een prachtig
schot van afstand de 0-3 op het
scorebord zette, leek de wedstrijd
gespeeld. Een fel duel tussen Jasper
van der Weegen en de al eerder met

geel bestrafte laatste man van VCH
leverde beide spelers een kwartier
voor tijd een rode kaart op. VCH gaf
met tien tegen tien nog even wat gas
en kwam via een mooie aanval terug
tot 1-3. Daar bleef het bij. Een wedstrijd om snel te vergeten voor GFC’33.
Het enige positieve was de winst en
ook de rentree in het laatste kwartier
van Joost Relouw na ruim een maand
blessureleed. En uiteraard het prachtige doelpunt van junior Tom Geurts.
Op zondag 16 september wacht in
Grubbenvorst het duel met derdeklasser Helden. Beide strijden om de winst
in de poule en een plek in de volgende ronde.

SV Melderslo pakt eerste punten
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
Voor de korfbalsters van SV Melderslo 1 stond op zondag 9 september, na een intensieve voorbereiding in
de maand augustus, de eerste competitiewedstrijd op het programma. De wedstrijd werd gespeeld tegen
Celeritas/Avanti 1 uit Schijndel op sportpark De Merel in Melderslo. De eindstand werd 11-10.
SV Melderslo wist vanaf de eerste
minuut veel kansen te creëren en
kwam dan ook al snel op een 2-0
voorsprong. Celeritas/Avanti herpakte
zich echter en wist al snel weer op
gelijke hoogte te komen.
Hoewel SV Melderslo veel meer
kansen kreeg, vielen de doelpunten
om en om. Het was de ploeg uit
Schijndel die iets voor rust de voorsprong wist te pakken. Bij een stand

van 5-7 klonk het rustsignaal. Na rust
bleef het spelbeeld in eerste instantie
hetzelfde: SV Melderslo creëerde veel
kansen, maar het was Celeritas/Avanti
dat beter was in de afronding. De ploeg
breidde de voorsprong uit naar 5-8,
maar daarna kwam SV Melderslo terug.
Verdedigend stond het team nu beter
en ook aanvallend werd er effectiever
met de kansen omgegaan. In de
slotfase van de wedstrijd stond het

10-10. In de laatste minuut van de
wedstrijd maakte een speelster van
Celeritas/Avanti aan de middellijn
een overtreding op een speelster van
SV Melderslo. SV Melderslo kreeg
hiervoor een vrije worp, die koelbloedig werd ingeschoten. De thuisploeg
wist de wedstrijd daarna rustig uit te
ballen en hield met een eindstand
van 11-10 de eerste twee punten dus
in eigen huis.
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Dames VC Trivia bereiden
zich voor met driekamp

Fusieclub VC Trivia
verslaat Athos heren 2

Door: volleybalclub Trivia DS1
De dames van fusieclub VC Trivia speelden zaterdag 8 september een driekamp met Civitas dames 1 uit Venlo
en VC Olympia dames 3 uit Panningen. Dit deden ze in de sporthal in Panningen. Hiermee hebben ze zich voorbereid op het seizoen dat zaterdag 22 september van start zal gaan.

Door: volleybalclub Trivia
De heren senioren 1 van fusieclub VC Trivia stonden op zaterdag
25 augustus in de oefenwedstrijd in Sevenum tegenover Athos heren 2 uit
Sevenum. Een wedstrijd die werd gewonnen door de fusieclub met 1-3.

Onder leiding van de nieuwe
coach Guus Wilbers is het eerste
damesteam van de fusievereniging
VC Trivia al enkele weken begonnen
aan het nieuwe seizoen aan de
hand van de eerste trainingsuren.
Deze avond in Panningen stond in het
teken van aan elkaar wennen en het

uitproberen van verschillende opstellingen. De eerste wedstrijd tegen het
tweede klasseteam uit Venlo gingen
de dames van VC Trivia niet al te best
van start. Er was moeite met het
onder controle brengen van de pass,
waardoor er aanvallend geen druk
kon worden uitgeoefend. In de

tweede set wisten ze hier verandering
in aan te brengen. De tweede set
werd met meer enthousiasme gestart,
waardoor de dames hun eigen spelletje konden spelen. De voorsprong
werd uitgebouwd en tot het eind van
de set behouden.
Snel genoeg werd er met de volgende wedstrijd gestart tegen het
thuisspelende team uit Panningen.
Met de verbeterpunten van de eerste wedstrijd in het achterhoofd werd
er met meer focus aan de eerste
set gestart. De pass lag secuurder,
waardoor ze met meer aanvallende
druk de verdediging van VC Olympia
wisten te ontregelen. De set werd
met een overtuigende stand gewonnen. De tweede set was er toch weer
wat meer moeite om de touwtjes in
handen te houden. Het verschil was
klein, maar uiteindelijk werd de set
toch onnodig afgegeven. In de laatste
set van deze avond gingen de kopjes weer omhoog en lieten de dames
nog even zien wat ze in huis hadden.
Het driekamp werd met een 2-1 winst
afgesloten.

De eerste set speelden VC Trivia
een keurig potje volleybal en was
iedereen geconcentreerd. Dit werd
omgezet in winst van deze set.
De tweede set was bijna een kopie
van de eerste, alleen was de
concentratie in het midden van de
set even zoek, deze pakten de
heren op het laatst weer goed op.
De derde set was een mindere voor
de heren van de nieuwe volleybal-

club en ging naar de mannen van
Athos.
De laatste set pakte Trivia goed
door met hier en daar wat slordigheden. Het team trok wel aan het
langste eind. De einduitslag was
1-3. Op maandag 17 september
opent VC Trivia de competitie tegen
Hovoc in Horst. De eerste wedstrijd
begint om 21.00 uur in de Dendron
sporthal in Horst.

Actie:
bladblazer
cadeau!

Wittenhorst wint van
Geusselt Sport
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
RKsv Wittenhorst uit Horst speelde zondag 9 september de tweede wedstrijd van het bekertoernooi tegen het
Maastrichtse Geusselt Sport. In de eerste helft werd de basis gelegd voor de uiteindelijke 1-3 eindstand.
De gastheren wilden aanvankelijk
de toon zetten in de eerste minuten,
maar na dit probeersel was het
Wittenhorst dat de puntjes op de i
zette. Rob Zanders was dichtbij de
openingstreffer, maar door de doelman, paal (Rob) en weer paal
(Van Rensch) bleef het 0-0. In de 9e
minuut kwam dan toch de 0-1. Uit een
snelle uitbraak via Rob Zanders kwam
de bal voor de voeten van Thom Derks
en dit was de eerste treffer. Via enkele
andere aanvallen had de score uitgebreid kunnen worden. Voor de zoveel-

ste maal was de doelman de reddende
engel. In het verdere verloop behoedde
hij zijn team voor veel meer tegentreffers.
In de slotfase kwam Wittenhorst
sterk uit de voeten. Binnen vier minuten werd de stand via Rob Zanders
(twee keer) op 0-3 gebracht. Dit was
tevens de ruststand.
Na de pauze kreeg Geusselt Sport
meer vat op het spel. Het schudde
de schroom wat van zich af. Niet dat
de thuisploeg het Wittenhorst moeilijk maakte, maar toch. Uit een onop-

lettendheid verraste Fancisco Martin
Martin de achterhoede met een listig
schot, 1-3.
Na deze fase speelde Wittenhorst
wat onrustig. De vele kansen werden
hierdoor niet afgemaakt. Dat was het
enige minpunt van de oranjemannen. De eindstand had net zo goed 8-2
kunnen zijn. De finale wordt zondag
16 september in Horst gespeeld met de
wedstrijd tegen Eendracht’31 uit Mook.
Dit team verloor tegen Volharding met
0-1 en moest zodoende de koppositie
aan Wittenhorst laten.

Wittenhorst VR1 verslaat
Constantia VR1
Door: Richard Aben, voetbalvereniging Wittenhorst
Het eerste vrouwenteam van Wittenhorst speelde op zondag 9 september een thuiswedstrijd tegen
Constantia VR 1 uit Wanroij. Deze wedstrijd werd gewonnen door het team uit Horst met een eindstand van 5-3.
Met deze overwinning in de beker, heeft Wittenhorst zich geplaatst voor de volgende ronde.
Binnen vijf minuten wist
Wittenhorst al de score te openen.
Michelle de Wit scoorde op aangeven
van Carin Vissers, 1-0. Met de vroege
openingstreffer werd het startschot
gegeven voor vele kansen.
Goede combinaties en mooi samenspel zorgden voor kansen, maar toch
moest het team wachten tot de
twintigste minuut voor de tweede

treffer. Britt Brugman scoorde en
kreeg het op haar heupen. Binnen tien
minuten noteerde Brugman een
zuivere hattrick en zette de score op
4-0. Toch incasseerde Wittenhorst voor
rust een doelpunt uit een counter, 4-1.
De gasten uit Wanroij kwamen
goed uit de rust. Binnen een kwartier wisten ze terug te komen tot 4-3.
Wittenhorst leek het even kwijt, maar

wist zich daarna goed te herpakken.
Brugman tekende ook nog voor haar
vierde treffer van de dag en zette
daarmee de eindstand op 5-3.
Door deze overwinning is
Wittenhorst een ronde verder in de
bekercompetitie. Volgende week
wordt er niet gespeeld, vanwege het
terugtrekken van Hapse Boys uit de
beker.

Dichtbij met ons
bankieren Financieel
Advies team
Neem je in de maand oktober een
hypotheekadvies af, dan krijg je een
bladblazer cadeau. In oktober hebben
we ruimere openingstijden en een extra
openstelling op zaterdag 6 oktober.
Kijk op rabobank.nl/wonen voor
de exacte openingstijden.
Deze actie loopt van 1 t/m 31 oktober.
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AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
Wij zoeken een

MEDEWERKER
HUISHOUDELIJKE
DIENST (m/v)
16-20 uur per week.

Interesse: stuur dan een
e-mail naar
astrid@asteria.nl

Tweedehands kinderkledingen speelgoedbeurs in Sevenum
Mamaloe Sevenum organiseert op zondag 30 september van 10.00 tot 12.00 uur wederom haar grote tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs met najaar- en winterkleding. Deze vindt plaats in de zalen van
De Schatberg in Sevenum.
Op de beurs is een ruime keuze in
eerste klas tweedehands kinderkleding (vanaf maatje 74 tot tienerma-

ten), kinderschoenen, speelgoed,
spellen, zwemkleding, kinderboeken,
auto- en fietsstoeltjes en meer.

Alles wordt op kwaliteit geselecteerd.
Kijk voor meer informatie op
www.mamaloesevenum.nl

Kloostertuinconcert in Tienray
NaoberzorgPunt KanZ Tienray organiseert een kloostertuinconcert op zondag 23 september van 12.30 tot
18.00 uur. Dit is een gratis toegankelijk concert en vindt plaats in de voormalige kloostertuin van Tienray.
Op het programma staan het
Seniorenorkest van Horst aan de Maas,
singer-songwriter Joep van Wegberg,
de Reulsberger Muzikanten uit Horst,

Gemengd Koor Tienray en Demi
Thomassen uit Tienray. Deze middag
wordt georganiseerd voor mantelzorgers, voor mensen die Naoberzorg-

initiatief steunen en voor iedereen die
het verdiend om er even uit te zijn,
aldus de organisatie. Muziek en gezelligheid staan deze middag centraal.

Nieuwe elementen kerkhof
Evertsoord
Op het kerkhof in Evertsoord is een boog geplaatst over de toegangspoort. De boog is gemaakt door kunstenaar Ruud van der Beele die zich onder andere heeft laten inspireren door de toegang van werkkamp Het
Korhoen in haar beginjaren.
De boog maakt samen met de
nieuwe aanplant het kerkhof zichtbaarder. In de boog zijnde patroonheilige van het dorp en het kruis als
symbool voor het geloof terug te
vinden.

Ben je op zoek naar een afwisselende baan? Werk je graag in
teamverband? Heb je affiniteit met de boomkwekerij en werk je
graag met je handen? DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

Boomkwekerij Coonen is op zoek naar:

Allround medewerker
boomkwekerij
(fulltime)

• Als allround medewerker word je onder andere ingezet bij het
vermeerderen en oppotten van planten, de gewasverzorging en het
klaarmaken van bestellingen.
• Ervaring in de boomkwekerij / sierteelt is gewenst.

Productiemedewerker
(parttime)

• Als productiemedewerker werk je vijf ochtenden per week van 8.00
uur tot 12.15 uur.
• Je wordt hoofdzakelijk ingezet bij het vermeerderen van planten,
maar andere werkzaamheden op de kwekerij behoren ook tot de
mogelijkheid.
• Ervaring in de sierteelt is gewenst.
Wij bieden je een zeer afwisselende baan, salaris conform CAO Open
Teelten en vaste werktijden binnen een gezellig en gemotiveerd team
van 20 personen.
Op onze kwekerijen in Baarlo en Kessel kweken wij sierheesters in pot.
Bezoek onze website: www.boomkwekerijcoonen.nl om een indruk te
krijgen van onze kwekerijen.
Je sollicitatie en CV kun je richten aan
Leontien Coonen:
leontien@boomkwekerijcoonen.nl
Vermeld duidelijk of je solliciteert
naar de fulltime of parttime vacature.
Boomkwekerij Coonen BV
Op den Bosch 10, 5991 NE BAARLO
T 077-477 2389

WWW.BOOMKWEKERIJCOONEN.NL

“De bladeren symboliseren een
ode aan onze geliefden met accenten in blauw glas. Waarbij de elkaar
aankijkende vissen als christelijke
poortwachters het patroon op de
boog completeren”, aldus de kun-

stenaar. Ook zijn er elementen uit
de Evertsoordse melkveehouderij
geschiedenis terug te vinden. Op de
Evertsoorddag zondag 16 september
vindt de inzegening door kapelaan
Terrence plaats.

Dorpskwis

Grubbevorster Kwis in
Stammineke 2.0
In Grubbenvorst vindt op zaterdag 24 november de Grubbevorster Kwis plaats. Teams kunnen op deze datum
om 18.30 uur de kwisboekjes op komen halen in Stammineke 2.0 waarna ze de kwisboekjes thuis, in de kroeg of
bij hun vereniging in kunnen vullen.
Teams mogen zelf bepalen uit
hoeveel personen hun groep bestaat,
maar aangeraden wordt om met
minimaal acht tot tien personen te
zijn. Inschrijven kan tussen zaterdag 1 september en donderdag

1 november. De kwis bestaat uit
vragen, opdrachten en een geheime
proef. Vóór 23.30 uur dienen de
boekjes weer ingeleverd te zijn in
Stammineke 2.0, waarna het café
nog open is voor naborrelen en

filosoferen over de antwoorden op
de vragen. De uitslagavond is op
zaterdag 15 december in
Stammineke 2.0.
Kijk voor meer informatie op
www.grubbevorsterkwis.nl

Tien locaties

Kunstroute door Griendtsveen
In Griendtsveen en Helenaveen is op zaterdag 29 en zondag 30 september een kunstroute georganiseerd.
Op tien locaties is kunst te zien en te beleven voor jong en oud.
Men kan al fietsend, wandelend
of met de auto een kijkje nemen in
de ateliers van de kunstenaars. Ook
zijn er locaties waar gastkunstenaars
hun werken laten zien. Er worden

verschillende demonstraties gehouden zoals, raku stoken en workshops
vilten. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om naar een toneelvoorstelling te kijken.

In Griendtsveen is in Herberg de
Morgenstond een expositie te zien
van Marij Knapen. Verder zijn de
ateliers van Jan Althuizen en Liduine
Jansen te bezoeken.

Appelsap maken bij
Museum De Locht
Leden van het Dionysosgilde geven op zondag 16 september een demonstratie appels persen en appelsap
maken in Museum De Locht in Melderslo. Het museum is alle dagen open van 10.00 tot 17.00 uur.
Aan kinderen wordt deze dag
uitgelegd hoe producten worden
verkocht via een veilingklok.
Daarbij loopt de wijzer van hogere

prijs naar lagere prijs. De kunst is om
de wijzer op het juiste moment tot
stilstand te brengen. Muziekgroep
Vurdewind zorgt voor de muzikale

omlijsting met liedjes uit alle delen
van de wereld.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

cultuur 21

13
09

AMC-zengers viert
jubileum met cd en concert
AMC-zengers uit Horst viert dit jaar het vijftigjarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan brengt de groep dit jaar
een nieuwe cd uit onder de naam ‘Van heer wies gunder’ en geven ze op zondag 16 september een jubileumconcert in MFC De Meulewiek in Meterik. Een middag waarop ze vergezeld worden door onder andere bevriende
koren als De Balkers 2.0 uit Sevenum en Onjeklonje uit Horst.

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

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

OPEN HUIS DAGEN!
Gratis cadeau
bij besteding
vanaf 75 euro
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

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

“En dat terwijl De Balkers er
eigenlijk mee opgehouden waren”,
vertelt Jan van den Munckhof, lid
van AMC-zengers. “We hebben hier
altijd een hechte band mee gehad
en zelfs een nummer voor dit koor
geschreven. Speciaal voor de gelegenheid komen ze die dag weer even bij
elkaar.” Peter van Boekhold, eveneens lid, is verantwoordelijk voor het
programma en weet er meer over
te vertellen. “Het belooft een heel
gevarieerd programma te worden”,
vertelt hij. “Zo komen Happy Sound
uit Hegelsom, Anja Hoeijmakers met
Onjeklonje uit Horst, Meriko Vocaal uit
Meterik en Blaaskapel Freunde Echo
uit Overloon allemaal langs voor een
optreden. Ook zal op de dag de cd
worden aangeboden aan het begin
van de middag. De bedoeling is dat
het rond 18.00 uur is afgelopen, maar
dat kan gerust wat uitlopen.”
Om het jubileum extra kracht
bij te zetten, brengt de AMC-zengers
een nieuwe cd uit. Deze krijgt de titel
‘van heer wies gunder’ en bevat in
totaal 23 liedjes. “Allemaal nieuwe
liedjes die we nog niet eerder hebben opgenomen”, vertelt Van den
Munckhof. “Ook hebben we nu
bewust gekozen voor een professionele studio. Het zijn voornamelijk
Horster dialectliedjes die er op staan,
afgewisseld met liedjes uit landen
als Kroatië, Duitsland, Rusland. Het is
werkelijk een must-have voor de

liefhebbers.” De cd is opgenomen in
Studio Jan Theelen in Munstergeleen,
waar ze eerder in 1992 ook al een cassette hebben opgenomen. “We zijn
hier toch zeker drie zaterdagen mee
bezig geweest en zo nog een keer
tussendoor met de solo-zangers.
Het kwam werkelijk op de punt en
de komma aan, het moest goed zijn.
Er zaten professionele jongens aan de
knoppen, dus als één van ons er per
ongeluk even een noot langs zat, dan
moest alles weer opnieuw. Het was
bloedheet, het was afzien”, vertelt
Van den Munckhof. De mannen weten
te garanderen dat er tijdens de opnames niemand gewond is geraakt.
“Als het opnieuw moest deden we dat
gewoon, daar werd niemand kwaad
op aangekeken”, vult Jo Smits aan.
De cd is bekostigd van het geld
dat is overgebleven van de opbrengst
van de verkoop van het Horster woordenboek ‘Intreentofhiël’ en de verhalenbundel ‘Schon Hôrster Verhale’.
Een proces dat ze vier jaar geleden
hebben ingezet en de nodige verandering teweeg heeft gebracht. Hub
Smits geeft aan dat ze hiervoor een
bestuur aan hebben moeten wijzen,
om op die manier in aanmerking te
komen voor een bankrekeningnummer waarmee de financiën geregeld
konden worden. “We hebben nooit
een bestuur gehad, omdat we niet
aan regels gebonden wilden zijn”,
vertelt hij. “Toen we vier jaar geleden

met het woordenboek aan de slag
gingen, liepen we tegen zaken aan
die we anders niet geregeld kregen.
Voornamelijk wat betreft financiën.
Om zodoende aan de regels te kunnen voldoen, hebben wij een bestuur
ingesteld. Verder is het voor ons nu
niet meer dan een formaliteit. We zijn
nog altijd geen officieel koor, geen
professionals en we treden nog altijd
gratis op.”
Hoe ziet de toekomst eruit voor
AMC-zengers? “We willen graag meer
publiekelijk optreden”, laat Van Den
Munckhof weten. “Dat willen we
doen door de grotere evenementen
op te zoeken. We zijn wat dat betreft
altijd een bescheiden en nuchter koor
geweest, maar wel willen nu toch
wat meer op de voorgrond treden.”
Om dit te kunnen garanderen hebben ze wel nieuwe aanwas nodig,
bij voorkeur jeugdig. “Met de grotere
optredens willen we proberen jongere
aanwas aan te trekken, zodat we het
koor ook kunnen blijven doorgeven.
Het leven is vooruit zien, en daar hebben we mensen voor nodig. Mensen
moeten vooral niet te bang zijn om
te komen.” Het koor bestaat momenteel uit 22 leden en repeteert iedere
week donderdag in Café Kleuskens
in Meterik. Hub Smits: “En om lid te
worden van het koor is zangervaring
mooi meegenomen maar geen must.
Plezier hebben om samen te zingen is
het voornaamste.”

TE HUUR LOODS 2760 m2
MET KOELFACILITEITEN
Deelverhuur bespreekbaar
vanaf € 35,00 m2 ex btw / ex WGL

Regio Horst 10 min rijden vanaf de A 73
Afmeting 46 x 60 meter, bouwjaar 2000
Verhard voorterrein 2000 m2
Totale perceeloppervlakte 3.99 hect.
1 Groot laad dock / 2 Grote overheaddeuren
zijwandhoogte 5.50 mtr / nokhoogte 10 mtr.
Inpandig: BG 15 x 15 mtr opslagruimte.
Eerste verdieping: 15 x 15 mtr div kantoren.
2 Koelcellen in totaal 17 x 15 mtr.
Loods is totaal geïsoleerd en voorzien van verwarming.
Per direct te huur.
Koop is eventueel mogelijk in nader overleg.

Info: Martin Frankort e-mail: martin@frankortbeheer.nl
gsm: 06 - 53 40 55 20

22

cultuur

13
09

Agenda t/m 20 september 2018
vr
14
09

za
15
09

zo
16
09

wo
19
09

Vergadering dorpsraad
Grubbenvorst

Brei- en haakcafé

Wandeling in het schuitwater

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Madam Croes

Renaultoloog Festival

Lezing over de Romeinen

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Paulus Kookt
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: evenemententerrein Schorfvenweg
Kronenberg

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: De Leste Geulde Horst

Horster kampioenschap
Jeu de Boules

Natuurlijk Gezond Festival

Servicedag Medipoint

Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Organisatie: Stichting Natuurlijk Gezond Limburg
Locatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 09.00-16.30 uur
Organisatie: Platform Gehandicapten
Horst aan de Maas met Medipoint Venlo
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 10.00 uur
Locatie: jeu-de-boulesbaan kantine
scheidsrechtersvereniging Horst

do
20
09

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

Renaultoloog Festival

Vlooienmarkt

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: evenemententerrein Schorfvenweg
Kronenberg

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: ZijActief afdeling Broekhuizenvorst
Locatie: Café ’t Dorp Broekhuizenvorst

Vrienden van Mèrthal Live

Jubileumconcert AMC-zengers

Vergadering dorpsraad Horst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Kantine sporthal De Berkel Horst

Mega Carbootsale

Wandeling voor alleenstaande
40-, 50- en 60+-ers

Tijd: 08.30-15.00 uur
Locatie: evenemententerrein Peeldijkje Horst

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

Vergadering dorpsraad Meterik
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Os Kruuspunt Meterik

Tijd: 14.00 uur
Locatie: start Aldi, Raadhuisplein 4, Sevenum

di
18
09

Open Coffee Met
Tijd: 08.30-10.30 uur
Locatie: Dinnissen Process Technology Sevenum

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Van een
waterdichte
regenjas...

tot een warme
regendouche
Ruim 40
verschillende
winkels, o.a.

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
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
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
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
14 t/m 20 september 2018
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Jubileumproductie ‘Augustus 1965’ acht keer in D’n Umswing

10.30

Met Setovera terug
naar de Sixties

19.15

Met haar sprankelende stukken heeft toneelvereniging Setovera een groot publiek veroverd. Het 40-jarig
jubileum wordt een spektakel dat zijn weerga niet kent. In ‘Augustus 1965’, herleeft het Sevenum uit de
sixties. Een toneelstuk dat speciaal voor Setovera is geschreven door Erik Vink.

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

Mannen van Kant in Kantfabriek

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

De vrienden van museum de Kantfabriek organiseren op donderdag 20 september een avond voor de vrienden van museum de Kantfabriek en belangstellenden. Het programma begint deze avond om 19.30 uur.

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
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Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Walhalla, ’t Vongdere, het eerste Vrouwencafé,
de Rijkspolitie, Kreidlers en Puchs.
Manege D’n Umswing, het vaste ‘theater’ voor de
jubileumproducties van de vereniging, gaat ditmaal
ruim een halve eeuw terug in de tijd. Onder regie van
Karen Buwalda brengen meer dan twintig spelers en
tientallen figuranten een aanstekelijk drama in drie
bedrijven. Het laat de botsing zien tussen twee generaties, op het snijvlak van de oude en de nieuwe tijd. Het
zou nooit meer worden zoals het was.
Toneelschrijver Erik Vink, die de sixties als scholier
bewust beleefde: “We protesteerden in de Peel niet

zoals in Amsterdam, maar trokken het gezag evengoed
in twijfel. Dat van de pastoor, de politie, de school,
en dat van onze ouders natuurlijk.” Net als destijds in
Sevenum. Een boerenzoon keert terug naar Zaerum,
het dorp waar hij is opgegroeid. Zijn vader heeft hem
kortgeleden onterfd; zijn zusje draagt een geheim met
zich mee. Hoe ver kom je met ‘peace and love’, in de
alledaagse werkelijkheid?
Speeldata 29 en 30 september, 3, 6, 7, 10, 12 en
13 oktober, aanvang telkens 20.00 uur. Voorverkoop via
ww.setovera.nl (kaarten € 21,-), tevens bij Primera en
Jumbo Phicoop Sevenum (kaarten € 22,-).

Meterik
Swolgen

Sevenum

Deze avond staat in het teken van
Mannen van Kant. Het programma
begint met ontvangst, gevolgd door
de lezing piKANT door filosoof Andre

Smits, een bezoek aan de expositie
Russische Traditionele Toegepaste
Kunst en wordt afgesloten met een
whiskyproeverij in samenwerking met

slijterij Weijs. Voor vrienden van
museum de Kantfabriek is de avond
gratis, belangstellenden betalen
7,50 euro.

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

BrokezeBruist
In Broekhuizen vond zaterdag 8 en zondag 9 september het cultureel festival BrokezeBruist
plaats. Verspreid over de dagen waren onder andere diverse optredens te zien bij verschillende
locaties in het dorp, waaronder de kerk. Daarnaast konden kinderen zich laten schminken en een
zandkasteel bouwen.

Enthou sia st, ga stvrij & betrouwbaa r!

349,-

Tummers

429,-

GRATIS BEZORGD!

• A+ • 40 dB
• 198 l koelen, 89 l vriezen
• 185 x 60 x 59 cm (hxbxd)

KG

8

T/PM

1400

GRATIS BEZORGD!

KOEL-VRIES COMBINATIE
CSSM6182XH

549,-

599,-

* Gratis inmeten: €50,- vooraf berekend, achteraf verrekend

• Hetelucht • 900 W magnetron
• 44 liter • AutoPilot • 5 magnetronstanden

COMBI-MAGNETRON / CMA583MS0

879,-

GRATIS INMETEN!*

599,-

GRATIS BEZORGD!

4K TV / 50PUS6703

749,-

• 50 inch (127 cm) • 4K UHD TV
• Driezijdig Ambilight • HDR Plus

SMART

4K

ULTRA HD

WEERT

op de Moesdijk 2.

winkel in

Wij openen een nieuwe

Tummers

worden samen

lako +

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

*

was al draait

• 1400 t/pm
• AddWash: voeg
kleding toe terwijl de

• A+++ • 8 KG

WASMACHINE
WW80K6404

* Na €50,- cashback via Samsung

699,-

Bezoek eptummers.nl voor het volledige aanbod vacatures.

Voor diverse winkels zijn we op zoek naar Service Center Medewerkers. Je biedt onze klanten technische ondersteuning en neemt reparaties aan. Ook verkoop je IT-producten, accessoires, onderdelen
en installatiematerialen. Ben jij het service talent dat we zoeken?

SERVICE CENTER MEDEWERKERS - fulltime

Wij groeien! Voor diverse winkels zijn wij op zoek naar leuke collega’s met passie voor consumentenelektronica! Als verkoper informeer en adviseer jij onze klanten over onze producten en je weet perfect
in te spelen op de wensen en behoeften van de klant. Kom jij ons leuke team versterken?

ERVAREN VERKOPERS - fulltime

Net klaar met school of wil je wat anders gaan doen? Kom dan bij ons werken als junior verkoper!
Voor diverse winkels zoeken wij aanstormende commerciële talenten. Geen ervaring? Geen probleem,
wij leiden je intern op tot een volwaardige EP:Tummers verkoper!

JUNIOR VERKOPERS - fulltime

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S!

Tummers

RT
!

EE

W

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

Frank

Kortom, EP:Tummers is enthousiast, gastvrij &
betrouwbaar!

moeten worden, dan staan onze eigen monteurs
direct voor u klaar om te helpen. Desgewenst
wordt er een vervangend product aangeboden.

óók op zondagmiddag of op een drukke koopavond. Mocht uw aankoop onverhoopt gerepareerd

de grote deskundigheid en de uitgesproken klantgerichte mentaliteit. Wij helpen u graag en snel,

wordt geregeld. Wij werken uitsluitend met de beste
merken. Kenmerkend voor al onze medewerkers is

Bij EP:Tummers koopt u zonder zorgen. U kunt erop
vertrouwen dat alles perfect en vakkundig voor u

Kent u onze super service al?

Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het voor
u repareren op onze eigen reparatie-afdeling.

REPARATIEDIENST

Wij hebben bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Wij kunnen u altijd perfect adviseren!

DESKUNDIG ADVIES

Is het product toch niet helemaal naar wens?
Geen punt. Bij ons heeft u 14 dagen bedenktijd.

NIET GOED, GELD TERUG

Wij bezorgen uw aankoop gratis bij u thuis met
onze eigen, vakkundige bezorgdienst.

GRATIS BEZORGING

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al
uw aankopen en vragen. Zelfs op zondag!

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
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