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Sfeerfilm Oud Kerkhof
Filmmaker Wiek Lenssen uit Horst maakt in opdracht van het bestuur Oud Kerkhof Horst een sfeerfilm over de begraafplaats en haar cultuurhistorische waarde.
Jan Duijf, voorzitter van het bestuur Oud Kerkhof, hoopt deze film in november tijdens Allerzielen in première te laten gaan. Zondag 16 september waren ze samen op
het kerkhof te vinden voor opnames. Lees verder op pagina 05

Krediet voor veilige
fietsverbinding

Actie geldig van zondag 16 t/m woensdag 26 september 2018

Gemeente Horst aan de Maas stelt 110.000 euro beschikbaar voor een veilige fietsverbinding tussen Swolgen
en Broekhuizenvorst. Dat werd besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 september.
Het geld wordt gebruikt voor
het plaatsen van verlichting en aanbrengen van rode fietssuggestiestroken. Volgens de gemeente zijn
deze maatregelen nodig omdat het
een drukke schoolroute is. Door de
fusie van de jeugdafdelingen van
voetbalclubs SVEB en Sporting
ST wordt door nog meer jeugd
gebruik gemaakt van de route Mgr.
Aertsstraat- Swolgenseweg. In juli
stuurden de verenigingen samen
met de dorpsraden van Tienray,

Swolgen en Broekhuizen/vorst nog
een brief naar het College van B&W
waarin zij hun zorgen uitten.
In het voorjaar stelde provincie
Limburg al 40.000 euro beschikbaar
voor het plaatsen van openbare verlichting, De overige kosten voor het
veilger maken van de weg zijn voor
de gemeente.
De fracties in de gemeenteraad lieten dinsdagavond weten blij
te zijn dat het college actief aan de
slag is gegaan met de fietsverbin-

ding. Wel verzocht SP-lid Sonja
van Giersbergen wethouder Eric
Beurskens om de verkeersveiligheid op de route te blijven monitoren. Daarop liet Beurskens weten
dat er regelmatig overleg zal zijn
met de besturen van de voetblclubs.
De gemeenteraad heeft het college
verder nog de opdracht gegeven om
in de hele gemeente te onderzoeken waar de veiligheid van fietsers
ook beter kan en in beeld te brengen wat daar de kosten voor zijn.
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Speurtocht verdwenen lijsten in ’t Gasthoês
Momenteel wordt ’t Gasthoês in Horst verbouwd. Naar aanleiding
hiervan werd op zaterdag 7 juli voor de laatste keer een open dag georganiseerd. Eén van de geïnteresseerden was Mart van Issum uit Horst.
Hij had namelijk tijdens de verbouwing van het cultureel centrum in 1983
al een schuilkelder ontdekt. Dit balletje kwam weer aan het rollen nadat
het tijdens de open dag ter sprake kwam.
“Op zaterdag 7 juli ontmoette ik
Theo Cuppen boven op de zolder van
’t Gasthoes”, vertelt Van Issum.
“Ik kende Theo nog niet, maar ik
begreep al snel dat hij iets aan het
zoeken was. Dat bleek het luik van de
schuilkelder te zijn. Ik heb hem daar
mee geholpen en met hem afgesproken om dat op dinsdag 10 juli te
openen.” Theo Cuppen wist te vertellen dat hij tijdens de Tweede
Wereldoorlog daar ondergedoken
heeft gezeten met anderen.
“De gemeente wist niet dat daar een
schuilruimte zat”, vertelt Van Issum.
Het verhaal begint voor Van
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Issum in 1955 als hij voor de eerste keer in contact komt met zuster Anne Raefs, voor velen beter
bekend als Enne. “Ik was 7 jaar oud
en leed aan een darmziekte”, vertelt hij. “Ik kwam zodoende in het
Sint Antoniusziekenhuis (wat nu
’t Gasthoês is, red.) terecht. Het ging
slecht met me, mijn moeder mocht
ook niet bij me komen en Enne heeft
aan de deur staan bidden dat ik het
zou overleven.” Hij overleefde het en
later kwam hij te werken voor aannemersbedrijf Haegens Martens.
“In 1983 verbouwden zij ’t Gasthoês.
Toen wij daar op een dag aan wilden beginnen, kreeg ik de vraag van
een kleine vrouw of het gebed in de
kelder bewaard kon blijven. Dat stond
namelijk daar op de muur geschilderd. Ik had op dat moment niet door
dat het Enne was, maar ik zorgde
er wel voor dat het gebed bewaard
bleef.” Het bleek een gebed te zijn
dat Horsterse onderduikers tijdens de
Tweede Wereldoorlog in de laatste
drie maanden van 1944 daar hebben
geschilderd.

Statieweg
Dat was destijds voor Van Issum
niet de enige ontdekking. Tijdens
deze verbouwing vond Van Issum
twee lijsten van de statieweg van
Christus op de zolder van de aangelegen kapel. “Maar dit horen er in
totaal veertien te zijn, dus vroeg ik
me af waar de andere twaalf gebleven waren.” Ook ontdekte hij dit jaar
het luik, de schuilkelder, net als twee
juten zakken ongebrande koffie uit de
Tweede Wereldoorlog. De recentelijke
herontdekking van de schuilkelder
wakkerde de nieuwsgierigheid aan
naar die verdwenen lijsten. Toen hij op
dinsdag 10 juli naar ’t Gasthoês ging
om het luik te openen, waren de resultaten echter niet wat Van Issum verwacht had: een boomstronk, een lamp
en twee boekjes uit 1996. Van Issum
kreeg dezelfde dag nog antwoord via
zijn dochter op de vraag hoe deze daar
terecht zijn gekomen. “Die wist zich te
herinneren dat ze tijdens een feestavond in 1996 uit een lift zijn gevallen.
Ze vroegen zich toen al af waar het
gebleven was”, lacht hij.
Van Issum houdt ervan om in
oude gebouwen die gesloopt of ver-

De lijsten die Van Issum vond
in 1983, toen nog zonder inhoud
bouwd worden rond te neuzen op zoek
naar spullen van historische waarde.
“Zo werd ik in 1970 door mijn schoonvader getipt dat het huis van Buijssen
(een voormalige vooraanstaande familie in Horst, red.) gesloopt zou worden.
Ik heb daar een klein boekje op de
zolder gevonden: een dagboekje van
de heer Buijssen waarin de laatste drie
maanden van de Tweede Wereldoorlog
(oktober, november, december 1944,
red.) in Horst staan beschreven;
dezelfde periode als waarin het gebed
is opgesteld onder in de kelder van
het Sint Antonuisziekenhuis.” Veel
Horstenaren zochten toen onderdak in
de kelder van ’t Gasthoês, in een tijd
waarin ruim 80 Horstenaren werden
afgevoerd door de Duitsers. “Dit dagboek omschrijft de omstandigheden

van die tijd”, vertelt Van Issum.
Op vrijdag 24 augustus kreeg Van
Issum vrij spel om in ’t Gasthoês nogmaals te neuzen voordat het verbouwd
zou worden. Dit deed hij met de intentie om de lijsten te vinden. Na veel
zoeken vond hij er een hoop caféstoelen, maar geen lijsten. Ook de twee
juten zakken ongebrande koffie lagen
er niet meer. Door de verbouwing
werd hij herinnerd aan Enne en ging
hij op onderzoek uit. “Zij werkte destijds niet alleen in het ziekenhuis, ze
woonde er ook als Zuster van Kostbaar
Bloed. Via Jan Terborg, die nauw verbonden is met de familie van Enne,
kwam ik er achter dat deze zusters
tegenwoordig in Aarle-Rixtel zitten.
Die heb ik gebeld en ik sprak met zuster Marije, die nu 92 is. Zij had net als

Enne in ’t Gasthoês gewoond en kende
Enne ook goed. Zij kon me vertellen
waar de lijsten gebleven waren.”
Van Issum kreeg toen te horen
dat deze lijsten afkomstig zijn uit de
Lambertuskerk, en dat de twee die hij
gevonden had in 1983 de enige twee
zijn die nog over zijn hiervan. “Ik kreeg
te horen dat de overige twaalf met
het bombardement van de kerk in
1944 ook vernietigd zijn en dat dit de
enige twee zijn die ze hebben kunnen
redden.” Daarmee is voor Van Issum
het verhaal rond en valt alles op zijn
plaats. Het gebed is bewaard gebleven, hij heeft de twee laatste lijsten
en in samenspraak met de gemeente
heeft hij al te horen gekregen dat in
het nieuwe Gasthoês een glazen plaat
over het luik komt te liggen.

Lintje voor Jan Dinghs
Jan Dinghs uit Sevenum heeft zondag 16 september een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij kreeg
de onderscheiding uit handen van burgemeester Ina Leppink-Schuitema tijdens de Evertsoorddag.
Jan Dinghs (70) was van 1976 tot
1993 voorzitter en van 2010 tot 2018
penningmeester van de Stichting
Gemeenschapsbelangen Evertsoord.
Al bijna 30 jaar zet hij zich in voor
Parochie OLV Onbevlekte
Ontvangenis Evertsoord, als lid van
het kerkbestuur, koster en tot op
heden lid van de werkgroep onderhoud kerkhof. Verder was Dinghs

bestuurslid en later voorzitter van
Stichting Agrarische Belangengroep
Mariapeel eo. Hij was zestien jaar
penningmeester van Vereniging
Nederlands New Forest Pony
Stamboek regio Zuid. Ook is hij altijd
actief geweest bij het organiseren
van keuringen en wedstrijden en
heeft hij namens de vereniging
zitting gehad in het bestuur van

Stichting Paarden en Ponybelangen
Limburg. Daarnaast is hij actief voor
de Heemkunde Vereniging Sevenum.
Hij was lid van de werkgroep die een
boek schreef over Evertsoord ‘Van
woestenij tot boerderij’ en vanaf 2012
is hij bestuurslid van de vereniging,
tevens waarnemend voorzitter. Jan
Dinghs is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.

Crist Coppens

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
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Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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EnergieKronenberg
presenteert bidbook
De onlangs opgerichte Stichting EnergieKronenberg bood donderdag 13 september haar bidbook aan wethouder Thijs Kuipers van gemeente Horst aan de Maas aan. Daarmee is een volgende stap gezet in het proces naar
een energieneutraal Kronenberg.

nieuws 03

Petitie voor
Loempia Lei
De in Horst en omstreken bekende loempiakraam van ‘Loempia Lei’
ontbreekt dit jaar op de najaarskermis in Horst. Sympathisanten hebben een online-petitie opgericht die ervoor moet zorgen dat de kraam
er volgend jaar weer wel staat. De teller staat inmiddels op 695 handtekeningen.
‘Loempia Lei hoort op kermis
Horst’ is de naam van de onlinepetitie. Al 20 jaar is de kraam te
vinden op de beide kermissen in
Horst. Ook dit jaar stond de loempiaverkoper op de voorjaarskermis,
tijdens de komende septemberkermis ontbreekt hij echter. “Zonder
aanleiding en aankondiging heeft de
gemeente besloten geen vergunning
te verlenen”, staat er op de website.
Een woordvoerder van gemeente

Horst aan de Maas weerspreekt dit
echter. “Er was dit jaar naast
Loempia Lei nog een tweede ondernemer met loempiakraam die zich
heeft ingeschreven voor de kermissen in Horst. Er is toen besloten de
meikermis aan Loempia Lei te
vergunnen en de najaarskermis aan
de ander. Dat hebben we hen in
januari laten weten. Volgend jaar
kunnen zij zich weer opnieuw
inschrijven.”

Onthulling beeld
Norbertus in
Huis van de Wijk
Dit idee komt voort uit het
Dorpsomgevingsprogramma (DOP)
van de Kronenbergse dorpsraad uit
2014 waarin inwoners werd gevraagd
mee te denken over alternatieve
energieopwekking. In mei vorig jaar
presenteerde de toen nog werkgroep
EnergieKronenberg haar plannen om
van Kronenberg in 2030 het eerste
energieneutrale dorp van Nederland
te maken. En sindsdien is er, tegen
de opwarming van de aarde in, een
sneeuwbaleffect ontstaan, grapt voorzitter Piet Selen. “Dat onze plannen zo
positief door het dorp zijn ontvangen,
is boven verwachting. Intussen zijn er
door inwoners al zo’n 50 energiebesparende of energieopwekkende maatregelen uitgevoerd, zoals het isoleren
van de woning en het plaatsen van
zonnepanelen. Maar we gaan mensen
niet verplichten mee te doen. Wel wil-

len we ze laten zien dat het niet alleen
beter is voor hun portemonnee wanneer ze maatregelen nemen, maar ook
voor het milieu. We hebben een grote
ambitie, maar zijn ook realistisch en
staan met beide benen op de grond.
En elke stap en elk initiatief is er een in
de goede richting.”
De Rijksoverheid wil dat in 2050
de hele woningvoorraad energieneutraal is. In 2030 moet elke wijk in elke
kern van aardgas af gaan. De stichting
ziet haar bidbook, waarin de vervolgstappen worden weergegeven,
als een aanzet naar verdere samenwerking met de gemeente. Selen:
“De gemeente moet met concrete
plannen komen om elke kern energieneutraal te maken. Met ons bidbook hebben wij alvast het voorwerk
gemaakt.” Tijdens de presentatie prees
wethouder Kuipers de kwaliteit van

het bidbook: “Het vakmanschap, de
passie en collectiviteit spat er van af.
Als gemeente zijn we verantwoordelijk
voor de energietransitie en die uitdaging is gigantisch. Kronenberg kan
een voorbeeld zijn voor andere dorpen, niet alleen in Horst aan de Maas.”
Zelf gaat de stichting samen met geïnteresseerde dorpsgenoten op 6 oktober naar het Groningse Loppersum
om zich daar te laten informeren
over het Energietransitieplan in deze
gemeente en ervaringen uit te wisselen. Kronenbergers die mee willen
kunnen zich nog aanmelden via
info@energiekronenberg.nl
Selen: “Voor ons is het belangrijk
dat we nog meer mensen enthousiast
gaan maken. Dat betekent dat we nog
meer naar buiten moeten gaan treden
en laten zien wat er al gedaan is en
wat we nog gaan doen.”

In de stilteruimte van het Huis van de Wijk in Horst wordt op zaterdag 22 september een beeldje van Sint Norbertus officieel onthuld.
Het beeldje is gemaakt door de Gennepse kunstenaar Ghisleen Bakker.
Het Huis van de Wijk, waarin
ook basisschool De Twister is
gehuisvest, is gevestigd in de
voormalige Norbertuskerk in Horst.
In 2010 werd bekend dat de kerk
aan de eredienst werd onttrokken,
de laatste Heilige Mis werd in
januari 2011 gevierd. Gemeente
Horst aan de Maas kocht vervolgens
het gebouw, waarna Dynamiek
Scholengroep het verbouwde tot
school en er tevens een wijkcentrum
in werd gevestigd. “Bij de opening
van het Huis van de Wijk in januari
2016 vond de werkgroep Stilteruimte
dat een beeld of reliëf van Sint
Norbertus in de entree niet zou
misstaan”, geeft Piet Linders, voorzitter van het wijkcomité, aan. Het
Norbertusbeeld dat voorheen in de
kerk stond, had echter al een nieuwe
plek gekregen in de Lambertuskerk.
Navraag bij de orde van
Norbertijnen in Heeswijk of zij een
beeld konden bijdragen, leverde ook
niets op. Linders: “We zijn vervol-

gens bij een bekende vakhandel in
Kevelaer te rade gegaan. Die zou
een beeld kunnen leveren, zij het in
traditioneel-middeleeuwse uitvoering. Dat paste ook niet helemaal in
het plaatje.” Uiteindelijk kwam de
werkgroep bij keramiste Ghisleen
Bakker in Gennep terecht, de
geboorteplaats van de heilige
Norbertus. Daar werd in 2016 een
tentoonstelling rondom de heilige
gehouden. Bakker maakte ter
gelegenheid daarvan een beeld van
Nobertus. Zij kwam met het idee om
voor Horst een reliëf te maken.
“Sint Norbertus heette ooit inwoners
en parochiegemeenschap van het
‘nij-durp’ welkom, nu heet hij ieder
welkom die als bezoeker het Huis
van de Wijk binnenkomt. We hebben
die gastvrijheid samengepakt in een
motto dat met de beeltenis wordt
meegegeven en te lezen valt op de
muur van de entreehal: ‘Langs oude
wegen samenkomen’,” aldus
Linders.

Acts uit Horst aan de
Maas in voorronde
Nu of Nooit
Praktijkvleugel Dier geopend
bij Cita Verde College
Het Cita Verde College in Horst heeft op dinsdag 18 september de nieuwe praktijkvleugel Dier
officieel geopend. Naast de dierenartspraktijk hebben ze nu een nieuw dierlokaal, waarbij ook het
buitengedeelte is vernieuwd. De leerwerkplek is voor de leerlingen van het vmbo en mbo. Deze studierichting dierverzorging is hier al gevestigd sinds 2000. In de loop der jaren zijn de inzichten en
eisen rondom het houden van dieren veranderd, waardoor de verblijven niet meer van deze tijd
waren. Het hele diergedeelte is nu bestendig voor de toekomst, waarbij er zoveel mogelijk rekening
gehouden wordt met de natuurlijke behoeften van de dieren.

Drie acts uit de gemeente Horst aan de Maas zijn geselecteerd voor
de voorrondes van de Limburgse popwedstrijd Nu of Nooit. Dit maakte
Jan Smeets van Buro Pinkpop onlangs bekend. Deze voorrondes vinden
plaats vanaf vrijdag 5 oktober.
De deelnemers uit de gemeente
Horst aan de Maas zijn Huub Holtman
uit Grubbenvorst, Vendetta Drive uit
Horst en The Dice uit Grubbenvorst.
Verspreid over vijf voorrondes in de
gemeentes Weert, Venlo, SittardGeleen, Heerlen en Maastricht,
strijden 25 popacts voor een plek
in de Nu of Nooit finale op zaterdag

8 december in ECI Cultuurfabriek in
Roermond.
De winnaar van de Nu of Nooit
finale krijgt intensieve persoonlijke coaching, studiotijd en diverse
optredens. Daarnaast is de winnaar
de openingsact van Pinkpop 2019.
De drie acts staan op vrijdag
12 oktober in Grenswerk in Venlo.
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Op reis voor Tweede Wereldoorlogverhalen in Meerlo en Venray
Keith Taylor en Jeff Hewitt uit Engeland bezochten van vrijdag 14 tot en met zondag 16 september gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Zij zijn namelijk op rondreis om de plaatsen te
bezoeken waar hun vaders tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleven. Beide mannen hebben al veel onderzoek over deze periode gedaan en Keith is inmiddels bezig aan zijn tweede boek
over dit onderzoek.
Het bezoek van Keith en Jeff viel
samen met de jaarlijkse ceremonie op
Venray War Cemetery. De mannen
kwamen er per toeval achter dat Alec
Harland, een van de commando’s die
destijds met hun vaders samen vocht,
op deze begraafplaats begraven ligt.
Alec is tijdens de Tweede
Wereldoorlog omgekomen in Meerlo,
waarschijnlijk door een noodlottig
ongeval. “Wat mijn vader zich kon
herinneren is dat de bestuurder van de
Jeep waar Alec op dat moment in
reed, in slaap is gevallen.
Waarschijnlijk is de Jeep daardoor van
de weg geraakt en omgeslagen”,
vertelt Jeff. “De Jeep is toen in het
water terechtgekomen en dat heeft
Alec waarschijnlijk niet overleefd.”
Wat de exacte doodsoorzaak van Alec
was, weten de mannen nog altijd niet.
Alec werd na dit ongeval eerst
begraven op een akker in Meerlo en is
pas later verplaatst naar de begraafplaats in Venray. “In Engeland hebben
we onderzoek gedaan naar Alec en
tijdens dit onderzoek kwamen we uit
bij zijn zus en zijn neefje. Die hebben
ons toen geholpen met verhalen en
foto’s over de tijd dat Alec omkwam
in Meerlo”, vertelt Keith. Samen met
Piet Staaks en Gérard Urselmann van
Stichting Nu of Nooit hebben Keith en
Jeff de plek gevonden waar Alec als
eerste begraven is geweest.
In het eerste boek dat Keith
schreef, omschrijft hij hoe onder anderen zijn vader de oorlogstijd heeft

beleefd. “Samen met de vader van
Jeff diende mijn vader in het 46 Royal
Marine Commando, het verzet vanuit Engeland. In het boek staan verhalen over hoe deze mannen in het
Commando terechtgekomen zijn en
hoe zij streden tegen de Waffen SS.”
Het 46 Royal Marine Commando is tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht. “De kerk vond dat de soldaten
die streden in andere landen tegen
oorlog hun tijd verdeden, omdat
Engeland zelf in een oorlog zat”, vertelt Keith. “Deze soldaten heeft de
kerk teruggehaald en die vormden de
basis van het Commando, dat even
sterk moest zijn als de Waffen SS.”
In het boek staat ook beschreven
hoe het Commando zich voorbereidde
op D-Day. “Het was een zware training, iets dat bijna onmogelijk leek.
Het Commando moest klaar zijn voor
een strijd tussen de elite van Duitsland
en de elite van Engeland”, vertelt
Keith. Het boek bekijkt deze strijd
van verschillende kanten. “We vonden het belangrijk dat niet alleen het
Engelse verhaal verteld werd, maar
ook het verhaal van Duitse kant en
van de normale burgers die met de
oorlog te maken kregen”, zegt Jeff.
Alec en de vaders van Jeff en Keith
overleefden de eerste strijd tegen de
Duitsers in Frankrijk. Ze keerden terug
naar Engeland om aan te sterken voor
de volgende bevrijding in België.
“Toen ze op weg waren van Engeland
naar België, klaar voor de strijd, is het

Informatieavond
arbeidsmigranten
Werkgroep Arbeidsmigranten organiseert op woensdag 26 september een informatie- en discussieavond over de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Horst aan de Maas.
De avond vindt plaats in zaal De Wingerd in Sevenum om 19.00 uur.
Gastsprekers zijn onder anderen
Jasper van Dijk (lid Tweede Kamer
voor de SP), Jos Coesmans (voorzitter
van de Regionale Adviesraad
Arbeidsmigranten) en Bert Peterse
(oud ambtenaar coördinatie arbeidsmigranten regio Noord-Limburg).
Zij gaan onder leiding van Paul

ongeluk met Alec gebeurd. Hij heeft
dus nooit de bevrijding mee kunnen
afmaken”, vertelt Jeff.
In het tweede boek dat Keith
schrijft, beschrijven de mannen
de periode vanaf het ongeluk van
Alec tot hun strijd in Duitsland.
“Het Commando heeft daarbij verschillende rivieren moeten oversteken. De Maas en de Rijn bijvoorbeeld
in Nederland. Dat ging de ene keer
moeizamer dan de andere keer en
er zijn tijdens deze oversteken vele
commando’s gesneuveld”, vertelt Jeff.
De vaders van Jeff en Keith hebben

de oorlog allebei overleefd en konden
daarom nog vele verhalen vertellen
over die periode. Keith en Jeff hebben tijdens hun bezoek aan Nederland
ook de oversteekplaatsen bij de Rijn
en de Maas bezocht, om de verhalen
van hun vaders tot leven te kunnen
brengen. Met het onderzoek dat de
mannen in Nederland hebben gedaan,
schrijven ze weer een groot deel van
hun boek. “Daarnaast hebben we ook
nog onderzoeken in Duitsland gedaan
en daar vele verhalen gehoord. Ook dit
boek moet weer een boek worden
dat vanuit verschillende opzichten

geschreven is en dat het hele verhaal vertelt”, zegt Keith. Wanneer het
tweede boek klaar is, weten de mannen nog niet. “We willen onszelf geen
druk opleggen. Keith schrijft het boek
en doet de vormgeving. Dat kost veel
tijd en we willen dat het goed wordt”,
zegt Jeff. Maar als het boek klaar is,
willen de mannen het zeker naar
Nederland brengen. “We zouden graag
nog eens terugkomen naar Nederland,
het is een mooi land waar een groot
deel van de geschiedenis van onze
vaders zich heeft afgespeeld”, voegt
Keith nog toe.

Grootste DAF oldtimer
bus in Horst
Horst aan de Maas kreeg op zaterdag 15 september wel heel bijzonder bezoek: de allereerste harmonicabus
die DAF ooit heeft gebouwd. Met een lengte van 18 meter is en 18.000 kilogram eigen gewicht is het de grootste
oldtimer van Nederland.

Geurts in discussie met elkaar en
met de zaal. De Werkgroep
Arbeidsmigranten bestaat uit bewonersgroepen die op dit moment te
maken hebben met concrete plannen om arbeidsmigranten te huisvesten in bijvoorbeeld America,
Grubbenvorst, Sevenum en Horst.

Rechtgezet
In het artikel ‘Geen Tiny Forest in Horst aan de Maas’ in de HALLO
van donderdag 16 augustus wordt gemeld dat gemeente Horst aan de
Maas niet gaat deel nemen aan het project Tiny Forests. Volgens het
College van B&W zijn er in Horst aan de Maas al diverse vergelijkbare
natuurterreinen en wil het IVN daar niet bij aansluiten.
Het betreft hier het landelijk IVN.
IVN De Maasdorpen heeft samenwerking toegezegd en de gemeente
Horst aan de Maas heeft vervolgens
een voorstel ingediend, waarbij is
aangehaakt bij al bestaande initiatieven.

Dit voorstel is door het landelijk
IVN afgewezen. Daarop heeft de
gemeente in overleg met IVN
De Maasdorpen en Stichting
Landschap Horst aan de Maas besloten geen nieuwe aanvraag voor Tiny
Forests in te dienen.

De bus is in bezit van Luc Thijssen
uit Grashoek, die er momenteel druk
mee bezig is om de bus te restaureren.
Dit doet hij in het kader van Horst aan
de Maas 800, waarbij er een evenement in het teken van DAF op de

planning staat. Hier mag volgens hem
de oldtimer niet aan ontbreken. Ook
bij Munckhof Service Center in Horst
werd hier een bijdrage aan de restauratie geleverd. Opladen is echter
onmogelijk, dus kwam er een zware

bergingswagen aan te pas, werd een
volgwagen georganiseerd en de route
verkend om er voor te zorgen dat de
span van ruim dertig meter zonder
problemen op de plaats van bestemming terecht kwam.
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‘Iedereen wil uiteindelijk zijn eigen
boterhammen kunnen verdienen’
Mensen die zich bij gemeente Horst aan de Maas melden voor een
uitkering, dienen deel te nemen aan Project Leertuin. “Op die manier willen
we weer structuur in het leven van de mensen aanbrengen en ze zo weer op
weg helpen naar een betaalde baan”, vertelt Joop Zanders, jobcoach bij
Project Leertuin.
“Project Leertuin is geen zorgboerderij”, vertelt Joop Zanders. “Onze taak
is om er voor te zorgen dat de mensen
weer in actie komen. Om heel diverse
redenen hebben ze voor een langere
tijd thuis gezeten en hebben ze zo een
afstand tot de arbeidsmarkt verkregen. Het is een hele diverse groep in
de leeftijd van 18 tot en met 62 jaar.
De Leertuin helpt ze aan een arbeidsritme en met werken in een wisselende
groep. Dit doen we in samenwerking
met consulenten van de gemeente.”
Vijf ochtenden in de week begeleidt Zanders de medewerkers van de
Leertuin, terwijl ze diverse werkzaamheden verrichten in de Kasteelse Bossen in
Horst. Dit varieert van paden vrij maken,
het bijhouden van de dierenweide,
snoeien, assisteren van de groenwerkzaamheden bij RKsv Wittenhorst en
bij Kasteel Ter Horst, maar ook om iets
extra’s te doen voor het gebied. “Zo hebben we verschillende vleermuizenkasten gemaakt, die verdeeld door het bos
te vinden zijn, net als diverse bankjes”, vertelt Zanders. “Ook hebben we
er voor gezorgd dat er slagbomen aan
het begin van paden kwamen te staan,
zodat de Kasteelse bossen autovrij zijn
geworden. Je zag meteen dat de wandelaars met een veel geruster gevoel hier
wandelen.” Project Leertuin is ontstaan
in 2015 toen er vanuit gemeente Horst
aan de Maas gekeken moest worden

naar een nieuwe beheerder van de bossen. Hiervoor kwamen ze in contact met
Bosgroep Zuid-Nederland, waar Jeroen
Hendriks voor werkt. “We wilden hier
gezamenlijk een nieuwe invulling aangeven”, vertelt Hendriks. “De voorkeur
had een invulling met een ‘social return’,
waarbij er ook meteen iets wordt terug
gedaan voor de gemeenschap. We hebben toen een pilotproject opgezet met
de Leertuin van oktober 2015 tot en met
maart 2016. We zijn gewoon begonnen,
kijken hoe het loopt en we zijn blij dat
het zo goed gelopen is toen.” Hendriks
krijgt met zijn werk meerdere bossen
in Zuid Nederland te zien en zodoende
weet hij te stellen dat de Kasteelse
Bossen er dankzij de Leertuin erg netjes
bij liggen. “Op de eerste plaats willen
we de medewerkers helpen en als de
omgeving daar ook van profiteert, dan is
dat mooi mee genomen”, vertelt hij.

Social return
De Leertuin is een project waar
wethouder Birgit op de Laak zich
op bestuurlijk vlak hard voor heeft
gemaakt om het van de grond te
krijgen. “We hebben op deze manier
goed gebruik gemaakt van de omstandigheden die het gebied biedt”, vertelt Op de Laak. “Het is een omgeving
waar bedrijven en recreatie bij elkaar
komen, maar dat ook bezocht wordt
door inwoners en bezoekers van de

V.l.n.r. Joop Zanders, Jeroen Hendriks en Birgit op de Laak
gemeente. Zo houden we wat we
doen met het project transparant.”
De werknemers van de Leertuin zijn
te herkennen aan een blauwe overall met daarop het logo van de leertuin. “Dit maakt ze heel herkenbaar en
iedereen weet wat de Leertuin is”, vertelt Op de Laak. Zanders: “Sommigen
geven aan dat ze het wel fijner vinden
om in deze omgeving te werken. Dat is
iets minder openbaar dan bijvoorbeeld
het centrum van een dorp.” Volgens
Op de Laak is het project ‘een schot in
de roos’: “We helpen mensen die werk
zoeken weer op weg en hopen dat op
deze manier het kwartje valt in wat
ze kunnen en willen doen”, vertelt ze.

Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk, geeft Zanders aan. “Het is aan
ons om een negatieve situatie om te
zetten in een positieve”, vertelt hij.
Hij zoekt met alle medewerkers het
persoonlijke contact op. Hij wil vooral
dat er een open en eerlijke sfeer heerst
in de groep ”Ik vind respect en luisteren heel belangrijk. Alles wat in de
Leertuin besproken wordt, blijft ook in
de Leertuin. Voor veel medewerkers
is het van belang dat ze weer of meer
zelfvertrouwen opbouwen, en dat doen
ze alleen door grenzen op te zoeken en
te verleggen. Die mogelijkheid krijgen
ze bij ons.” Op de Laak kan beamen dat
hierin ook een grote rol is weggelegd

voor de omgeving. “Dit soort gesprekken hadden we ook in het gemeentehuis kunnen voeren, maar dan komen
de verhoudingen vooral gevoelsmatig
anders te liggen. Dat voelt psychologisch heel anders.” Uiteindelijk is
het de bedoeling dat de medewerkers doorstromen, maar dat hoeft niet
per se ander groen werk te zijn. Joop:
“Dat kan ook in de logistiek, een branche die hier heel erg leeft in de regio
zijn. Wat we de medewerkers van de
Leertuin vooral willen meegeven is dat
ze wel wat kunnen, ook al hebben ze
geen cv of diploma. Iedereen wil uiteindelijk zijn eigen boterhammen kunnen verdienen.”

maanden vooral nog bezig met de
montage van de film. “Ik monteer niet
al mijn films zelf, maar bij films als

deze doe ik dat met plezier. Ik haal zelf
ook voldoening uit het verhaal en het
doel van de film”, voegt hij nog toe.

Vervolg voorpagina

Sfeerfilm Oud Kerkhof
Het idee voor de film is een aantal jaren gelden ontstaan. “Ik had een
idee om een documentairereeks te
maken over het kerkhof voor Omroep
Reindonk”, vertelt Jan. “Dit zouden vijf
afleveringen van twintig minuten worden, daar had ik al een akkoord over
met Reindonk. Helaas bleek dit toen
niet haalbaar, omdat we geen filmmaker konden vinden die zo intensief met
ons aan de slag wilde.” Het plan viel
in duigen, maar leverde Jan wel het
voorzitterschap van het bestuur Oud
Kerkhof Horst op. “Omdat ik zo bezig
was geweest en me verdiept had in
het kerkhof, vroeg de toenmalige voorzitter of ik zijn taak wilde overnemen.”
Als voorzitter kon Jan zijn plan uiteindelijk alsnog voor een deel doorzetten
door een beleidsverandering te doorstaan met het bestuur. “We wilden het
stukje cultuur van dit oude kerkhof van
Horst meer naar buiten brengen en
toegankelijker maken. Zo hebben we
een nieuwe website gekregen en is
er nieuw promotiemateriaal gemaakt.
Maar toch was er ook altijd nog het
plan van de film.”
Omdat Jan wist hoeveel geld en
tijd het maken van een film kost, ging
hij samen met het bestuur en de vaste
vrijwilligers geld inzamelen om een
professionele filmmaker in te huren.
“Uiteindelijk hebben we genoeg bij
elkaar gekregen en konden we Wiek

inhuren.” Wiek Lenssen is al ruim
25 jaar professioneel filmmaker en
heeft al eens een film op een kerkhof gemaakt, tijdens een begrafenis.
Jan is daarom erg blij dat het gelukt
is om Wiek de film te laten maken.
Die twijfelde in eerste instantie aan
een hele film over enkel een kerkhof,
maar is naarmate het proces vorderde steeds enthousiaster geworden.
“Vooral door de verhalen die achter
het kerkhof schuilen, ben ik enthousiast geworden”, vertelt hij. “Er zit heel
veel geschiedenis in het kerkhof en er
liggen een soort persoonlijke boeken
van mensen in de graven.” In de film
komt zowel de oude sfeer rondom het
kerkhof duidelijk naar voren als deze
verhalen over de graven. “Er is op dit
kerkhof bijvoorbeeld een familiegraf.
Deze familie is omgekomen tijdens
een bombardement in de Tweede
Wereldoorlog”, vertelt Wiek. “Er is
echter een mevrouw die dit bombardement als baby heeft overleefd. Daar
zouden we graag nog mee in contact
komen om het verhaal van haar familie weer tot leven te brengen in de
film. Dat zou dan echt het laatste zijn
wat ik nog in de film wil verwerken.”
De opnames van de film zijn
namelijk al in een ver stadium.
“We zijn begonnen met filmen op 4
mei, tijdens de dodenherdenking”,
vertelt Wiek. “Daarna heb ik het filmen

een beetje verspreid over de seizoenen, zodat we een kernachtig verhaal
kunnen vertellen, dat blijft boeien van
het begin tot het eind.” In november
tijdens Allerzielen wil het bestuur Oud
Kerkhof Horst de film het liefst in première laten gaan, op het kerkhof zelf.
“We willen het in de avond doen, met
passende belichting en muziek, zodat
we de sfeer nog beter kunnen overbrengen”, vertelt Jan. De film gaat een
lengte van ongeveer 15 minuten krijgen. “We denken dat je dit soort films
niet langer moet maken. We willen
de film graag op onze nieuwe website plaatsen en mensen blijven online
vaak niet lang geboeid”, zegt Jan.
“Daarnaast willen we ook een manier
vinden om de film te gebruiken bij de
rondleidingen over het kerkhof en wie
weet heeft ook Omroep Reindonk uiteindelijk interesse in de film.”
De drijfkracht achter de film is voor
Jan vooral dat mensen die bijna nooit
op het kerkhof komen, zien wat deze
plek te bieden heeft. “Wij hebben een
groep van ongeveer tien vrijwilligers
die elke week heel hard werken om
dit stukje geschiedenis van Horst te
laten bestaan. Het zou mooi zijn als die
geschiedenis meer gezien gaat worden. Ik zou het mooi vinden als we dat
met deze film kunnen bereiken in heel
Horst aan de Maas.”
Wiek houdt zich de komende

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
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BARBECUE & BUFFET
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Mijn laatste groet is voor hen,
die mij in mijn onvolmaaktheid
kenden, en mij lief hadden.
Tagore
Op zondag 16 september 2018
overleed in de leeftijd van 83 jaar

Gert Verheijen
lid in de orde van Oranje Nassau
echtgenoot van

Fien Verheijen - van Hegelsom
Fien
Familie Verheijen
Familie van Hegelsom
Venloseweg 48, 5961 JD Horst
We zijn voor het laatst samen met Gert op vrijdag 21 september
om 16.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, Venray.
Mocht u overwegen om bloemen te schenken dan kunt u een
bijdrage achterlaten voor KWF-kankerbestrijding. Hiervoor zijn
collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons oud-bestuurslid

Hij was vriend van ouderen en gids voor jongeren.
Er waren er weinig als hij.
Wijs, verstandig en eerlijk, goed-moedig.
Het hart op de juiste plaats. Weinigen waren
zo ontwikkeld, hadden zijn kennis. Als er een
andere wereld is, dan leeft hij daar in zaligheid.
Als die er niet is, dan geldt: hij maakte er het
beste van in deze wereld. Hij droeg bij aan een
betere wereld.
Vrij naar Robert Burns

Gert Verheijen
Gerardus Franciscus
Gert heeft de eeuwige rust gevonden. Wij zijn diep getroffen
door het overlijden van onze oudste broer en schoonbroer,
onze pater familias.
Jo † en Jef Mooren-Verheijen
Frans en Nellie Verheijen-van Hoppe
Truus † en Ton Kemmelings-Verheijen
en Marian van den Hoogen
Martin en Annie Verheijen-de Swart
Ber en Coby Verheijen-Dircks
Jan en Helma Verheijen-Brouwers
Christine en André Reijnders-Verheijen
Neven en nichten,
achterneven en achternichten

Gert Verheijen

Bestuur en Vrijwilligers van stichting Oud Kerkhof Horst.

“Voor altijd in ons hart”
Wij zijn dankbaar voor alle fijne jaren die wij samen met jou
mochten beleven. Onverwacht is van ons heengegaan,
mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Een monument is niet meer.
Tijdens zijn kort ziekbed hebben wij nog afscheid mogen
nemen van onze mede-oprichter en oud-secretaris

Gert Verheijen
Zijn laatste woorden bij ons vertrek waren
Houd Horster Historiën hoog!
Stichting Horster Historiën

José Peeters-Gommans

De crematiedienst zal plaatsvinden op vrijdag 21 september om 11.00 uur
in crematorium Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

Wiel Cox

Jose Peeters-Gommans
Wij wensen Piet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.
Zus, broer, schoonzussen en schoonbroers,
neven en nichten familie Gommans.
Sevenum, 14 september 2018

HET WAS GEWELDIG!
Karel en Berthy
Vanmaris-Coppus

Verdrietig en dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
heeft pap na een huwelijk van bijna 60 jaar afscheid moeten nemen
van zijn lieve lieve vrouw, en wij van ôs mam en trotse oma

Truus Cox-Lenssen

Onze zus en schoonzus heeft ons geheel onverwacht verlaten.
Je blijft in ons hart…

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken voor
de kaarten, bloemen en cadeaus,
die wij mochten ontvangen bij
ons 60-jarig huwelijksfeest.

‘In paradisum deducant te angeli…’

Averbodestraat 42, 5988 AZ Helden

In plaats van bloemen, graag een gift voor de Hartstichting.

Jan en Toos
Denissen-Denissen

Roel Loonen

Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Er is gelegenheid om afscheid van José te nemen op woensdag
19 september, van 19.30 tot 20.15 uur in rouwkamer St. Martinus,
ingang Prof. Gelissensingel te Venlo.

Van Douverenstraat 25
5961 JH Horst

Donderdag 6 september 2018 is

Piet Peeters

Venlo, 14 september 2018

50 jaar getrouwd.

Gepromoveerd

echtgenote van

Piet, Izy
Ruud en Karin
Juul, Floor
Sandra en Sjoerd
Ro, Pepijn

Piet en Miep
Seuren-Huijs

20 september 2018
50 jaar getrouwd
Proficiat!

Hij heeft zich zeer vele jaren ingezet voor de renovatie en de
instandhouding van het Oude Kerkhof van Horst.
Wij wensen Fien en familie veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Op 26 september 2018 zijn

aan de Technische Universiteit
Eindhoven gepromoveerd tot doctor
in de Building Physics and Services

Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar.
Wiel Cox
Gerry Cox †
Ans Cox en Dick Te Boekhorst
Rosalie, Sophie
Thea Cox en Arno Van Lierop
Horst, 16 september 2018
Venloseweg 42, 5961 JD Horst
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
ôs mam op zaterdag 22 september om 14.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Hof te Berkel voor hun liefdevolle verzorging.

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

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!

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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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aan
Ted Janssen
niet. Toen maakten we toevallig een
praatje en toen klikte het erg goed,
waardoor we eigenlijk altijd bij elkaar
zaten. Ik ben nog steeds met alle drie
heel goed bevriend.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan lachen, want ik
moet eigenlijk om alles wel lachen,
soms om hele kleine dingen. Als ik
eenmaal moet lachen, kan ik vaak niet
meer stoppen.
Heb je een bijnaam?
Mijn bijnaam is teddybeertje. Zo noemen eigenlijk al mijn vriendinnen me.
Wat doe je het liefste op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefste spreek ik af met vriendinnen. We gaan dan bij iemand thuis
lekker chillen en gezellig de hele
avond kletsen.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik dat ik
altijd lief ben of in ieder geval probeer
te zijn voor anderen. Ik vind het fijn als
iedereen gewoon normaal met elkaar
omgaat. Mijn slechtste eigenschap is
dat ik erg nieuwsgierig ben. Als ik iets
bijvoorbeeld niet mag weten, probeer ik er toch achter te komen, ook
al weet ik dat het geheim is. Ik kan
er echt niet tegen als ik het dan niet
weet.
Naam
Ted Janssen
Wat vind je belangrijk in een
Leeftijd 14 jaar
vriendschap?
Plaats America
Het belangrijkste vind ik gezelligheid.
School Dendron College
Ik moet echt met iemand kunnen
lachen en veel lol kunnen maken.
Als je ervoor kon kiezen om voor
Zou je liever twee keer zo slim of
altijd één bepaalde leeftijd te
twee keer zo mooi zijn?
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou liever twee keer zo slim willen
Dan zou ik voor altijd 25 jaar willen
zijn, want ik ben tevreden met mezelf
zijn. Dan mag je bijvoorbeeld wel al
en ik zou niet echt iets aan mezelf wilautorijden, dat is heel erg handig. Je
len veranderen. Ik doe nu vmbo-kader
bent geen tiener meer en mensen
en ik zou wel een hoger niveau willen
zien je ook meer als volwassen. Maar
doen, dus daarvoor is slimmer zijn wel
je bent ook nog niet te oud, ik vind
handiger.
30 jaar bijvoorbeeld al meteen zo oud
Wie kent jou het beste?
klinken.
Wat is jouw stopwoordje?
Eigenlijk kennen veel mensen mij
Dat is het woord ‘kibbeling’. Ik heb
best goed. Mijn beste vriendinnen,
vaak een periode dat ik een bepaald
want ik bespreek veel met hen en
woord de hele tijd gebruik. Ik zeg het
ik zie ze bijna elke dag op school en
bijvoorbeeld als mensen iets grappigs
vaak in het weekend of met sporten
of iets doms zeggen. Vaak lachen men- ook nog. Maar ook mijn moeder en
oma kennen me heel goed, ze kunsen wel als ik dit zeg, omdat het zo
grappig klinkt.
nen vaak aan mijn gezicht zien wat ik
Hoe zou jij de biografie van je leven bedoel.
noemen?
Welk kinderprogramma vind je
Deze zou ik ‘geluk’ noemen, omdat ik
stiekem nog steeds leuk?
heel gelukkig ben en altijd veel lol en
Dat is Shaun het Schaap. Dit keek ik
plezier maak. Ook sta ik heel positief
vroeger echt heel vaak en stiekem nog
in het leven, dus zou geluk wel een
steeds regelmatig. De avonturen die
goede titel zijn.
Shaun beleeft blijf ik gewoon grappig
vinden.
Ben je meestal te vroeg, precies op
Optimist, pessimist of realist?
tijd of te laat?
Zeker weten optimist, want ik zie vaak
Ik ben meestal te vroeg, omdat ik
heb een hekel heb aan te laat komen. de positieve kant van dingen in en ik
probeer van elke situatie iets leuks te
Dan kijkt iedereen je aan en als je op
maken.
school te laat komt wordt de leraar
Welke emoticon gebruik je het
vaak boos en moet je je de volgende
meeste?
dag heel vroeg melden. En als je te
vroeg bent, kun je rustig naar je kluisje Ik gebruik vaak het hartje, omdat
en nog even gezellig kletsen, dat vind appjes met een hartje erachter vaak
toch wat liever overkomen op andeik het fijnste.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin ren. Ook de lachende emoticon met
tranen in de ogen gebruik ik vaak als
ontmoet?
ik iets grappig vind. Ik gebruik sowieso
Ik heb drie beste vriendinnen, die ik
veel emoticons, zo kun je duidelijker
allemaal op school heb leren kennen.
We kwamen bij elkaar in de klas, maar maken wat je bedoelt, dat vind ik er
handig aan.
we kenden elkaar allemaal nog totaal

Andere
wereld
Het is eigenlijk best mooi
om te zien hoe je al na twee
uur rijden een heel ander idee
kunt krijgen van de wereld
om je heen. De verschillen
tussen het weer, de bergen
die opeens tevoorschijn
komen als je richting het
zuiden van Europa rijdt.
Afgelopen week ben ik met
school drie dagen mee gegaan
naar de Ardennen. We moesten
eerst 2,5 uur in de bus zitten.
Dan denk je: tijd zat om naar
buiten te staren en te zien
hoeveel verschillen er al zijn,
maar het is nu niet dat ik veel
om me heen heb gekeken.
Wat ik er uiteindelijk van heb
gezien was toch wel mooier dan
ik dacht. Normaal interesseert
de natuur om me heen me niet
zo heel erg veel, vooral bij
België of bijvoorbeeld Duitsland
had ik er nooit echt iets mee.
Ik dacht dan altijd: nee dat is
veel te dichtbij, het zou wel te
vergelijken zijn met Nederland.
Nee dus. Het verschil zit hem
eigenlijk al over de grens met
de wegen en de huizen.
Natuurlijk verandert het platte
land ook steeds meer in hogere
bergen. Nou ben ik wel slim
genoeg om te weten dat die
verschillen er zijn, ik ben wel
vaker gewoon door de landen
heen gereden, maar ik heb er
nog nooit zo bij stil gestaan.
Daar aangekomen zijn we
natuurlijk ook meteen aan de
slag gezet. We moesten bijvoorbeeld ook gaan mountainbiken.
Het mountainbiken met een
hele andere natuur om je heen
en de bergen waar je vanaf
kunt racen, het lijkt voor mijn
gevoel meteen veel leuker.
Ik kan nu ook niet zeggen dat
ik er goed in was, absoluut niet,
maar het was wel een hele
leuke andere ervaring.
Dus eigenlijk hoef je niet altijd
meteen verder weg te gaan om
al een heel ander stukje wereld
te zien, maar dat is natuurlijk
ook leuk.
Liefs, Iris
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Wat een geluk dat jij in ons leven was
Je bent en blijft onze allerliefste
Met heel veel verdriet in ons hart, hebben wij plotseling
afscheid moeten nemen van

Jac Wijnen
echtgenoot van

Jo Wijnen – Cuppen
* Horst, 5 maart 1937

† Horst, 13 september 2018
pap en opa van
Gerda en Mat
Fenne en Dirk
Hannah
Ineke
Lena
Job

August 1999
“Put yourself together
Be a little brave
No matter whether you’re scared to death
You’ll end up in your grave
You’ve had it girl, just let it go
It’s hard to say good bye
I would like to live some hundred years
And never have to die!”

M

Lieve allemaal,
Zaterdag 8 september om 17.30 uur overleed mijn lieve moedertje,
onze Mémétje, onze allerbeste vriendin, onze Miep,
uiteindelijk aan gevolgen van de zich steeds nadrukkelijker
opdringende Alzheimer.
Heel gedecideerd en heel bijzonder nam zij zonder pijn of angst afscheid
van ons in het fantastische verzorgingstehuis Hof te Berkel in Horst.
Wij zagen haar kaarsje langzaam uitgaan.

Correspondentieadres: Weltersweide 26, 5961 EJ Horst
De afscheidsdienst heeft reeds plaatsgevonden op dinsdag
18 september in de Sint Lambertuskerk in Horst.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de betrokkenheid en
aanwezigheid bij het afscheid van mijn lieve Jac, onze pap en opa.

Voorzichtig waren wij zelfs al begonnen aan de bescheiden “viering”
van haar 94e verjaardag.
Het mocht niet meer zo wezen.

Miep van Weerd-Valstar-De Kruijff
† Horst, 8 september 2018

* Utrecht, 23 september 1924
Na vele jaren vriendschap hebben wij plotseling
afscheid moeten nemen van onze vriend

Jac Wijnen
Wij wensen Jo, kinderen, kleinkinderen
en verdere familie sterkte toe.
Je vrienden Jan en An, Harry en Jo, Jeu en Mien, Leo en Riek

Willem en Marinka Valstar
Bob en Ilse
Tom

Haar begrafenis heeft te America op 12 september plaatsgevonden
in besloten kring. Daar werd zij weer herenigd met haar lieve zusje
Nel Hofland die op 15 april 2012 overleed.
Hofweg 34, 5966 NG America (L)

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00 per
maand, div. afm. Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Houtpellets. Gecertificeerde
houtpellets. Zakgoed, Big-bag en Bulk.
06 51 56 15 31.
Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
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.
Open dag Dahliatuin Minella.
Honderden Dahlia’s in diversen
soorten en kleuren staan nog volop in
bloei. M. Kauffeld Venrayseweg 136
5961 NT Horst. Zondag 23 september
van 12-17 uur. Entree 3 euro incl.
koffie/thee/cake.
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.
Box Cleaning Service in Baarlo
reinigt, repareert en transporteert fust.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste,
meedenkende productiemedewerkers
(FT/PT) Parttime in overleg/combi
school mogelijk! Interesse: stuur
een mail met motivatie naar
sales@boxcleaningservice.nl
Herberg de Lindehoeve
zond 30-09 Voermansontbijt.
Altijd een feest! Reserveren kan nog,
ook voor groepen.T: 077 327 01 35
www.herbergdelindehoeve.com
Horsterweg 51 Grubbenvorst.
Voor al uw feestjes groot of klein
moet u bij Cafe Feestzaal Cox zijn.
Tel. 06 51 65 95 73.
Pedicure nodig?
www.pedicure-dorothe.nl
Bel voor een afspraak 06 11 88 61 38.

We zijn bedroefd door het overlijden van

Jac Wijnen
Jac was sinds 2006 als vrijwilliger actief in voormalig Berkele
Heem en de laatste jaren in zorglocatie Hof te Berkel. Hij was
koster tijdens de kerkdiensten op zondagochtend en heeft daarbij
vele waardevolle momenten begeleid. De bewoners zijn hem
hiervoor erg dankbaar.
We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers,
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
De Zorggroep

Wij hebben afscheid genomen van onze zangersvriend

Jac Wijnen
Wij wensen Jo, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
Horster Mannenkoor

Zeer bedroefd hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons koorlid
Zeer bedroefd hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van ons koorlid

Jeu Kersten

Te huur opslagruimtes in Melderslo
(Leeuwerweg 15), 85 tot 170m2,
vorstvrij, verhard buitenterrein,
heftruck aanwezig. Tel. 06 12 84 75
92 (Guus van Rens) of 06 21 58 07 85
(Ben van Rens).

Jeu was lid van Mannenkoor
“Die Sevensanghers”
Jeu Kersten
sinds 1965. Wij zijn hem dankbaar voor zijn
Jeu was lid van Mannenkoor “Die Sevensanghers” sinds 1965.
jarenlange betrokkenheid bij ons koor.
. Wij zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange betrokkenheid bij ons koor.
Wij zullen
hem
Wij zullen
hemmissen.
missen.

Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, tomaten,
komkommers, pepers, knolselderij,
aardbeien, frambozen enz.
Thijs Huys Langstraat 64 HorstWij wensen Anja, Marcel, partners, kleinkinderen en familie veel sterkte toe. Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Wij wensen
Anja, Marcel, partners,
Bestuur, dirigent, pianiste en leden
kleinkinderen
en
familie
veel sterkteSevenum.
toe.
Mannenkoor
“Die Sevensanghers”
Bestuur, dirigent, pianiste en leden
Mannenkoor “Die Sevensanghers” Sevenum.

Graag willen wij iedereen bedanken voor het warme medeleven dat wij
gekregen hebben bij het afscheid van onze lieve ouders,
trotse oma en opa en omi en opi

Jac Smulders
en

Jo Smulders-Verdellen

Zoekt u een leuke bijverdienste in
de huishouding? Kijk op onze site
en meld u aan of bel 077 467 01 00
www.hulpaanhuislimburg.nl
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.

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

Kinderen en kleinkinderen familie Smulders
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 30 september
om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk in Horst.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te huur opslagloods in Lottum.
600 mtr Tel. 06 12 50 53 73.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

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

In oktober cursussen en workshops
schilderen, vegetatief vormgeven,
ouder/kind schilderen individueel
maar ook voor groepen vanaf 5
personen. Info www.atelier-destal.nl

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Hij woont nog niet zo heel lang in Broekhuizenvorst, maar het bevalt hem daar nu al prima. Hij leeft van bitcoins en houdt er van om zichzelf op het
internet uit te zenden terwijl hij videogames speelt, ook wel bekend als Twitch streaming. Ook zou je hem kunnen kennen als producent van videoclips
voor Lange Frans en Mr. Polska. Deze week wordt Bjorn Louer (34) uit Broekhuizenvorst geplukt.
Met zijn pasgeboren kitten woont
Bjorn in Broekhuizenvorst, maar hij is
geboren en getogen in Venlo.
“Inderdaad, het prachtige Venlo,
hoewel ik het zelf niet zo prachtig vind
eigenlijk”, lacht hij. Hij koos niet
bewust voor Broekhuizenvorst. “Dat
kwam toevallig zo uit. Ik wilde iets
voor mezelf zoeken, maar wel in
Limburg of in de buurt daarvan blijven,

zodat ik in de buurt van mijn familie
en vrienden blijf. Die wonen namelijk
nog altijd in Venlo. Ik kende
Broekhuizenvorst eigenlijk niet, maar
tot nog toe is het hier heerlijk rustig
en de mensen zijn vriendelijk. Ze zeggen altijd hallo tegen je of ze zwaaien
naar je.”
Hij woont nu wat verder weg,
maar hij heeft nog altijd goed con-

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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tact met zijn familie. Dat blijkt uit
het feit dat hij er geregeld met zijn
broer Maarten op uittrekt om ergens
koffie te gaan drinken. “Dat vind ik
echt heerlijk om te doen.” Bjorn ziet
zichzelf als een zorgzaam type, als
iemand die om mensen geeft en er
ook graag mee omgaat. Dat was voor
hem de aanleiding om zich als vrijwilliger bij zorgcentrum La Providence
in Grubbenvorst aan te melden.
“Daar werk ik iedere donderdag van
09.30 tot 13.00 uur, waarbij ik met de
ouderen een stuk ga fietsen, een terrasje pak of iets ga drinken. Ik heb het
daar goed naar mijn zin en vind het
heerlijk om naar de verhalen van de
mensen te luisteren”, vertelt hij.
Als werk maakt hij op freelance basis videoclips voor diverse
Nederlandse artiesten, waaronder
Lange Frans, maar ook bijvoorbeeld
van Mr. Polska. “De videoclip voor het
nummer Watts dat hij deed met Stoli,
heb ik gemaakt. Aan het begin zie je
ook mijn naam voorbij komen onderin.
Daarnaast ben ik in opdracht van
Lange Frans twee jaar lang met hem
mee geweest op zijn theatertour met
Thé Lau, waarbij ik alles vast mocht
leggen op camera.” Voor dit soort
opdrachten benadert hij het liefste
de artiesten direct via sociale media.
“Ik doe dat het liefste direct op de man
af en liever niet via het management.
In de meeste gevallen zeggen ze dan
tegen mij: doe maar wat je wil, en
dat spreekt mij zo enorm hierin aan.
De creativiteit en de vrijheid om er
een eigen draai aan kunnen geven.”
Ook draait hij zijn hand niet om voor
bruiloften. Maar echt rondkomen doet

hij van bitcoins, digitale valuta waarvan er ruim 1.500 soorten zijn. Het is
een soort van beleggen, waarbij hij
op bepaalde momenten kan aangeven of dat de koers zal dalen of stijgen.
“Ik kan van weinig veel maken. Zo ben
ik ooit op een weekend met 20 euro
begonnen en heb daar 800 euro van
weten te maken uiteindelijk”, vertelt
hij.

Daarnaast is hij ook fanatiek
Twitchstreamer, een passie waarbij
hij zichzelf voor de camera zet, terwijl hij videogames speelt. Andere
mensen kunnen dan inloggen om te
kijken hoe hij een videogame speelt.
“Ik heb een grote passie voor videogames met meer dan 92 videogames
tot mijn beschikking op het moment.
Vanuit mijn andere passie voor het
opnemen van video’s is het Twitchstreamen ook een beetje voortgevloeid.” Vooralsnog speelt Bjorn alleen
Fortnite op de PC. Dit doet hij iedere
dag om 10.00, 14.00 en 18.30 uur.
“Mijn kanaal Aaitpoes wordt goed
bekeken en blijkbaar kijken mensen
omdat ze het leuk vinden hoe ik speel.
Ik weet ook niet precies wat het is”,
lacht hij. “ik doe eigenlijk niets speciaals.” Wel vermoedt hij dat het iets
te maken zou kunnen hebben met
de give-aways die hij uitdeelt tijdens
zijn streams, waarbij andere spelers
van Fortnite hun figuur in het spel
kunnen upgraden. “Het is weer eens
iets anders dan filmen. Ik vind het
vooral leuk om op deze manier eens
iets te hosten, te presenteren en mijn
enthousiasme over te brengen.”
Zijn levensmotto is: je bent wie je
bent, dus blijf jezelf. Een levensmotto
dat is voortgevloeid uit het feit dat
hij zelf ADHD en Gilles de la Tourette
heeft. Het eerste uit zich op de manier
dat hij heel snel ergens overenthousiast kan worden en het tweede uit zich
in lichte tics. “Door beide ben ik heel
creatief ingesteld, wat me ook zeker
geholpen heeft in mijn werk, maar
soms ben of was ik veel te goed voor
mensen. Met als resultaat teleurstelling. Zodoende: je bent wie je bent,
blijf jezelf. Doe niet te gek, geen hoge
verwachtingen. Je kunt wel de burgemeester van Broekhuizenvorst willen
worden, maar als je dat niet in je hebt,
dan heeft dat toch geen zin.”

op zondag 23 september a.s.
organiseert Nellie Snellen weer de

Grote Hobbymanifestatie
van 10.00 - 16.30 uur in
Cultureel Centrum “De Wingerd”
Maasbreeseweg 2, Sevenum

- gratis entree
- diverse nieuwe technieken en producten
- gratis workshops
- speciale aanbiedingen
- goodybag met leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt)
- gratis Tombola gedurende de hele dag (ieder uur een trekking )
Neem gratis deel aan onze kaartenwedstrijd!
Deponeer uw zelfgemaakte kaart in de speciale bus
bij de Goodybag uitgifte.

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel
aan de Markt 23 geopend !!
Hobbyshop Nellie Snellen BV
Markt 23, 5975 AM Sevenum
Tel. 077-4672267
Webshop: www.nelliesnellen.nl
Email: info@nelliesnellen.nl
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In herinnering aan

Geert Rutten
“ozze Geert”

Groëte mond mit un klein hartje
Stond altied vur iedereën kloar
Weij goan ow missen kel
Bedankt dat geij der was
Gerty, Ramon en Janneke , Mike en Dianne hiel veul sterkte!!
liefs Mam,
broers en zussen
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“ ‘t is good zoë”
We zijn dankbaar dat zij er zoveel jaren voor ons mocht zijn.
We zijn dankbaar dat wij er de laatste jaren voor haar mochten zijn.
Op 82-jarige leeftijd is ôs mam en oma rustig ingeslapen.

Gerd Tijssen
echtgenote van

Jan van Ooijen †
Heel: Marian en Har Sniekers-van Ooijen
Elke en Alex, Stef en Vivian, Niek
Lottum: Jet en Jok Relouw-van Ooijen
Lizzy  en Paul
Bart en Margriet
Melderslo: Elly en Mark van de Pas-van Ooijen
Daan, Lynn
Net en John Spreeuwenberg-van Ooijen
Doeke
Horst: Yvonne en Henri Versleijen-van Ooijen
Job, Finn
17 september 2018
Hof te Berkel 23, Horst
Correspondentieadres: Vlasvenstraat 21, 5962 AC Melderslo
Ons mam is opgebaard in haar kamer Hof te Berkel 23 te Horst. U kunt hier
afscheid van haar nemen op donderdag 20 september van 18.30 uur tot
19.30 uur.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 22 september om
10.30 uur in de parochiekerk H. Oda, Rector Mulderstraat 5 te Melderslo.
Hierna begeleiden we mam naar de begraafplaats aldaar.

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.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt-vloerenraambekleding. Gratis prijsopgave bij u
thuis bel 06 16 37 45 14.
Open dag Dahliatuin Minella.
Honderden Dahlia’s in diversen
soorten en kleuren staan nog volop in
bloei. M. Kauffeld Venrayseweg 136
5961 NT Horst. Zondag 23 september
van 12-17 uur. Entree 3 euro incl.
koffie/thee/cake.
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Te koop barbecue- en vleespakketten
van onze scharrelvarkens. Het vlees
is ingevroren en vacuum verpakt.
Info Klomp, tel. 077 464 13 80/
06 17 21 89 33.
Te huur gevraagd: woning of
appartement voor alleenstaande
jongeman. Reacties op 06 13 29 31 04.
Wie was de vinder van de gouden
halsketting van mijn vrouw op
16 sep.? Bel aub Jos Kuipers omroeper
A.M.C. Meterik op 077 398 44 92.

Een bijzonder woord van dank aan het personeel en de vrijwilligers van Hof te
Berkel 23 voor de liefdevolle verzorging van mam.

Intens verdrietig laten wij weten dat ós lief menneke,
ós lief bruurke er niet meer is.

Erik Michels
Hij mocht maar 26 jaar worden

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

Peter en Coby
Jeroen
Kevin
Horst, 15 september 2018

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij
Heden overleed ôs lieve mam, oma en super-oma

Correspondentieadres:
Herenbosweg 35
5962 NW Melderslo

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

We nemen in besloten kring afscheid van Erik.

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Frans Stax †

We gaan je missen, krullenbol.

THANATOPRAXIE

Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar.

Erik Michels

Riek Stax-Geurtjens
echtgenote van

Ysselsteyn, Gerda † en Gerrit †
Paul en Cindy
Dave en Linda, Fabien, Kayleigh
Horst, Gonny en Peet
Frank en Brigit, Jarno, Siem
Karin en Johan, Neele, Iemke

Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders, broers en familie.
Cliënten Mikado,
KVO Twinkeling en Deeltijd wonen.
Medewerkers, management en Directie Dichterbij Zuid.

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Dag en nacht bereikbaar

Panningen, Marian en Arno
Tess en Leendert
Kenn
Horst, 11 september 2018
Correspondentieadres:
Beekstraat 3, 5961 EC Horst
We hebben ôs mam voor het laatst in ons midden gehad
op zaterdag 15 september jl.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle blijken
van steun, belangstelling en medeleven.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

20
09

winkel&bedrijf 11
Bronze award voor
Lottumse kapster
De Lottumse Imke te Baerts van kapsalon Change uit Venlo heeft de
Bronze award in de categorie ‘CreativeVision’ gewonnen van de landelijke kapperswedstrijd ‘Wella Professionals Trendvision 2018 Award’. De
finale vond op maandag 10 september plaats op het Museumplein in
Amsterdam.
Te Baerts won deze award
samen met assistente Esther Peeters
en model Maud. Zij streden samen
met 19 Nederlandse en 5 Belgische
finalisten voor de titel ‘ColorVision’
of ‘CreativeVision’.
De finalisten werden beoordeeld
op creativiteit, kleurgebruik,

KDV Bambino beste van Limburg
In de Apenheul in Apeldoorn werden vrijdag 14 september de kinderopvang-awards 2018
uitgereikt. Kinderdagverblijf Bambino uit Horst werd voor het tweede jaar op rij provinciaal winnaar. Daarnaast werd zij het derde beste kinderdagverblijf van Nederland, met een totaal score van
9,5 uit 10 punten. Bij de toekenning van de de prijzen wordt onder andere gekeken naar het GGDrapport en naar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders. In de nabije toekomst wil
het kinderdagverblijf graag het huurpand waar ze nu zit kopen en naar eigen wensen verbouwen.
Op de foto staan eigenaresse Kim Janssen, Kelly D-Ámore, Marielle Reijnders, Jolanda Hoeijmakers.
Sandy Janssen ontbreekt.

ambacht en draagbaarheid. Imke
vertelt dat ze erg trots is op deze
prestatie. “Mede door de opleidingen die ik heb mogen volgen
namens Change en de interne
begeleiding van mijn collega kappers ben ik weer met een mooie
award naar huis gegaan.”

Tweede plaats
voor Hubertushof
Huberthushof Vakantievilla in Horst heeft een tweede plaats weten
te bemachtigen in de categorie bungalow/ vakantiehuis in de Eropuit
in Eigen Land Prijs 2017 – 2018. De Eropuit in Eigen Land Prijs werd dit
voor de achtste keer uitgereikt.
Bezoekers van de website www.
eropuitineigenland.nl stemmen op
hun favoriete accommodatie, restaurant en/of dagje uit. De eerste prijs
bestaat uit een trofee en een certifi-

caat. De tweede en derde prijs
bestaan uit een certificaat. Andere
categorieën waren appartement,
Bed and Breakfast en bijzonder
overnachten.

Acu-Balance

Oh, zit dat zo!

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Vermoeidheid, PMS, Overgang
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Belastingplannen

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

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Als ik dit schrijf moet Prinsjesdag nog komen. De afgelopen weken
domineerde één fiscaal thema het nieuws. De voorgenomen afschaffing
van de dividendbelasting. Een belasting waar u waarschijnlijk nog nooit
van gehoord hebt of mee te maken hebt gehad.

Afhankelijk van wie je geloofd
zou de dividendbelasting 2 miljard
opbrengen. De media staan bol van
ideeën wat er beter met dit geld
kan gebeuren. Nu is het een fors
bedrag, maar bijvoorbeeld minder
dan de opbrengst van de verhoging
van het lage BTW tarief van 6 procent naar 9 procent. Deze moet 2,6
miljard opbrengen en dat gaat ons
allemaal aan. We betalen immers
allemaal BTW.
Het hele belastingplan staat
overigens vol met kostbare tariefsverlagingen voor ondernemers
én burgers die elders weer deels
worden terugverdiend. De BTWverhoging, maar ook de versnelde
beperking van de hypotheekrenteaftrek, naar het (nieuwe) tarief in de
eerste schijf en de toch behoorlijk

controversiële afbouw van de zogenaamde Wet Hillen, waardoor degene
die hun hypotheek hebben afgelost
opnieuw belasting over hun woning
gaan betalen, brengt relatief weinig
commentaar. Wellicht te ingewikkeld
of niet sexy genoeg? In elk geval
maatregelen waarmee u wél te
maken krijgt.
Ook het bedrijfsleven krijgt
te maken met een beperking van
bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek,
een verdere afschrijfbeperking van
panden in eigen gebruik en beperking
van de verliesverrekening. Het zuur
waarmee het zoet van verlaging van
de belastingtarieven moet worden
betaald.
Natuurlijk is er nog veel meer
te zeggen over de kabinetsplannen,
denk bijvoorbeeld aan de opnieuw
wijzigende heffingskortingen. Hoewel
het de bedoeling is dat iedereen
er op vooruit gaat kan het door de

brij van voorstellen die nu voorligt
voor iedereen anders uitpakken.
Daarom is het ook vreemd dat
alleen de dividendbelasting zoveel
aandacht krijgt.

OPEN DEUR DAGEN
ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 SEPTEMBER
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

Misschien is het kabinet stiekem
wel blij met de dividendbelasting als
een soort afleidingsmanoeuvre van
de andere plannen. Die kunnen dan
wellicht relatief eenvoudig zonder
discussie worden ingevoerd.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

HERFSTACTIE:

Garagedeuren

GRATIS MOTOR

Zonweringen

OP SECTIONAALDEUR

Kunststof kozijnen

T.W.V. € 515,00 INCL BTW

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘De noodzaak voor het verzetten
van de klok is er niet meer’
Als het aan voorzitter Juncker van de
Europese Commissie ligt, is het voortaan altijd
zomertijd en wordt de klok in het najaar niet
meer verzet. Meer dan de helft van het aantal
inwoners van Horst aan de Maas, 57 procent,
zou dit toejuichen. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
In Nederland werd in 1975 de zomertijd
(her)ingevoerd. Al jaren gaan stemmen op om
het verzetten van de klok af te schaffen. Zowel
mensen al dieren ondervinden problemen met
het aanpassen van het dagritme. Ook in Horst
aan de Maas vindt een meerderheid dat zomeren wintertijd afgeschaft kan worden. De zomertijd werd in de jaren 70 van de vorige eeuw
ingevoerd als energiebesparende maatregel tijdens de oliecrisis. Aangezien dat niet meer van

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
22%
Oneens
21%

Eens
57%

Klok mag niet meer
verzet worden

de meerderheid aansluiten in Europa en dat is
toepassing is, is de noodzaak voor het verzetten
de zomertijd.” Anderen zien juist liever dat de
van de klok er ook niet meer. Iets meer dan 21
wintertijd aangehouden wordt. “De wintertijd
procent heeft er echter geen moeite mee als we
is de ‘echte’ tijd. Stel dat de
gewoon op de oude voet
zomertijd behouden blijft,
doorgaan. “Ik heb per‘Liever nog een uur
dan moeten de kinderen
soonlijk geen problemen
extra zomertijd’
’s morgens in het donker naar
met het verzetten van de
school. Wat heeft dat weer
klok en vind het fijn dat we
‘Ik heb een hekel
voor gevolgen? Zeker voor
op de huidige manier het
aan de zomertijd’
diegene die ver van school
daglicht zo veel mogelijk
benutten”, zegt iemand.
‘Wintertijd is de ‘echte’ tijd’ wonen. En de winter is ook
nog een gezellige tijd, korte
“Ik heb een hekel aan dondagen en lange avonden. Zeker rond de kerst.”
kere ochtenden en avonden.”
Als er dan gekozen moet worden tussen
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
zomer- of wintertijd, gaat 52 procent van de
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
inwoners voor het eerste. “Dan is het ’s avonds
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
langer licht en dat bevalt prima”, vindt een
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
inwoner. Een ander zegt: “We moeten ons bij
www.tiphorstaandemaas.nl

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

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

Hof te Berkel
Na anderhalf jaar mantelzorg en aansluitend een half jaar intensieve dagelijkse zorg binnen Hof te Berkel menen wij een objectief en
helder oordeel te mogen vellen over de zorg binnen genoemd verzorgingstehuis. Vreemd genoeg staat de zorgkwaliteit daar kennelijk ter
discussie zoals wij dit onlangs vernamen.
Beste Horst aan de Maas bewoners: u kunt van ons aannemen

dat daar niets op aan te merken is.
In tegendeel; iedere dag waren wij

daar, werkten samen met het personeel en proefden hoe hoog de
werkdruk was, hoe betrokken de
werknemers waren, hoe lief men
voor alle bewoners was en bovenal
hoe men trachtte alle opgelegde
voorschriften en protocollen na te
leven.

Alle inwoners worden met liefde,
betrokkenheid en bovenal respect
verzorgd en dat is een heel breed
begrip. Wij koesteren de afgelopen twee bijzondere jaren binnen
Hof te Berkel, u mag blij zijn met dit
Zorggroep-product en dat ook nog
binnen onze eigen gemeente Horst

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van
sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen is onze core business.
Hierbij staan een hoogst haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij

aan de Maas. Mocht iemand kritiek
op een en ander. hebben adviseren
wij hen een maandje mee te lopen
en mee te zorgen. Dan ‘ piep’ je wel
anders.
Willem en Marinka Valstar
Hofweg, America

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

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

Productie medewerk(st)er
Een parttime baan van 28-32 uur met veel afwisseling

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Bespreking Poll week 37

Directie hoort ook mouwen op te stropen bij personeelstekort
Te weinig postbezorgers? Dan moet de directie maar de mouwen
opstropen en brieven rond gaan brengen. Dat vindt althans 79 procent van
de stemmers op deze poll.
PostNL liet onlangs weten dat ze zoveel postbezorgers tekort komt dat
het personeel op het hoofdkantoor moet bijspringen. Blijkbaar is dat een
probleem dat al langer speelt, waarbij PostNL er al geruime tijd niet in
slaagt om voldoende postbezorgers te vinden. Moet andere medewerkers
hier dan de dupe van worden? Nee, vindt een meerderheid. In dat geval

zouden directeuren zich ook moeten oppakken en een bezorguniform
aan moeten trekken.
De andere 21 procent vindt het niet meer dan logisch dat
medewerkers op een andere manier ingezet worden, om zo het
voortbestaan te kunnen garanderen.Want uiteindelijk ben je met zijn allen
verantwoordelijk voor het bedrijf. Zonder bezorgers kan een bedrijf als
PostNL zijn kerntaak niet uitvoeren en hebben alle andere werkzaamheden
ook geen nut.

Vierdaagse schoolweek is oplossing
voor lerarentekort
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas/
Twee onderwijsorganisaties in Zaanstad overwegen een vierdaagse
schoolweek in te voeren, als gevolg van het lerarentekort.
Volgens de wet mag een vierdaagse schoolweek niet en geldt er een norm
van 940 lesuren. De onderwijsinspectie heeft al aangegeven een schoolweek
van vier dagen ook niet te gedogen, al begrijpt ze dat het moeilijk is voor
scholen om het lerarentekort op te vangen. Logisch, als het van de wet niet
mag, dan moet de school naar andere oplossingen kijken. Door bijvoorbeeld
tijdelijk meerdere groepen bij elkaar te plaatsen of anders gepensioneerden
voor de klas te zetten. Als een kind maar vier dagen naar school gaat betekent
dat ook extra regelwerk voor de ouders. Hun kinderen moeten die dag namelijk

wel opgevangen worden. Moeten ouders dan ook maar een dag minder gaan
werken?
Vorig jaar werd het lerarentekort bij de scholen in Zaanstad nog wel
eens opgevangen door ouders voor de klas te zetten, maar dat willen
koepelorganisaties niet meer. Begrijpelijk, je wilt toch dat je kind les krijgt van
bevoegde mensen? Een keer een dag wat meer knutselen en minder rekenen,
is niet erg, maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing. Goed, je kind krijgt
dan wel één dag minder in de week les, maar in dit geval gaat het om kwaliteit
en niet kwantiteit.
Vierdaagse schoolweek is oplossing voor lerarentekort. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 37) > Natuur gaat voor economisch belang > eens 74% oneens 26%

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
r
o
Ta Hamminga in samenwerking met
in H

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

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

Zijn er dan helemaal geen grenzen?
Dat de vorige coalities vrijwel ongelimiteerd de ruimte boden aan de
intensieve veehouderij, is wel bekend. Tegen de gevoelens van heel veel
inwoners in.
Dat deze veehouderijen vaak
voor stankoverlast zorgen is niet
nieuw. Dat dit voor de vorige coalitie
geen probleem was bleek uit het feit
dat de discussieronde over gezondheid en intensieve veehouderij werd
verschoven en over de verkiezingen
heen getild. Dat die coalitie ondanks
krokodillentranen ook nog heel veel
ruimte bood voor mestverwerking
van eigen, maar ook van regionale
mest was al aangetoond. Zie RMS en
NGB. Ook geen strobreed in de weg
voor voorbereiding van regionale

mestverwerking inclusief vergisting in
America. De oude coalitie bood ruim
baan.
Bedenk wel als u het daar vindt
stinken: Grote stallen zijn daar al vergund maar zijn nog niet in bedrijf.
Maar, eens vergund blijft vergund stelt
de ondernemer. Het echte probleem
moet nog beginnen. Drie monumentale bladloze eikenbomen laten zien
hoe gezond het nu al is.
Zijn er grenzen? In het overleg
voor het coalitieakkoord werden grote
toekomstige veranderingen van IV en

mestverwerking toch wel besproken?
Niet elke kleine verandering natuurlijk. In dat overleg bespreek je toch
open en eerlijk welke grote zaken er
op stapel staan. Zo kweek je wederzijds vertrouwen voor een coalitie.
Zeker voor belangrijke items van voor
de verkiezingen zoals intensieve veehouderij en mestverwerking. Ashorst
en Klevar vallen bij America vergeleken in het niet. Is ‘America’ ingebracht
door de CDA-wethouder? Wat zijn de
gemaakte afspraken?
Regionale mestverwerking tegen
America aan. Een uitbreiding van
de verwerkingscapaciteit van mest
van 80.000 (max) naar 450.000 ton
is majeur. Elk uur 10 tot 15 zware

(vracht)wagenbewegingen. Past dat
diep in landelijk gebied? Deze types
afvalverbranding/pyrolyse horen
toch op een industrieterrein met
goede wegen? Greenport is dan toch
de plek als Horst aan de Maas per
se de regiomestkolk moet worden?
Daar liggen vierbaanswegen. Niet
tegen een dorp aan. Hoe open is dit
ingebracht in het overleg voor het
coalitieakkoord? En wat is afgesproken? Kende de oude geest van Horst
aan de Maas dan helemaal geen
grenzen? Blijft het maar doorgaan
met IV en grote mestverwerkers?
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Journa
lieke

Stage in
Rotterdam
Wanneer je een HBOopleiding doet hoort daar
uiteraard ook een stage bij.
Afgelopen zomer ging ik
dus fanatiek op zoek naar
een geschikte plek die
aansloot bij mijn studie
journalistiek.
Ik had meerdere opties
maar koos uiteindelijk voor
een bedrijf in de havenstad
Rotterdam. Het leek voor mij
bijna te mooi om waar te zijn,
bij deze stage kon ik aan de
slag met mijn twee grootste
passies schrijven én eten. Juist
ja, eten. Het culinaire wereldje
heb ik van thuis uit meegekregen en ik heb daardoor een
grote interesse in alles wat
met horeca te maken heeft.
Vandaar dat ik sinds een aantal weken stage loop bij
‘De Buik van Rotterdam’.
Een online platform dat verhalen vertelt over de horeca van
de stad. Ik ben nu al een
aantal weken te vinden in
Rotterdam en word al naar
verschillende opdrachten
gestuurd. Zo mocht ik verschillende chefs interviewen, deed
ik verslag van een gin-festival,
werd ik uitgenodigd voor
perslunches en schreef ik
artikelen over nieuwe restaurants. En daar hoort natuurlijk
lekker eten bij. Ik krijg inmiddels dagelijks de vraag of ik
niks anders doe dan eten en
daar foto’s van maken,
maar dat is helaas nog niet het
geval. Ik zit de komende
maanden in ieder geval op
mijn plek in deze stad aan de
Maas en hoop op nog veel
leuke maar vooral lekkere
ervaringen.
Lieke

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
20 september 2018
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Voor gezinnen met schoolgaande kinderen

September is een dure maand
Stichting Leergeld helpt gezinnen
met laag inkomen
Het begin van het nieuwe schooljaar is een
dure maand voor gezinnen. Er zijn extra kosten
voor schoolspullen, de schoolnota én contributies voor hun club. Vooral voor ouders met een
laag inkomen, zijn deze kosten vaak niet op te
brengen. Terwijl het zo belangrijk is dat kinderen mee kunnen doen op school en in hun vrije
tijd. Ze zijn dan gezonder, maken vriendjes en
ontwikkelen zich beter.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas
In onze gemeente kunnen deze gezinnen

ontvangen ze eventueel waardebonnen die ze

terecht bij de Stichting Leergeld Horst aan de

kunnen gebruiken om noodzakelijke materialen

Maas. De stichting betaalt het lidmaatschap,

aan te schaffen. De regeling is er ook voor wer-

de schoolnota of kosten voor excursies of

kende ouders en ondernemers met een laag

schoolreisjes rechtstreeks aan school of

inkomen. Op www.leergeldhorstaandemaas.nl

de vereniging. Voor school- of sportspullen

vindt u meer informatie.

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locatie aan het werk:
Plateau in de Steeg, Sevenum ter hoogte van de Steegbreedeweg.

Gemeente en politie oefenen
in gemeentehuis

De laatste jaren heeft de gemeente Horst aan de Maas
vrijwel het hele buitengebied ingericht als 60 kilometerzone.
Hiermee sluit zij aan bij het landelijke overheidsinitiatief
Duurzaam Veilig. Het heeft als doel om de verkeersveiligheid te vergroten.

Weet u waar u overal 60 kilometer
per uur mag rijden?
Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas.nl/veiligopweg
en download de folder.

Op donderdag 27 september a.s. vinden er twee oefeningen plaats in het gemeentehuis
tussen 10.00-15.00 uur. Tijdens de oefening wordt een onveilige situatie nagespeeld waar de
politie en de medewerkers van de gemeente op moeten reageren. Deze oefening wordt zo
reëel mogelijk nagespeeld. Dit kan betekenen dat er heel veel hulpverleners in, rond en om

Bekendmakingen

het gebouw aanwezig zijn.
Overlast

Oefening

Tijdens de oefening blijft het gemeentehuis

Een dergelijke oefening vindt ook nog

toegankelijk voor het publiek. Het kan zijn

een keer plaats op donderdag 11 oktober a.s.

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

dat onze bezoekers wel kunnen zien dat er
iets aan de hand is. Dit kan eventueel heftig

Normaliter oefent de politie in het IBT

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

zijn. U wordt door medewerkers begeleid en

(Integraal Beroepvaardigheids Trainings-

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

geïnformeerd wanneer u een afspraak heeft in

centrum) in Sevenum. Maar af en toe wordt

het gemeentehuis. Buiten het gemeentehuis

dit ook op locatie gedaan zoals bijvoorbeeld

America

Hegelsom

Lottum

wordt ook met tekstborden aangegeven dat er

bij een school of zoals nu in het

Nieuwe Peeldijk 36

Tongerloseweg 2

Zwaanen Heike 5

een oefening bezig is.

gemeentehuis.

Graafsebosweg 58

Stokterweg

Horst

Meerlo

Helmesstraat 16

De Cocq van Haeftenstraat

Broekhuizen
Sectie G nr. 415
Broekhuizenvorst

Meterikseweg 4

Ooijenseweg 3

Van Goghstraat 48

13

Witveldweg 106

Sevenum

Evertsoord

Wilhelminaplein 6

De Donckstraat 5

Slenkenweg 3

Patronaat 13c

Bestemmingsplan De

Doolgaardstraat 24
Grubbenvorst

Venrayseweg 134

Burg. Cremerstraat 65

Dijkerheideweg 9

Krouwel, kavel 6
Swolgen

Meerlosebaan 14

Generaal Dempsystraat 29

Kapelaan Slotsstraat

Nachtegaallaan 17

ongenummerd

Informatieavond Broekhuizen

Ontwikkelingen Molenberg en Veerweg
De werkzaamheden aan de Molenberg en Veerweg zijn onderdeel van de beschermingsmaatregelen tegen de hoge waterstanden.
De revitalisering van de loswal biedt kan-

de omgeving opgehaald en verwerkt in een

onder het thema “Uitvoering”.

het ontwerp toelichten en vooruitblikken op

sen voor natuur en recreatie. Projectbureau

ontwerp. Het ontwerp is tussentijds getoetst bij

Daar staat bij ‘Ontwerp’ het VRIP Totaal kern

de uitvoering. De informatiebijeenkomst vindt

Ooijen-Wanssum, gemeente Horst aan de

de betrokken partijen. Het nieuwe ontwerp is te

Broekhuizen. Op 25 september wordt er een

plaats bij het Brouwershuis aan de Veerweg 15

Maas en Mooder Maas hebben de wensen uit

vinden op de website www.ooijen-wanssum.nl

informatiebijeenkomst georganiseerd waar we

in Broekhuizen.

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

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

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

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

vacature

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek voor de volgende functie:

ALLROUND VERSPANER SERVICEAFDELING m/v
Je bent als allround verspaner van onze serviceafdeling
in staat om geheel zelfstandig de machines te bedienen
en betreffende onderdelen te vervaardigen of te
repareren. Je hebt ervaring met het bedienen van zowel
conventionele als CNC-machines.
• Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau met
vanzelfsprekend voldoende kennis van tekening lezen.
• Ervaring met bedienen van conventionele en CNC-machines
• Je bent probleemoplossend
• Je beschikt over de nodige materiaal- en
gereedschapskennis
• Je werkt nauwgezet, flexibel en gedreven
• Teamplayer

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

Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen
een gedreven team, waarbij jouw mening zeer
gewaardeerd wordt. Zie ook onze website: www.
vullings-horst.nl
Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke
ontwikkeling middels training. Veder bieden wij goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele
werktijden en een gezellige werksfeer.
Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact
op met de heer G. Custers 077-3961809 of stuur je
sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl

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

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

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

Wat mag veiligheid kosten?
Eén fietspad van Tienray naar Broekhuizenvorst
Sinds een aantal jaren sporten de Tienrayse en Swolgense jongens en
meisjes op sportpark Kerkebos, gelegen op de grens tussen Swolgen en
Tienray. Binnen niet al te lange tijd zal er ook een nieuwe basisschool
verrijzen. Natuurlijk is er daardoor, gelukkig, aandacht voor een veilige
fietsroute tussen Tienray en Swolgen.
Nu ook de jeugd van Broekhuizen
en Broekhuizenvorst voor verschillende voetbalwedstrijden is aangewezen op dit sportterrein wordt ook
aan die kant de verkeersveiligheid
een belangrijk punt. De weg tussen

Swolgen en Broekhuizenvorst is een
60-kilometer(slinger)weg die slecht
verlicht is en waar te hard gereden
wordt.
In de gemeenteraad is het voorstel gedaan om geld vrij te maken

voor fietssuggestiestroken en betere
verlichting. Volgens de SP-fractie een
goede eerste stap, maar nog niet ver
genoeg. Veel beter zou het zijn om
het vrijliggende fietspad dat nu al tussen Tienray en Swolgen ligt door te
trekken. Dat is pas écht veilig. Volgens
de verantwoordelijk wethouder kost
deze variant 2,1 miljoen. Geld dat er
volgens hem op dit moment niet is.
De gemeente vindt het goed
dat sportclubs verregaand samen-

werken, zeker in de kleinere dorpen. Dat dwingt clubs om samen
op te trekken met huisvesting. De
jeugd uit Broekhuizen(vorst) heeft
dus niet zoveel keus als zij haar sport
wil blijven beoefenen. Zij zullen in
de donkere herfst- en wintermaanden naar Swolgen moeten fietsen en
dan moeten wij als politiek-verantwoordelijken zorgen dat het zo veilig
mogelijk is voor hen. Volgens de SP
is politiek keuzes maken. Wij kiezen

voor de veiligheid van onze jeugd.
Als die door politieke keuzes in het
gedrang komt, is het de verantwoordelijkheid van diezelfde poltitiek om over de brug te komen.
Als je daarvoor geld wilt vinden,
moet dat mogelijk zijn, zeker in de
economische hoogtijdagen waarin
we nu leven.
Sonja van Giersbergen,
SP-fractie Horst aan de Maas

Leefbaarheid kleine kernen, altijd een vraagstuk
Vaak wordt er binnen de gemeente Horst aan de Maas maar zeker
ook binnen Essentie gesproken over leefbaarheid in de kleine kernen
van onze gemeente. Behoud van voorzieningen en behoud van accommodaties zijn daarbij terugkerende onderwerpen.
Een evenwicht dat mijns inziens
alleen door nauw overleg met
betrokken bewoners kan worden
behouden. Zij zijn uiteindelijk
degene die tevreden moeten zijn
met die leefbaarheid. Met de
aanwezige voorzieningen.

Want waar ligt de grens van het
belang van behoud van een buurthuis, waar de bezettingsgraad bijvoorbeeld 30 procent van is, ten
opzichte van de bouw van woningen
voor starters of levensloopbestendige
woningen? In ieder geval woningen

die ervoor kunnen zorgen dat mensen in hun eigen dorp kunnen blijven
wonen in plaats van naar bijvoorbeeld Horst moeten verhuizen omdat
daar wel een woning beschikbaar is.
Wie bepaalt die grens? Wie neemt het
initiatief? De politiek van Horst aan
de Maas kan deze keuzes niet alleen
maken, maar moet de dialoog met de
bewoners van de kernen opzoeken.
Dat kan het bijwonen van een vergadering van de dorpsraad zijn of het

bekijken van een initiatief binnen een
kern. Om ons een goed beeld te kunnen vormen van de belangen van een
dergelijk project is het van belang
dat er directe kennis binnen worden gehaald. Alleen zo kunnen we
ons op een juiste manier hard maken
voor wat de burgers van Horst aan de
Maas nou echt belangrijk vinden.
Sheila Derks,
Burgerraadslid Essentie

Een gezonde economische ontwikkeling?
Een gezonde economische ontwikkeling is van groot belang. Op landelijk niveau wordt daar veel over gesproken, maar op lokaal niveau
nauwelijks. Wij vinden dat dat nu moet veranderen.
Wij hebben in het verleden
regelmatig in de raad gesproken
over de eenzijdige aandacht voor
ongeschoold werk bij het aantrekken van werkgelegenheid.
Veel ruimte voor de intensieve
veehouderij, logistieke bedrijven en

glastuinbouw. Het resultaat kan
iedereen zien: veel grote lelijke
vierkante blokkendozen op industrieterreinen, uitgestrekte kassencomplexen en gigantische stallen
met dito silo’s in het buitengebied.
Niet bepaald parels in het landschap,

maar belangrijker is de vraag of dit
bijdraagt aan een gezonde lokale
economie. Wij vinden van niet.
Een onderdeel van een gezonde
(lokale) economie is een gevarieerde werkgelegenheid afgestemd
op het lokaal beschikbare potentieel.
Het is evident dat in deze regio het
aanbod van werkzoekenden met
een lage opleiding zeer laag is.
Dat blijkt ook uit het feit dat die

werkgevers hun werknemers al jaren
uit het buitenland halen met alle
bijkomende problemen als huisvesting van dien.
Waarom gaan we door met het
binnenhalen van dergelijke bedrijven?
Op provinciaal niveau lijkt er een
discussie op gang te komen over dit
thema. Daar zijn wij positief door
verrast en wij zullen daar ook aan

deelnemen. Maar wij vinden dat
ook op lokaal niveau dit onderwerp
besproken moet worden.
Wilt u hierover en over andere
zaken met ons praten? Dat kan. We
zitten elke eerste zaterdag van de
maand van 11.00 tot 12.00 uur in
de bibliotheek in Horst.
Henk Kemperman,
D66+GroenLinks

Open: DI - VR: 13.30 - 17.30 uur
ZA: 09.00 - 16.00 uur

ERKO
V
G
E
E
L
E
L
TOTA
Alle
meubelen
Locatie: AutoArena Venlo, Celsiusweg 5, Venlo

WWW.AUTOARENA.NL/BANENDAG

-/-

25%

OP

Decoratie,Verlichting,
Painting The Past verf
-/-

40%

De Stoffelhoeve | Stationsweg 86 | 5807 AC Oostrum
www.stoffelhoeve.nl | facebook.com/destoffelhoeve
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de wijkgrenzen, verbinding voelen met de Norberaan
tuswijk. Als niet-officiële 17e kern van Horst
de Maas ,`‘t neej dörp’, vieren we in 2019 dat die
verbinding al 60 jaar groeit.
Anita Joosten
Wijkcomité Norbertus

Renée
van Wegberg
bij Tommy!
Kaartverkoop
al van start

Inwoners informeren
Informatieavonden in Meterik en Horst

WWW

.HORSTA
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AAS80
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Horst aan de Maas ga
at over menskracht, ov
er mensen met een
droom, een visie. Het ga
at over doorzetten en
geloven in eigen
kunnen. Maar wat hebb
en Jack Poels en Egbert
Derix daar mee te
maken? En wie zijn Hu
b en Hay?

In 2019 vinden in het kader van Horst aan de Maas 800 een aantal grote evenementen plaats. Over twee ervan worden de inwoners de komende weken in
speciale bijeenkomsten geïnformeerd over wat er gaat gebeuren... of in een
enkel geval zelfs: wat hen te wachten staat.

Oogsttijd Meterik
Oogsten door de eeuwen heen
Op het Meterikse veld, waar al meer dan
1000 jaar landbouw wordt bedreven, gaat
een langdurig project onder de naam Oogsttijd plaatsvinden. Op drie momenten in het
jaar wordt er op bijzondere wijze een inkijk
gegeven in wat gedurende 800 jaar door
boeren werd gedaan. Door te kiezen voor
een spectaculaire benadering ziet de bezoe-

ker op drie momenten in het jaar alles zelfs
in één oogopslag aan zich voor bij komen.
Iedereen die interesse heeft is welkom, maar
in het bijzonder is de bevolking van Meterik
uitgenodigd om zich te laten informeren.
Dinsdag 30 oktober,19.30 uur,
café ‘t Hukske Meterik

Deze week is al iets meer bekend geworden over de
bezetting van de legendarische rockopera Tommy die
in het kader van Horst aan de Maas 800 in de dialecten van Horst aan de Maas gezongen gaat worden.
Naast Roy Verbeek als Tommy is Renée van Wegberg
bereid gevonden om de rol van Acid Queen op zich
te nemen. Tommy van de band The Who is de eerste
rockopera in de geschiedenis die precies 50 jaar geleden veel opzien baarde.
Voor meer informatie én kaartverkoop:
www.horstaandemaas800.nl

Oude foto’s gezocht

Donker Horst

Een herdenkingsjaar als 2019
is niet compleet zonder dat
verleden in beeld verzameld te
hebben.

Een exclusieve uitnodiging betreft de aanwonenden van de route door het centrum
van Horst waar zich het evenement Donker
Horst zal afspelen. Donker Horst is de enige nachtactiviteit in 2019 en zal, ondanks
de naam ‘stilste evenement’, veel tongen
losmaken. Donker Horst kan alleen slagen
met de medewerking van alle aanwonenden die wonen in het gebied tussen Librije,
Wilhelminaplein, Steenstraat, oud kerkhof,
Lambertusplein en Loevestraat. In de Lam-

bertuskerk worden daartoe twee bijeenkomsten belegd. Welke medewerking van
de bewoners essentieel is voor ‘t slagen van
dit project wordt op die avonden uitgelegd.
De betreffende bewoners krijgen ook nog
een uitnodiging per brief thuisbezorgd.
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HadM800 op OP-festival

Tijdens het OP-festival -opening nieuwe
cultuurjaar- op 30 september in Horst krijgt
men een voorproefje van Tommy én van Passion. Met een paar spraakmakende namen!

Stilste evenement van Nederland
als audiovisueel schouwspel
Foto: Hub Vermeeren

Fotodocumentaire...

Wilt u alvast proeven van twee
muzikale spektakelstukken in 2019?

Zondag 14 oktober, 20.00 uur,
St Lambertuskerk
Maandag 15 oktober, 20.00 uur,
St Lambertuskerk

Elkaar leren kennen begint toch
ook een beetje met het kennen
van elkaars geschiedenis. Wilt
u iets aanleveren of wilt u meer
weten, kijk dan op
Er wordt hard gewerkt aan een fo- www.horstaandemaas800.nl
todocumentaire en fotoboek. Daar bij de activiteit ‘Foto’s uit alle
zijn films en foto’s voor nodig. Liefst dorpen’ of onder ‘Nieuws’.
heel veel. Zodat we allen straks terug kunnen kijken naar beelden uit
dat verleden... ook van úw dorp,
van bedrijven. Van mensen, op het
werk, op straat of thuis.

EEN GREEP UIT WAT KOMEN GAAT...
KLOK UIT LOTTUM - KANTFABRIEK HAALT UIT - FOTODOCUMENTAIRE HADM - POPRONDE - HISTORIE GLASTUINBOUW - PASSION - OOGST MET ZIGT EN PIK FILM HEMEL OP AARDE - 800 JAAR MODE - TALENTENJACHT ‘LEF!’ - 75 JAAR BEVRIJDING - KERKEN IN ANDER LICHT - ZURINGSPEEL, DE VERHALENBERG WERELDRECORD GANZENBORDEN - LOTTUM ROZENDORP - E-SPORT - BROKEZE BRUIST! - DAF, AMERICA & GRIENDTSVEEN - NIEUW BIER! - HUB EN HAY TURFROUTE GRIENDTSVEEN - ROCKOPERA TOMMY - SPORT COLLEGETOUR - OOGSTFEESTEN 2.0 - EN VEEL MEER
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Het Floriadeterrein is van ons allemaal
Eerder dit jaar werd bekend dat de directie van Ontwikkelbedrijf
Greenport Venlo wil dat het Floriadeterrein buiten kantoortijden dicht
gaat voor recreanten.
Als PvdA vinden we dit onacceptabel. In Horst aan de Maas werd ons
voorstel om het terrein open te
houden bijna raadsbreed gesteund
en in Venlo diende de PvdA vragen
in om het terrein open te houden.
Het lijkt erop dat dit niet voldoende

is, dus gaan we door. In antwoord op
de vragen van de PvdA Venlo geeft
het college aan dat de mogelijkheid
dat het terrein dichtgaat reëel is.
Ondanks dat we gelijk hebben gekregen in onze argumentatie dat de
bestemming die er nu ligt recreatie

mogelijk moet maken, bestaat de kans
dat deze bestemming wordt veranderd. Tevens wordt voorbij gegaan aan
de 4 miljoen die de regiogemeenten
(u dus) na de Floriade aan het tekort
hebben bijgedragen. Aan ons de taak
de gemeenteraad van Venlo en de
Provinciale Staten te overtuigen het
terrein open te houden.
Daarom willen we, zoals het er nu
naar uitziet, zaterdag 20 oktober een

manifestatie houden op het
Floriadeterrein. Een manifestatie waar
sport en spel, cultuur, natuur en eten
en drinken centraal staan. Een blik op
de toekomst van een Floriadeterrein
voor en door de regio. We zijn hard
bezig met het programma, maar
reserveer 20 oktober alvast.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Gewoon Samen Doen
Afgelopen woensdag was er in Grubbenvorst een bijeenkomst voor alle
verenigingen en stichtingen met als thema: samen werken aan samenwerken. Gastsprekers waren Ge Vossen van Afslag 10 en Joost Stemkens van
Peelgeluk Meijel. Twee inspirerende en enthousiaste sprekers.
Waar bij twee eerdere soortgelijke
bijeenkomsten maar zes tot acht
deelnemers waren, was de opkomst
nu geweldig. Bijna dertig deelnemende verenigingen en stichtingen
kwamen samen op deze bijeenkomst
die uiteindelijk een ontzettend mooi

werkgroep te willen begeleiden als
adviseur. Een meer dan prachtig
resultaat waar ik alleen maar van heb
durven dromen. Waar het in meerdere
kernen van Horst aan de Maas al
praktijk is, is het goed om te zien dat
resultaat opgeleverd heeft. Aan het
einde van de avond is er een werkgroep ook in Grubbenvorst het besef door is
gevormd, bestaande uit maar liefst tien gedrongen dat het samen toch echt
sneller en beter gaat. En nu doorpakpersonen, die verder aan de slag gaat
ken, zodat al deze prachtige clubs een
met samenwerking tussen vereniginechte toekomst houden. Voor mij als
gen in Grubbenvorst. Als slagroom op
raadslid zijn dit zaken waar ik energie
de taart gaf Ge Vossen aan deze

van krijg. Horen en zien hoe in andere
kernen zaken worden opgepakt en dit
vertalen naar, in dit geval, je eigen
dorp. Gewoon samen doen is geen
marketingkreet maar is een waardevolle oproep om samen de handen uit
de mouwen te steken en zaken op en
aan te pakken. U weet mij te vinden,
toch?
John Jenniskens,
raadslid CDA Horst aan de Maas

HU-XL

Hadé Collection

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

HU-XL

VOOR SFEER IN HUIS

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

St. Jansstraat 5
Edelstenen
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885
Etherische
oliën

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
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- 16.00
en in alle moeilijk
Te geb
situaties. Herstelt je kracht.
Terra 10 ml

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
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223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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17 x 142 mm
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& Timmerbedrijf
22 SEPTEMBER
Sevenum
Rene van Ophoven v.o.f.
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Horsterweg 42
Tel.: 077-467 14 06
sevenum.hubo.nl
Houthandel & Timmerbedrijf
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Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
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Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

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

Houthandel & Timmerbedrijf
22 SEPTEMBER
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
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*Geldig op zaterdag 22 september 2018. Kijk voor de voorwaarden op hubo.nl

WIN EEN FAMILIE JAARKAART
VOOR ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Maak zaterdag a.s. kans op één van de tien
familie jaarkaarten t.w.v. € 155,-.
Kijk verder op de achterpagina.

MULTITOOL
bij besteding vanaf 50.-
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op hubo.nl
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VOOR ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
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Maak zaterdag a.s. kans op één van de tien
familie jaarkaarten t.w.v. € 155,-.
Kijk verder op de achterpagina.
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Bestuur OLS 2019 compleet
Doordat schutterij St. Sebastianus in juli het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) wist te winnen, vindt de editie
van volgend jaar in Sevenum plaats. Rudy Tegels is onlangs benoemd tot voorzitter van het OLS 2019 in Sevenum.
De vice-voorzitter van het bestuur
is Erik Sturme, hij is de voorzitter van
Schutterij St. Sebastianus. Als penningmeester van het bestuur is Ton
Hermans, directeur van het Citaverde
College in Horst benoemd. Jan
Lemmen, die reeds vele jaren diverse
bestuursfuncties heeft vervuld,
is secretaris. Daarnaast is er een

stuurgroep opgericht, waarin ook de
voorzitters van de tien werkgroepen
zitten, net als een vertegenwoordiging van de provinciale OLSfederatie. Het bestuur van het OLS
2019 heeft de afgelopen weken
gebruikt om diverse gesprekken te
voeren met bestuursleden van
eerdere OLS-organisaties, zoals

Grubbenvorst. De huldiging van de
schutterij op het Gouvernement in
Maastricht vindt plaats op dinsdag
2 oktober. Daarnaast vindt er op
vrijdag 26 oktober in gemeenschapshuis De Wingerd in Sevenum een
receptie plaats. Dan is ook de officiële huldiging door gemeente Horst
aan de Maas.

verenigingen 19
Lezing roofvogels
IVN De Maasdorpen organiseert op woensdag 26 september een
lezing over roofvogels. Deze lezing wordt gegeven door Jo van Santen
van 20.00 tot 22.00 uur in het Zoemhukske in Horst.
Jo van Santen wil het publiek
kennis laten maken met de meest
voorkomende roofvogels in
Nederland. Hij vertelt over het
gedrag van deze vogels en de rol die

ze hebben in de natuur. De toegang
deze avond is voor iedereen gratis.
Neem voor meer informatie over
deze avond contact op met Jacques
Driessen via jdriessenivn@xs4all.nl

Kiwanis Duo Maratho

Slowbiking in
Sevenum
De Kiwanis Duo Marathon vindt plaats op zondag 23 september in
Horst aan de Maas. Tijdens het evenement is het mogelijk om mee te
doen aan slowbiking.
Slowbiking is bedacht door de
Nederlandse kunstenaar Kasper
König. Deelnemers leggen met hun
fiets zo langzaam mogelijk een
parcours van 11 meter af. De lij-

nen mogen niet met de banden van
de fiets worden aangeraakt en de
voeten mogen de grond niet raken.
Meedoen kan die dag tussen 11.00
en 15.00 uur bij de kerk in Sevenum.

In de Wingerd

‘Wisselbekerbanner’ onthuld
door wethouders
Groengroep Sevenum ging op zondag 16 september met wethouders en gemeenteraadsleden
per fiets langs vele projecten van de Groengoep door Sevenum. Dit met de insteek dat je de waarde
van het landschap en de natuur in Horst pas ziet, als je deze zelf ziet en ervaart. Ze kregen uitleg
over de weetjes van landschap en natuur en de Vrienden van het Grutteveld gaven een presentatie.
Een tocht die werd afgesloten met de onthulling van een banner door de wethouders. De banner laat
zien dat waar de Groengroep zijn bijdrage precies levert.

Hobbymanifestatie
in Sevenum
In de Wingerd in Sevenum vindt zondag 23 september een hobbymanifestatie plaats. Deze wordt georganiseerd door Hobbyshop Nellie
Snellen en duurt van 10.00 tot 16.30 uur.
Aan de manifestatie werken ruim
30 landelijke bekende auteurs en
demonstratrices mee. Zij geven meer
informatie over diverse hobbytechnieken en trends voor het komend
voorjaar. Ook is er aandacht voor

nieuwe producten en kunnen bezoekers aanschuiven bij workshops.
Elke hobbyist krijgt bij binnenkomst zolang de voorraad strekt een
goodiebag en dedurende de hele
dag zijn er tombola’s.

Nieuwe chiropractor werkzaam
in gemeente Horst aan de Maas
Nick van Noort DC MChiro
Gevestigd bij Fysiotherapie de Risselt Deken Creemersstraat 57A te Horst

Praktijk chiropractie
Venlo - Horst - Panningen - Steyl

Nog geen patiënt bij ons? Maak dan snel een afspraak voor een

gratis rug- en nekanalyse

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, bel met: 077 - 3201919 of bezoek onze website www.vividus-venlo.nl
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Bij Verstappen advanced
packaging is kwaliteit een
vereiste, het vormt de basis.
Wij denken en bewegen mee
en creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij. Verstappen
voegt waarde toe aan het
product, productie- en
logistiekproces van de klant.
Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug
te vinden in de cultuur van
de organisatie.

De felle start resulteerde al snel
in een 0-2 voorsprong voor Oxalis.
In de eerste helft bleven er nog
regelmatig kansen komen voor
SCMH. Toch konden de dames van
Oxalis de voorsprong behouden
gedurende de eerste helft.
Hierdoor kwam er een ruststand van
4-8 op het scorebord te staan. In de
tweede helft was het al snel duidelijk dat Oxalis de overhand had en de

kansen werden goed afgemaakt.
Hierdoor kreeg SCMH weinig ruimte
om te scoren en werd de voorsprong
steeds verder uitgebouwd. Dit resulteerde in een mooie eindstand van
5-15. Hierdoor zijn er weer twee
punten binnen voor Oxalis.
Zondag 23 september wordt er
om 14.30 uur gespeeld tegen
Celeritas (S) 1/Avanti (S) 1 op sportpark Wienus in Hegelsom.

Hovoc te sterk
voor VC Trivia

In verband met de verder groei en professionalisering van onze
organisatie zijn wij per direct op zoek naar een fulltime (40 uur)

Junior Business
Intelligence Analist

Door: korfbalvereniging Oxalis
Het eerste team van korfbalvereniging Oxalis ging, na vorige week
de volle winst te hebben gepakt, er afgelopen week ook weer vol
tegenaan. Het motto van trainer/coach Jan Wielink was deze week:
‘één zonnestraal maakt nog geen zomer’. Op donderdag 13 september
wonnen de dames overtuigend met 5-12 in de 1e bekerronde van
Arcades. Zondag 16 september speelden ze uit tegen SCMH 1 in Veghel
en Oxalis ging fel van start.

m/v

Recentelijk heeft de implementatie van een nieuw CRM-systeem binnen onze
organisatie plaatsgevonden. Daarnaast wordt de komende periode een start
gemaakt met één integraal ERP-systeem, waarbij het CRM systeem geïntegreerd
word voor efficiënte data uitwisseling. Vanwege deze ontwikkelingen is er
behoefte ontstaan aan een vaste Junior Business Intelligence (BI) Analist binnen
onze organisatie. Dit om bestaande processen te optimaliseren, automatiseren
en onderhouden en om nieuwe ontwikkelingen op te kunnen nemen in de
databases. Je helpt onze organisatie op weg met jouw inhoudelijke kennis van
zowel bedrijfsprocessen als IT én lever je zo echt een bijdrage aan onze IT- en
procesoptimalisaties.

Door: volleybalclub VC Trivia
De heren van fusieclub VC Trivia startte op maandag 17 september
aan de competitie in de nieuwe clubkleuren. Eerste tegenstander was
Hovoc HS4 uit Horst: een wedstrijd die verloren werd door VC Trivia met
een uitslag van 3-1.

Het betreft een veelzijdige functie, waarbij je mede verantwoordelijk wordt voor
het implementeren en beheren van onze IT- en procesoptimalisaties in de ruimste
zin van het woord. Ook draag je een steentje bij aan het actualiseren en bewaken
van onze kwaliteitssysteem en ben je verantwoordelijk voor het beheer van ons
kwaliteitshandboek. Je wordt intern het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die
een raakvlak hebben op het gebied van systemen en applicaties.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een zelfstandige en flexibele persoonlijkheid.
Ervaring is niet noodzakelijk, wij vinden het veel belangrijker dat je een gezonde
dosis doorzettingsvermogen hebt om jezelf te willen ontwikkelen.
Jouw profiel
• Je hebt een relevante afgeronde HBO/WO opleiding
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Je hebt uitgebreide kennis van het MS office
• Je bent analytisch sterk en communicatief vaardig
• Je hebt een grote mate van zelfredzaamheid
• Je werkt nauwkeurig en gedisciplineerd
• Je hebt een flexibele werkhouding
• Je bent woonachtig in de gemeente Horst a/d Maas of nabije omgeving
Wij bieden
Wij bieden een brede en afwisselende functie in een groeiende en innovatieve
organisatie. Daarnaast hebben wij veel aandacht voor jouw persoonlijke
ontwikkeling en bieden wij een marktconform salaris dat meegroeit met je ervaring.

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

Ben jij een junior/starter op de arbeidsmarkt met een passie voor
business analyse en op zoek naar de next-step in je carrière?
Kom dan ons team versterken! Stuur je CV met motivatie naar
personeel@verstappenpackaging.com t.a.v. Mieke Verstappen

Dat VC Trivia gelijk aan de bak
moest was duidelijk. De eerste set
was een set waarbij ze aan elkaar
gewaagd waren, maar Hovoc trok
aan het langste eind. In de tweede
en derde set was aan Trivia’s kant

geen verzorgd spel en was de
concentratie minder. In de vierde set
wist Trivia toch nog een puntje van
Hovoc af te snoepen. Op zaterdag
6 oktober is de eerstvolgende
wedstrijd om 14.30 uur in Cuijk.

Seizoenopeningsweekend
RKsv Wittenhorst
RKsv Wittenhorst organiseert op zaterdag 22 en zondag 23
september een seizoenopeningsweekend. Dit vindt plaats op beide
dagen vanaf 08.00 uur op Sportpark Ter Horst. Zowel leden als
niet-leden zijn welkom.

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.nl • www.verstappenpackaging.nl

Voor de A-, B- en C-jeugd wordt
er na de wedstrijd gezorgd voor
eieren met spek. Voor de overige
jeugdteams zal er na hun thuisof uitwedstrijd poffertjes worden
gebakken en wordt er ranja uitgedeeld. Daarnaast wordt er een
voetbalwand geplaatst waarop de

jeugd zich uit kan leven.
Ook alle seniorenteams hebben
voor én na hun eerste competitiewedstrijd op zondag de mogelijkheid om gebruik te maken van een
barbecue, voorzien van een muzikale omlijsting en diverse activiteiten.
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Geen vervolg
bekertoernooi GFC’33
Door: voetbalvereniging GFC’33
Ondanks een 2-0 voorsprong wist het eerste team van GFC’33 uit Grubbenvorst zondag 16 september de
volgende ronde van het bekertoernooi niet te bereiken. Derdeklasser Helden was slimmer, soms wat gelukkiger
en effectiever en won uiteindelijk met 2-4.

Het beeld van de afgelopen weken
was hetzelfde: GFC’33 begon sterk aan
de wedstrijd en dicteerde het spel.
Veel druk op de helft van de tegenstander en snelle combinaties leverden
binnen het half uur een 2-0 voorsprong
op. De doelpunten waren van Bas van
Beckhoven en Sebas Theelen, in beide
gevallen na uitstekend voorbereidend
werk van Willem van den Aarsen. Maar
ook nu liep de accu na ruim een half
uur langzaam leeg. Op deze manier
spelen kost veel kracht. Helden had tot
die tijd weinig in te brengen, maar trok
het spel meer en meer naar zich toe.
Vlak voor rust leidde dat nog tot de 2-1
na een foutje in de verdediging. Na

rust gaf Helden duidelijk meer gas met
drie verse krachten en GFC’33 had het
zwaar. De 16-jarige doelman Davy
Wilmer, vervanger van de met een
gebroken vinger meerdere weken
uitgeschakelde Tom van Dijk, kreeg het
plotseling veel drukker. Helden kwam
verdiend terug tot 2-2, wat voor hen op
doelsaldo de volgende ronde betekende. Door het inbrengen van enkele
nieuwe krachten kwam de ploeg uit
Grubbenvorst weer wat beter in het
spel. Helaas werden twee 100 procent
kansen vrij voor de keeper niet benut.
Dat had het beeld van de wedstrijd
weer kunnen kantelen. Helden bleek
effectiever en liep via twee mes-

scherpe counters nog uit naar een 2-4
overwinning.
Zondag 23 september start de
competitie voor GFC’33 met direct al
een van de kampioenskandidaten,
FCV-Venlo, op bezoek in Grubbenvorst.
De voorbereiding heeft aangetoond
dat het voetballend wel goed zit bij de
Grubbenvorstenaren. Leerpunten zijn
vooral om fysiek een laatste stapje te
maken, verdedigende taken niet te
verwaarlozen en de krachten nog wat
beter te verdelen over de volle
90 minuten. Als dat lukt kunnen de
mannen van trainer René Peters zeker
een woordje meespreken in de bovenste helft van de vierde klasse.

Actie:
bladblazer
cadeau!

Laatste gazonmaaierrace
in Lottum
Gazonmaaierrace Team Lottum organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 september een eigen wedstrijd
gazonmaaierracen op het circuit aan de Stokterweg in Lottum. Dit jaar doen ze dat voor de twintigste keer en dat
zal daarmee ook de laatste keer zijn.

Dichtbij met ons
bankieren Financieel
Advies team

Reden die hiervoor gegeven wordt is
dat de kleine vereniging het steeds
moeilijker heeft om het evenement
zelfstandig rond te krijgen. Op zaterdag
wordt de laatste race gereden, dit is ook

de finale van het Nederlands
Kampioenschap Gazonmaaierracen 2018.
De eerste manches worden vanaf 13.00
uur gereden. In de pauze en tussen de
manches door is er een optreden van de

band Human People, en in de avond
treedt de Lottumse band Thei en de
Vetkup5 op in de tent. Op zondag wordt
vanaf 12.00 uur de damesrace verreden
en vinden er sprintwedstrijden plaats.

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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Korfbalsters
SV Melderslo
winnen opnieuw
Door: sportvereniging Melderslo 1
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 16 september tegen DAKOS 1 uit Someren. De wedstrijd werd gespeeld op
sportpark De Plagge in Someren. De eindstand was 12-14.
De wedstrijd kende een vliegende start. Binnen nog geen
minuut was het al 1-1. Zo bleef het
spelbeeld de eerste twintig minuten: beide ploegen lieten fel spel
zien en er werden veel kansen
gecreëerd, die ook werden benut.
Er kwam telkens één ploeg op
voorsprong, maar de andere ploeg
trok de stand binnen niet al te
lange tijd weer gelijk. Na deze
zinderende beginfase was het
SV Melderslo dat de dominante rol
opeiste. De ploeg liet mooi en
effectief korfbal zien en kon vóór
rust uitlopen tot een stand van 5-9.

Na rust wist SV Melderslo de voorsprong te behouden, maar uitbreiden lukte niet. De ploeg werd wat
slordiger en daar maakte DAKOS
gebruik van. SV Melderslo bleef
echter continu op voorsprong. In de
slotfase kwam het team uit
Someren nog even dichtbij.
Via twee rake afstandsschoten werd
de achterstand verkleind van 10-14
naar 12-14. Het gat dat SV Melderslo
vóór rust al had geslagen, bleek
voor DAKOS echter niet meer te
dichten, waardoor het SV Melderslo
was dat de twee punten terecht
mee naar huis kon nemen.

Grashoek profiteert van foutjes America
Door: voetbalvereniging AVV America
In de bekerwedstrijd van zondag 16 september stond er voor zowel AVV America als Grashoek
teams niets meer op het spel. De wedstrijd golfde op en neer. De snelle en behendige voorhoede van
Grashoek profiteerde optimaal van de foutjes van America. America liet ook enkele goede kansen
onbenut. Al met al een verdiende overwinning van Grashoek. Voor zondag 23 september staat de
competitiederby America-Meterik op het programma. (Foto: Hay Mulders)
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Tegen Eendracht ‘30

Hockeyheren Horst
verslaan Vlijmen

Wittenhorst na ruime
winst groepswinnaar
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De laatste poulewedstrijd van RKsv Wittenhorst zondag 16 september tegen Eendracht’30 uit Mook begon
met een offensiefje van de groen-witten. Het nam brutaal met een flinke portie kracht de aanval. Wittenhorst
moest even alert zijn, maar het was Remco Bendes die zonder aarzel een bal op de sloffen nam en dit schot was
voor Sjors Witt onhoudbaar: 0-1.
Wittenhorst was weliswaar de
betere ploeg en toen kansen op
kansen ontstonden, kon de gelijkmaker niet uitblijven. Echter dit bleek
voor de oranjemannen nog een groot
euvel. Afwerken schijnt toch een vak
apart te zijn. Wittenhorst kroop voor
de rust nog eenmaal door het oog van
de bekende naald. Doelman Sjors Witt
stond op de juiste plek. Nadat nog
enkele kansen om zeep werden
geholpen, kwam in de 35e minuut de
meer dan verdiende gelijkmaker.
Een corner van Marco Daniels kwam
voor de voeten van Bart
Spreeuwenberg die simpel kon afron-

den, 1-1. Wittenhorst leek op weg naar
een voorsprong. Voor de pauze lukte
dit nog niet. Na de pauze zette Joep
Beurskens Rob Zanders in goede
positie, het schot ging weer naast.
Trainer Ton Kosterman stuurde Michiel
Hanssen het veld in. Dit bleek een
goede greep. Bij zijn eerste actie zette
hij Rob Zanders in stelling en dit
betekende dan ook de 2-1.
Eendracht’30 was nadien niet meer bij
machte om wat tegenstand te bieden.
Zeker niet toen uit een corner van
Hanssen Bart Zanders vrij kon inkoppen: 3-1. De uiteindelijke eindstand
van 4-1 ontstond nadat Marco Daniels
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de mee opkomende Rob Zanders op
maat bediende en hij niet kon missen.
De winst was net genoeg om
de eerste plek van deze poule in de
wacht te slepen. Volharding kwam net
een doelpunt tekort en nam dus de
tweede plek in. De competitie start
zondag 23 september meteen met een
kraker, de nummer 2 tegen nummer
3 van het vorige seizoen, Wittenhorst
ontvangt Chevremont. Hoe gaan de
Zuid-Limburgers voor de dag komen?
Volgens ingewijden is dit elftal
drastisch veranderd. We zullen zien
hoe trainer Jan van Dijk er een elftal
van gemaakt heeft.

Door: hockeyclub Horst
Het eerste team van de heren van hockeyclub Horst mochten zondag
16 september in Vlijmen aantreden tegen Hockeyclub Vlijmen. Een wedstrijd waarbij een winst van 1-3 weer mee naar Horst genomen werd.
Voor Horst was dit een volstrekt
onbekende club en een onbekend
team. Bekend was wél, dat dit een
retourrit betrof van een ongeveer
200 kilometer. Vlijmen was echter
geenszins van plan om de punten
cadeau te geven. Men zat er kort op en
met een aantal scherpe counters werd
de verdediging op de proef gesteld.
Het stroperige, trage zandveld vergde
het nodige aanpassen voor sommige
hockeyers en het ging Horst dan ook
niet gemakkelijk af. Hoewel er de
nodige kansen gecreëerd werden,
bleef de brilstand lang op het scorebord staan. Het bevrijdend schot kwam
uiteindelijk van Skip. Via zijn backhand
meanderde de bal als een nat zeepje,

waar niemand greep op kon krijgen,
de goal in. Vervolgens klonk direct het
rustsignaal. In het tweede bedrijf
waren het de Vlijmenaren, die na een
foutpass aan Horster zijde, een counter
in gang zetten. Dit resulteerde in de
1-1. Lang konden ze er niet van
genieten, want direct ging Horst in de
aanval. Uiteindelijk kreeg Max de bal,
die vervolgens zijn solo afrondde met
een goal als resultaat. In het restant
van de wedstrijd was het met name
Horst dat domineerde. Vlijmen wist
nog wel enkele speldenprikjes uit te
delen, maar dit leverde geen echt
gevaar meer op. Uiteindelijk gooide
Wouter de wedstrijd op slot door de
verdiende 1-3 in te tikken.
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Nieuwe muziektheaterproductie

Renaultoloog
festival in
Kronenberg

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas/

Oud Zeer speelt
De Ballen!

Op het evenemententerrein
aan de Schorfvenweg in
Kronenberg vond op zaterdag
15 en zondag 16 september voor
de vierde keer het Renaultoloog
festival plaats. Ook deze keer
was er weer een grote internationale mix te zien van Renault,
Alpine, Saviem, Mack & Dacia
auto’s, bestelwagens, campers,
vrachtwagens, tractoren en
sportwagens.

De Horster theatergroep Oud Zeer speelt in samenwerking met
K-E-E-S coverband de muziektheaterproductie De Ballen!.
Vanaf vrijdag 2 november zijn er vijf voorstellingen in de tot theater
omgebouwde Mèrthal, waar 465 gasten per voorstelling plaats kunnen
nemen.
vaak ook gezongen door de toneelspelers. Theatergroep Oud Zeer
schrijft en regisseert haar stukken
zelf. Dit is de derde productie van
Oud Zeer in deze samenstelling.
Kijk voor meer informatie op
www.oudzeer.com en op Facebook.

De Ballen!, dat zich afspeelt
tijdens Kerstmis, is een theaterproductie waarin muziek een hoofdrol
speelt. De muziek wordt door K-E-E-S,
een tienkoppige band, gebracht.
Vooral Nederlandstalige nummers
worden in het verhaal ingepast,
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Spiritueel
evenement in Horst
In de Gortmeule in Horst vindt op zaterdag 22 september een spiritueel evenement plaats. Deze dag duurt van 10.00 uur ’s ochtends tot 17.00
uur ’s avonds.
Tijdens dit spirtituele evenement
zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Zo vindt er een meditatief
live-concert van Josananda plaats en

kan men creatief bezig zijn tijdens
intuïtief schilderen. Neem voor meer
informatie en aanmelden contact op
via info@ab-centrum.nl

Kinderworkshop
matroesjka in de
Kantfabriek
Eerste editie Natuurlijk Gezond

Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 26 september een kinderworkshop Matroesjka. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

In Theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen vond zondag 16 september voor de eerste keer het
festival Natuurlijk Gezond plaats. Dit festival was georganiseerd door Stichting Natuurlijk Gezond
Noord Limburg. Op het terrein stonden meer dan 25 kramen die allemaal een connectie hebben
met de natuur. Er was onder meer informatie over natuurlijke gezondheid, voeding, acupunctuur,
voetreflexologie en wandelcoaching. Daarnaast waren er lezingen over onder andere natuurgeneeskunde, natuurlijk begraven en bloesemremedies. De organisatie verwacht dat het festival volgend
jaar een vervolg krijgt.

Een matroesjka is een holle houten
pop waarin steeds kleinere poppen in
elkaar passen. De poppen komen uit
Rusland. Heel vroeger was het speelgoed voor de kinderen, maar tegenwoordig worden ze veelal als souvenir
verkocht. Ze zijn er in allerlei kleuren.

Voor het maken van een matroesjka
hebben de kinderen de ruime keuze
uit lapjes stof, waarbij ze ook een
versiering kunnen aanbrengen op
de stof. Voor meer informatie of
aanmelden, stuur een mail naar
cursus@museumdekantfabriek.nl

Jannis van den Heuvel en Geert Groen
Sociaal Kapitaal

Jannis en Geert,
gefeliciteerd met
jullie nominatie
#kempencreeert
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Vergadering dorpsraad Meterik

Optreden Mountain Sound

Kloostertuinconcert

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Os Kruuspunt Meterik

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Café Cox Horst

Tijd: 12.30-18.00 uur
Organisatie: NaoberzorgPunt KanZ Tienray
Locatie: voormalig kloosteruin Tienray

Vergadering dorpsraad Horst
(andere locatie)

Optreden The Bottle

Open zondag

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Seizoenopeningsweekend
RKsv Wittenhorst

Najaarskermis Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gebouw Synthese, Bemmelstraat 2, Horst

vr
21
09

za
22
09

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

zo
23
09

Biercantus Beurscity

Vogelmarkt

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Pretcafé de Beurs Horst

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging de Gevleugelde
Vrienden Wanssum e.o.
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

I Love Techniks

Hobbymanifestatie

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 10.00-16.30 uur
Locatie: Zaal De Wingerd Sevenum

Seizoenopeningsweekend
RKsv Wittenhorst

Spiritueel evenement

Tijd: 08.00 uur
Locatie: Sportpark Ter Horst

Creatieve workshop
‘Werken met Soluvlies’
Tijd: 10.00-12.30 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 08.00 uur
Locatie: Sportpark Ter Horst Horst

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Gortmeule Horst

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

Bezoek aan slakkenkwekerij
Slaque
Tijd: 15.30 uur
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

ma
24
09

Najaarskermis Horst

di
25
09
wo
26
09

Najaarskermis Horst

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 14.00-00.00 uur
Locatie: centrum Horst

Kinderworkshop Matroesjka
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Gazonmaaierrace

Kiwanis Duo Walk 21 kilometer

Najaarskermis Horst

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Gazonmaaierrace Team Lottum
Locatie: circuit aan de Stokterweg Lottum

Tijd: 10.30 uur
Locatie start en finish: Kerk Sevenum

Tijd: 14.00-00.00 uur
Locatie: centrum Horst

Burendag

Kiwanis Duo Marathon

Informatieavond arbeidsmigranten

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Wijkcomité de Risselt
Locatie: bij de Mikado, tussen Deken Cremerstraat
en van Blitterswijckstraat Horst

Tijd: 11.00 uur (42 kilometer),
11.30 uur (21 kilometer)
Locatie start en finish: Kerk Sevenum

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Werkgroep Arbeidsmigranten
Locatie: Zaal de Wingerd Sevenum

Najaarskermis Horst

Open Tuin

Lezing roofvogels

Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Fam. Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske Horst

Tuintheater: Muzifique

Open Tuin

Tijd: 16.00-18.00 uur
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58, Lottum

Sound Niks Show 2018

Gazonmaaierrace

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Gazonmaaierrace Team Lottum
Locatie: circuit aan de Stokterweg Lottum

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

PRACA!
De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• Pracownik produkcyjny • Ciesla/Stolarz
• Spawacz MIG/MAG/TIG • Dekarz/Lakiernik
• znajomosc jezyka obcego
• zdolnosci techniczne

• stabilne warunki pracy i plac
• mozliwosc rozwoju

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.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
21 t/m 23 september 2018
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00
24 t/m 27 september 2018
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

09.45

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

medewerk(st)er

Cursuslocatie:

Oploo Metseltechniek
Michiels, Deken
Schmerlingstraat 2
5841 AN Oploo
06-20354967
metseltechniek.nl

Leeftijd van 16-55 jaar voor op zaterdag en/of in de vakantie
Bel 06 53 13 36 47 of mail naar info@coppens.keurslager.nl

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

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

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
19.15

Lottum
Meerlo

Bejo Zaden B.V. is een internationaal opererend Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in veredeling, productie en
verkoop van groentezaden. Kwaliteit van ons product staat hoog in het vaandel. Met zeer gemotiveerd en betrokken
personeel werken wij wereldwijd aan de verdere groei van ons innovatieve bedrijf. Voor onze handelszaadproductie
locaties in Venlo, Reuver en Melderslo zijn wij op zoek naar

CROP CARE EMPLOYEES
In deze veelzijdige functie zijn de werkzaamheden geen dag hetzelfde. Deze bestaan voornamelijk uit het aanleggen en
onderhouden van het plantmateriaal in de kassen die wij gebruiken voor onze handelszaadproducties. Daarnaast zorg
je samen met de teamleider voor optimale groeiomstandigheden zoals het klimaat, substraat en ziektebestrijding.
Ook het oogsten en schonen van het zaad behoren tot de werkzaamheden. Je werkt in een klein team en hebt ook
regelmatig contact met de collega’s van onze veredelingsvestiging in Kessel.
Wil je meer weten?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met William Rutten, Crop Care Team Leader, telefoonnummer 06-21 284 087.
Meer informatie over deze vacature vind je op werkenbijbejo.nl
Check ook onze film https://www.werkenbijbejo.nl/file/3967
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Melderslo

Meterik
Working down-to-earth

Swolgen

werkenbijbejo.nl

Sevenum

T
N

Tienray

E
V

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

E
E

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Wij zijn op zoek naar een

Meer info:

Griendtsveen
Heilige mis

Avondcursus:

16 x op donderdag
Aanvang: 16 oktober

Broekhuizen

zondag

Crist Coppens

BASISCURSUS
METSELEN

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
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Sorrento Plus
kristalwit hoogglans
kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm

€ 8499,compleet met koelkast, oven, gas-op-glas kookplaat,
afzuigkap eiland, vaatwasser, spoelbak, keramiek werkblad

apparatuur met 10 jaar garantie

Direct de beste prijs
Deskundig advies
Vakkundige montage
3D-ontwerp & VR-presentatie
Gespecificeerde offerte
Topkwaliteit en vakkundige montage
CBW-erkend & 10 jaar garantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230

