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Laatste keer gazonmaaierracen in Lottum
In Lottum vond op zaterdag 22 en zondag 23 september voor de twintigste keer de Gazonmaaierraces plaats. De wedstrijden op zondag moesten vanwege het weer
worden afgelast, maar de zaterdag was voor de organisatie weer succesvol. Deze twintigste keer was voor de organisatie, GT Lottum, ook meteen de laatste keer dat het
evenement werd georganiseerd.

GEVRAAGD: HULPKRACHTEN (2-12 uur, ten minste 16 jaar)
voor avonden en weekenden op de afdeling:
· BROOD, VLEESWAREN EN KAAS
· PLUS CAFÉ EN MAKERIJ
· KASSA
Meer informatie:
Wil Lucassen T 077-3961394

Svp voor 15 oktober 2018 reageren
naar plus.horst@planet.nl

Meer informatie is beschikbaar op plus.nl
Lucassen

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

plus.nl

De sfeer was goed deze zaterdag
op het terrein bij manege Hoogveld in
Lottum. De locatie was voor de
gelegenheid geheel omgebouwd tot
raceparcours. 44 deelnemers waren er
present tijdens het evenement,
waarvan vier uit Horst aan de Maas.
De coureurs reden af en aan op hun
gazonmaaier en startten in verschillende manches. Tussen de wedstrijden
door werd er waar nodig wat aan de
voertuigen gesleuteld. De laatste
manche die op de zaterdag verreden
werd was ook meteen de finale van
het Nederlands Kampioenschap. Op
de zondag moest de organisatie het
evenement afgelasten door de regenachtige weersomstandigheden.

Een geslaagde editie
Toch kijkt de organisatie weer
terug op een geslaagde editie, mede
door de resultaten van de rijders
van GT Lottum. De Lottumse rijder

Peter van den Berg ging in de Super
Standaard Klasse met het kampioenschap lopen. Hij won dit jaar alle
24 verreden manches in zijn klasse.
In de stand voor het NK in de Special
Klasse B eindigde Roy Curvers van
GT Lottum op een vierde plaats en
Marcel Daniels op plaats tien. Uit
Broekhuizen deed Joey Keltjes mee.
Hij behaalde de achtste plaats in de
Special Klasse C.

‘Op een mooi rond
getal stoppen’
Deze twintigste editie was de
laatste keer dat de race door GT
Lottum werd georganiseerd. “Het
werd gewoon steeds moeilijker om
het organisatorisch rond te krijgen.
In het begin hadden we nog veel
vrijwilligers, maar het nieuwe is er
natuurlijk vanaf. Net als alle verenigingen, krijgen ook wij de vrijwilli-

gers amper nog bij elkaar”, vertelde
Kurt Breukers van GT Lottum. Een paar
jaar geleden speelde dit probleem al.
“Toen hebben we gezegd, we maken
het nog tot de twintigste editie vol,
dan kunnen we op een mooi rond
getal stoppen.” Jammer is het wel,
aldus Kurt. “Er rijden hier uit Horst aan
de Maas drie Lottumse coureurs en
een coureur uit Broekhuizen. Voor hen
is het jammer, want zij willen aan hun
omgeving laten zien wat ze doen, net
als wij als vereniging. Dat wordt nu
lastiger, want de dichtstbijzijnde wedstrijd vanuit hier is in Westerbeek.”
GT Lottum kijkt desalniettemin
terug op twintig mooie edities. “In al
die jaren hebben wij als GT Lottum vijf
verschillende Nederlands Kampioenen
geleverd. Twee van hen pakten de
titel zelfs meerdere keren. Dat zijn
mooie momenten.”
Lees verder op pagina 05
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Grootschalige huisvesting
arbeidsmigranten in Sevenum en America
Gemeente Horst aan de Maas staat in principe positief tegenover twee
initiatieven van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.
In America wil Van Dijck groenteproducties 300 arbeidsmigranten gaan
vestigen op zijn eigen perceel. Uitzendorganisatie Otto Work Force wil een
accommodatie voor 400 arbeidsmigranten bouwen aan de Erik de
Rodeweg in Sevenum, vlakbij Greenport Venlo.
Volgens het College van B&W is er
een grote vraag naar huisvesting van
arbeidsmigranten. “We krijgen

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Sylke Deters en Lieke Mooren

wekelijks aanvragen om medewerking
te verlenen aan grootschalige
huisvesting”, geeft wethouder Bob
Vostermans aan. “De behoefte is groot.
Het huidig gemeentelijke beleid
rondom huisvesting wordt momenteel
geactualiseerd en tot die tijd willen
we geen nieuwe initiatieven toestaan.”
Volgens wethouder Birgit op de Laak
is de situatie op de arbeidsmarkt
echter aan het veranderen.
“De arbeidsmigranten zijn niet alleen
meer werkzaam in de agrarische
sector, maar bijvoorbeeld ook in de
logistiek. Er is dus hele het jaar rond
huisvesting nodig.” Vostermans: “We
willen voorkomen dat er druk op de
dorpen ontstaat als het gaat om
shortstay, mensen die hier tijdelijk
verblijven. Die huisvesting zien we bij
voorkeur aan de rand van de kern.

Een impressie van de accommodatie in Sevenum (afbeelding: Otto Work Force)
Arbeidsmigranten die van plan zijn hier
te blijven, krijgen een plekje in de
dorpen.”
Het college wil onder voorwaarden
een uitzondering maken voor twee
initiatieven in Sevenum en America. In
Sevenum komt een gebouw van drie
woonlagen voor in totaal 400 perso-

nen. In America worden units geplaatst
voor 300 arbeidsmigranten. Beide zijn
voor een duur van maximaal 10 jaar.
Vostermans: “Het gaat hier om twee
verschillende initiatiefnemers. Otto
Work Force is een professionele huisvester die al op meerdere plekken in
Nederland dit soort accommodaties

Jachthondenproef
in de Kasteelse Bossen
In en rondom de Kasteelse Bossen in Horst vond op zondag 23 september de jachthondenproef plaats. Deze
proef werd georganiseerd door de Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden en was voor liefhebbers van jachthonden die met hun honden aan jachthondensport doen. Gedurende de dag waren er onderdelen in verschillende moeilijkheidsklassen en konden deelnemers een diploma halen.

Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

beheert. Van Dijck groenteproducties is
een ondernemer die dichtbij zijn bedrijf
werknemers wil vestigen. Het worden
geen woningen waar gezinnen komen
te wonen.” Op beide locaties komt 24
uur per dag toezicht en is er ruimte
voor recreatie. Er is voor beide plannen
nog geen vergunning aangevraagd.

Bij elk onderdeel is er een keurmeester aanwezig en zijn er vrijwilligers die begeleiden bij het uitvoeren
van de proeven. Deelnemers krijgen een nummer en wachten bij
elk onderdeel tot ze door de keurmeester geroepen worden. De keurmeesters komen uit verschillende
delen van het land. “De keurmeesters worden landelijk aangestuurd
door de Organisatie Wedstrijdwezen
Jachthonden, een organisatie die valt
onder de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging”, vertelt een van
hen. “Ik krijg verschillende keren per
jaar een oproep voor een jachthondenproef waar ik dan als keurmeester

naartoe kan.” De keurmeesters staan
er vrijwillig en de meesten doen zelf
ook regelmatig mee aan een proef.
“Ik vind het belangrijk dat je als keurmeester ook de andere kant van de
proef ziet. Dan kun je beter beoordelen op welk niveau de honden
presteren”, vertelt weer een andere
keurmeester.
De proef in Horst valt onder de
standaard jachthondenproeven.
Deelnemers kunnen in de ochtend
eerst in de C-klasse en daarna in de
B-klasse strijden om een certificaat.
’s Middags worden de onderdelen
in de A-klasse gehouden. “De honden moeten zowel in de C als in de

B-klasse alle onderdelen voldoende
uitvoeren. Pas dan krijgen ze een
B-klasse diploma en mogen ze eventueel doorgaan voor een A-klasse
diploma”, vertelt Theo Koning, een van
de organisatoren van de jachthondenproef in Horst.
De onderdelen van de proef verschillen van redelijk makkelijk, tot erg
moeilijk. Zo moeten de honden een
dood konijn apporteren op ongeveer
25 meter afstand. “De honden zien bij
dit onderdeel waar het konijn wordt
neergelegd, dus is het voor de meesten redelijk makkelijk om dit onderdeel goed uit te voeren”, aldus Theo.
Een van de moeilijkere onderdelen is

er een waarbij de hond door zijn voorjager, die deel uitmaakt van het jachtgezelschap, gedirigeerd moet worden
naar een bepaalde plek in een veld.
“Via deze plek moeten de voorjagers
hun hond verder leiden naar de plaats
waar een houtduif ligt. De hond ziet
deze houtduif niet en gaat enkel op
geur af, dus de voorjager moet heel
specifiek dirigeren”, zegt Theo.
De deelnemers aan de jachthondenproef in Horst komen niet alleen
uit de gemeente, maar ook uit de rest
van Limburg en Brabant. “Er zijn ongeveer 50 van deze proeven per jaar”,
vertelt Theo. “Er zijn deelnemers die
met hun hond verschillende van deze
proeven bezoeken. Daarnaast zijn er
ook deelnemers die het simpelweg
leuk vinden om met hun jachthond
te werken, zodat de hond zijn jachttalent ontwikkelt.” Tijdens de proef
in Horst zijn er 90 deelnemers in de
C- en B-klasse. “We verwachten dat er
daarvan zo’n 20 ook doorgaan naar de
A-klasse”, zegt Theo. Het doel achter
het organiseren van een jachthondenproef is het feit dat jagers graag op
pad gaan met goed opgeleide jachthonden. Door deze proeven kunnen
jagers zien op welk niveau de hond
kan jagen.”
Ondanks dat de proef in Horst op
een regenachtige dag plaatsvond,
waren de deelnemers enthousiast
en leverden de honden goed werk.
“Ik doe al heel wat jaren mee aan
jachthondenproeven”, vertelt een
deelnemer. “Dit jaar heb ik ook een
pup meegenomen, zodat we die alvast
kunnen leren wat hij moet doen als er
bijvoorbeeld een schot klinkt. Voor de
jonge jachthonden is zo’n proef een
goede leerschool, ondanks dat ze niet
meedoen om een diploma.”
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FLOOR exposeert

Controversiële kunstenaar
die niet wil provoceren
Zijn hele leven maakt Floor Hermans (74) uit Meerlo al kunst, maar exposeren heeft hij nooit zoveel
gedaan. Tot nu toe dan, want Cultura Venray nodigde hem uit om een oeuvre-tentoonstelling te geven.
Vrijdag 28 september opent de tentoonstelling FLOOR met een vertoning van de gelijknamige minidocumentaire over ‘de mens achter de maker’.

De meest controversiële kunstenaar die nog niemand zag, zo wordt
Floor Hermans door Cultura Venray
aangekondigd op de poster voor zijn
expositie. “Erotiek speelt altijd een
belangrijke rol in mijn werk”, legt hij
uit. Hermans schuwt naakt niet in zijn
creaties en daarom is zijn werk volgens
hem soms lastig te exposeren.
De “nieuwe kuisheid” van de samenleving is de schuldige volgens hem.
“Dan word je toch minder snel
gevraagd door officiële instanties om
je werk te laten zien.”
Bij Cultura Venray krijgt hij die kans

nu wel. “En daar ben ik heel dankbaar
voor. Dit is een hele mooie gelegenheid voor mij om mijn werk te laten
zien aan het grote publiek.” Hoewel hij
omschreven wordt als controversiële
kunstenaar, wil hij eigenlijk helemaal
niet provoceren. “Ik wil mensen kennis laten maken met mijn werk. Ik heb
bij het samenstellen van de expositie
rekening gehouden met het publiek.
Natuurlijk probeer ik mensen wel aan
het denken te zetten. Ik gebruik diepere lagen en metaforen in mijn werk,
maar bovenal wil ik bezoekers van de
expositie laten genieten.”

Minidocumentaire FLOOR
Filmers Ruud Lenssen uit Horst en Marijn Poels uit Berlijn maakten samen
een 35 minuten durend portret van Floor Hermans. Het idee voor de documentaire ontstond uit nieuwsgierigheid vertelt Lenssen. “Marijn en ik kennen
Floor doordat we beiden in de buurt zijn opgegroeid. Marijn in Meerlo en ik in
Broekhuizen. We kennen de verhalen en waren nieuwsgierig naar de persoon.
Het was voor ons ook echt een hobbyproject en dat betekende dat we in
principe gewoon onze gang konden gaan. We hebben ons echt laten meevoeren in zijn wereld.” Vijf jaar geleden startten ze met filmen. “Doordat Marijn
in Berlijn woont, konden we alleen werken op de dagen dat hij hier was. Dat
was verder geen probleem voor Floor, bij hem konden we altijd binnenlopen.”
De twee volgden de kunstenaar in het dagelijks leven. “Wat ik vooral mooi
vond om te ontdekken was hoe zeer de kunst van invloed is op zijn privéleven
en andersom. Kunst is alles voor hem, daar wijkt niets voor. Op een gegeven
moment zegt hij ook in de film dat hij zijn lichaam als kwast gebruikt. Floor
was de moraal van zijn tijd altijd ver vooruit en heeft nooit echt erkenning
gekregen. Hij is ook bang voor wat er met zijn werk gebeurt als hij er op een
gegeven moment niet meer is. Dat is ook één van de redenen dat hij mee
heeft gewerkt aan de film, zodat zijn kunst in de openbaarheid komt.”
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Gouden Venus van
Milo voor Imke Emons
De uit Horst afkomstige Imke Emons won zondag 23 september de
Gouden Venus van Milo. Zij kreeg een geldbedrag van 10.000 euro, die
zij gaat besteden aan haar eigen goede doel. De prijs is een initiatief
van het goededoelenfonds van coöperatie DELA.

Lifetime Body Art
Project
In totaal zijn er zo’n vijftig van
zijn werken te zien in de expositie,
uit drie periodes van zijn kunstenaarsleven van de jaren 70 tot het
heden. “Tijdens mijn eerste periode
werd ik geïnspireerd door psychedelica”, legt hij uit. “Daarna ging ik
me in de jaren 90 meer bezig houden met erotisch werk, mijn pastelperiode.” Fotografie en collages
vormden zijn volgende kunstenaarsfase. “Toen stond ook het Lifetime
Body Art Project centraal. Een project
waarbij ikzelf model stond. De beelden die dat opleverde, verwerkte ik
in collages.”

Geen verschil tussen
goed en kwaad
Heidense onschuld’ is de rode
draad die door al zijn werk loopt.
“Ik ga op zoek naar een werkelijkheid
zonder censuur en zonder taboes:
volledige openheid. Dan kom je uit
bij een staat van onschuld, waarbij geen verschil is tussen goed en
kwaad.” Zijn inspiratie haalt hij uit
mythologie, verhalen, sagen, dromen
en fantasie. “Dat vertaal ik dan in
een kunstwerk of collage. Zo werk ik
het liefst. Kunst maken is mijn leven.
Dat is waarom ik besta.”
Kijk voor meer informatie op
www.culturavenray.nl

Emons werd uit honderd genomineerden door het publiek en de jury
gekozen tot de meest inspirerende
persoon met een beperking, die veel
betekent voor anderen en de maatschappij. In totaal werden bijna
15.000 stemmen uitgebracht.
De prijs werd dit jaar voor de derde
keer uitgereikt. Imke Emons heeft
reuma en ernstige nekproblemen. De
gezondheidsproblemen van haar
tweeling vielen Imke en haar gezin
zwaar, ook financieel. In 2015 heeft
zij Stichting LIVA opgericht, die
gezinnen ondersteunt bij complicaties in de zwangerschap, of die een
kind hebben met een chronische,
terminale, levensbedreigende ziekte

of handicap. Emons: “Ik wilde heel
graag winnen, om nog meer gezinnen te kunnen helpen. Maar het is
altijd afwachten hoever je komt.
Ik ben ontzettend blij. Onze stichting
is volledig afhankelijk van donaties
en giften en hiermee zijn we enorm
geholpen.” Edzo Doeve, algemeen
directeur coöperatie DELA: “Het is
fantastisch om te zien hoe Imke zich
inzet voor hulp aan gezinnen met
kinderen met gezondheidsproblemen. Ze gaat door, ondanks haar
eigen beperkingen. Zij is zonder
twijfel een steun en toeverlaat voor
gezinnen in moeilijke situaties.
Met deze prijs moedigen we haar
aan om hier mee door te gaan.”

Discussiebijeenkomst D66
D66 Limburg organiseert op zaterdag 29 september een discussiebijeenkomst over de energietransitie.
Deze bijeenkomst wordt gehouden bij Hoeve Rosa in Grubbenvorst en duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
In 2030 moet 50 procent van het
landelijke elektriciteitsgebruik
opgewekt worden via de wind en
zon. Dat zou betekenen dat er in
Limburg voor 2030 minstens 405
extra windmolens geplaatst worden.
Na 2030 moeten ook andere

sectoren verduurzamen. Ook het
energiebeleid van de provincie
Limburg verandert. “Dat levert
vragen op als: waar staan we, wat
komt er op ons af en hoe bereiden
we ons voor op de toekomst? Waar
moeten die windmolens en zonne-

weides bijvoorbeeld komen? Waar
past geothermie? De fractie van D66
in het Limburgs parlement wil hier
samen met belangstellenden over in
discussie gaan”, aldus de partij.
Aanmelden is verplicht via
info@d66limburg.nl

elke
zondag
open
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... in Arcen
Eén van de vele activiteiten op camping de Kasteelse Bossen in Melderslo is een bezoek aan
brouwerij Hertog Jan in Arcen. Voor dit jaar was dit tripje omgedoopt in een bedevaart. In gepaste
kledij werd deze tocht gemaakt. Daar werd samen geposeerd met de HALLO.

... in Kroatië
Jan en Gerda Huijs uit Sevenum gingen onlangs met hun kinderen en kleinkinderen in Kroatië op vakantie vanwege hun
45‑jarig huwelijksjubileum. Daar poseerden ze in het stadion van
HNK Hajduk Split samen met de HALLO.

... in België
Sjaak en Truus Hendrix uit Horst zijn samen met hun kleinkinderen Jari en Indy bij de GP van België
geweest om Max Verstappen aan te moedigen. Tussen alle trainingen en wedstrijden was er eventjes
tijd om de HALLO te lezen. Na de race was iedereen blij met de mooie derde plaats die Max behaalde.

... in Maastricht
Truus Lenssen-Raedts, Wiel Houwen (beiden uit Sevenum)
en Ans Raedts uit Meijel poseren met de HALLO voor de mergelgroeve in Maastricht. Ze sloten die dag het Pieterpad af.
Een langeafstandwandeling van Pieterburen in Groningen naar
de Sint Pietersberg in Maastricht, met een lengte van ruim
492 kilometer.

... in Zuid-Afrika
Sandra Vestjens uit Horst vertrok voor de zevende keer naar Zuid-Afrika en zag de kans een foto
met de HALLO te maken. Deze foto is gemaakt tijdens de safari in Sabi Sands, een gebied dat bekend
staat om het zien van de Big Five. Ze vindt Zuid- Afrika een divers en prachtig land om te bezoeken
vandaar dat ze ook deze zomer besloot om er weer op vakantie te gaan.
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Nationale Burendag

Kabroeksebeekgebied als
verbinding wijken Horst
In het Kabroeksebeekgebied in Horst vond op zondag 23 september de aftrap plaats van het projectplan
Kabroeksebeek dat door buurtbewoners is opgesteld. In het kader van burendag had de werkgroep een officiële
aftrap georganiseerd, maar door de slechte weersomstandigheden viel dat plan in duigen. De garage van een
van de buurtgenoten bood de oplossing.
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Verwijdering streetprint Broekhuizen
De dorpsraad van Broekhuizen heeft in samenspraak met de
gemeente Horst aan de Maas besloten om het in 2017 aangebrachte
printasfalt in de Hoogstraat te verwijderen. Tijdens de dorpsraadvergadering op donderdag 6 september gingen de inwoners van Broekhuizen
unaniem akkoord met deze maatregel.
De streetprint werd in april 2017
aangebracht om een meer dorpse
uitstraling te creëren, die moest
zorgen voor een verbinding tussen
het westelijke deel van het dorp en
de Maasoever. Het verwachte effect
van de dorpse uitstraling was dat de
automobilisten hierdoor minder
hard zouden gaan rijden. Kort na het
aanbrengen van de streetprint
kwamen er vanuit de buurt klachten
van geluidsoverlast en te hard
rijdend verkeer. “We zijn toen als
dorpsraad snel aan de slag gegaan
om deze klachten in behandeling te
nemen”, aldus Henri van Wylick,
voorzitter van de dorpsraad in
Broekhuizen. Er zijn verschillende
maatregelen getroffen om de
klachten te verminderen. Zo zijn er
scheidingsstrepen aangebracht

langs de fietspaden en zijn er
smileys geplaatst waarop de gereden snelheid wordt aangegeven.
Uiteindelijk bleek dat deze maatregelen onvoldoende effect hadden
om de klachten in de buurt weg te
nemen. “Toen hebben we besloten
de gemeente erbij te betrekken”,
vertelt Van Wylick. Uiteindelijk is,
in samenspraak met de gemeente
en inwoners van het dorp, besloten
om de streetprint te verwijderen en
te vervangen door een nieuwe,
gladde toplaag. Deze moet ervoor
zorgen dat de Hoogstraat een meer
traditionele uitstraling krijgt.
“De samenwerking met de
gemeente verliep goed”, zegt
Van Wylick. “Ik ben blij dat er snel
een oplossing is gekomen voor de
ervaren overlast.”

Informatieavond over
kosten in de zorg
Tijdens deze aftrap werd het
projectplan beschikbaar gesteld voor
inzage en waren buurtbewoners uitgenodigd om te proosten op het plan.
Ook werd op een plattegrond gepresenteerd hoe het Kabroeksebeekgebied er volgens het plan uit moet
komen te zien. Het projectplan, dat
gaat over het braakliggende gebied
tussen de Afhang en de Norbertuswijk,

moet een verbinding worden tussen
deze wijken. Het is de bedoeling dat
het een gebied wordt voor ontmoeting, op een duurzame wijze. Zo komt
er een gebied voor het uitlaten van
honden en biedt een ander gedeelte
speelruimte voor kinderen.
Theo Hoebers, een van de leden van
de werkgroep, zette als symbolische
aftrap twee picknicktafels in elkaar,

samen met de aanwezige buurtbewoners en werkgroepleden. Deze picknicktafels heeft de werkgroep
gekregen van het Oranjefonds en
worden uiteindelijk ook in het gebied
geplaatst. Vanaf half oktober gaat de
werkgroep van start met het planten
van bomen en struikgewassen.
Wanneer het gebied precies af moet
zijn is nog niet bekend.

Vervolg voorpagina

Laatste keer
gazonmaaierracen in Lottum

“Toen de vereniging nog in de kinderschoenen stond en we voor de eerste keer iets organiseerden, hebben
we ook een geweldige dag gehad.”
vertelt Kurt Lachend. “Het was tijdens een evenement in Meerlo, waar
bedrijven zich konden presenteren.
Samen met een andere vereniging
stonden we daar met het gazon-

maaierracen als een soort opvulling.
Uiteindelijk hebben zo’n 7.000 mensen
de hele middag naar ons staan te kijken.” Gazonmaaierracen is iets moois,
aldus Kurt. “Het mooie zit hem denk
ik in het feit dat je het zelf maakt.
Je koopt een racegazonmaaier niet
in de winkel. Het is niet dat degene
met het meeste geld de beste wagen

heeft. Je moet zelf uitdokteren wat
werkt voor jou en zelf je voertuig
onderhouden. Dat technische stukje,
dat maakt de sport leuk.” GT Lottum
is dan ook niet van plan om na deze
laatste editie te stoppen met rijden.
“Het organiseren van evenementen,
dat lukt ons niet meer, maar als vereniging blijven we zeker nog bestaan.”

Het Comité Nationaal ZorgFonds Horst aan de Maas organiseert
op woensdag 3 oktober een informatieavond in de bibliotheek van
Horst met als centrale vraag: “Is de zorg nog betaalbaar?”.
Aanvang is 19.00 uur.
Sprekers zijn Henk van Gerven
(oud huisarts en lid Tweede Kamer
voor de SP), een fysiotherapeut en
een tandarts. Na een inleiding
beantwoorden de sprekers vragen.
Met elkaar en de zaal gaan ze in
discussie onder leiding van presentator Paul Geurts.
Volgens het comité wordt er in

de politiek vaak gesproken over de
betaalbaarheid van de zorg. Ze
bedoelen dan meestal dat ze vinden
dat de overheid en / of de zorgverzekeraar te veel uitgeeft aan zorg.
De vraag of de zorg nog betaalbaar
is voor de mensen die de zorg
ontvangen wordt minder vaak
gesteld.

KOOPZONDAG
30 september van
13.00 tot 17.00 uur
Graag tot ziens bij:

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

Brand boerderij Horsterweg
Aan de Horsterweg in Grubbenvorst heeft zaterdagavond 22 september een brand in een leegstaande
boerderij gewoed. Het pand raakte daarbij flink beschadigd. De politie heeft in verband met de brand drie
jongeren aangehouden. Zij zijn intussen weer op vrije voeten gesteld.
De brand werd rond zaterdag
20.30 uur ontdekt en was om 23.30
uur geblust. Bij de brand vielen geen
gewonden. Wel was er sprake van
grote rookontwikkeling. In de dakconstructie van de leegstaande boerderij
werd asbest aangetroffen maar die
heeft zich niet verspreid. Gedurende
de brandbestrijding is de Horsterweg

afgesloten geweest voor alle verkeer.
De politie heeft in verband met de
brand drie verdachten aangehouden.
“We kregen op de dag van brand
‘s middags enkele meldingen van
overlast door drie jongeren bij het
gebouw”, laat een woordvoerder van
de politie desgevraagd weten.
“In de avond bleken die jongeren zich

weer bij de boerderij op te houden,
waarop ze zijn aangehouden.
Hoewel we nog niet weten of er
überhaupt sprake is van brandstichting
wilden we toch graag weten waarom
zij daar waren.” De woordvoerder
geeft aan dat het onderzoek naar de
brand nog loopt. De drie jongeren zijn
inmiddels op vrije voeten gesteld.

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Zondag 28 oktober 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
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Als we aan je vroegen: Hoe gaat het?
Het ging altijd goed, maar ineens.....
ging het niet meer goed.
Op donderdag 20 september 2018 overleed in de leeftijd van 64 jaar

‘Wish you were here’
Pink Floyd
Een hand... een woord... een kaart... een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Jeu Emonts

Ruud van der Hulst

allerliefste echtgenoot van

* 29 juli 1970

Marja Emonts - Geurts
lieve en trotse pap van
Lisa en Fabian
Familie Emonts
Familie Geurts

† 17 september 2018

Correspondentieadres:
Meerweg 25, 5976 NS Kronenberg
Wij hebben dinsdag 25 september 2018, tijdens een
afscheidsdienst in Gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg,
afscheid genomen van ôzze Ruud.

Deken Creemersstraat 43
5961 JN Horst

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en zal ons kracht geven om
verder te gaan.

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

Familie van der Hulst-Rijs

Vol ongeloof en verdriet over zijn plotselinge overlijden,
maar dankbaar voor zijn bijdrage als vrijwilliger bij ons museum
hebben wij afscheid genomen van
Met droefheid ontvingen wij het bericht
van het overlijden van ons lid

Jeu Emonts
Jeu was vanaf 1979 lid van onze vereniging. Jarenlang was
hij het gezicht en aanspreekpunt van ons derde elftal. Na zijn
actieve loopbaan bij Wittenhorst bezocht hij nog regelmatig de
thuiswedstrijden van Wittenhorst 1. Hij volgde de verrichtingen
van het team met een kritische, vaak humoristisch getinte, blik.
Zijn plezierige, positieve houding zullen we niet vergeten.

Ruud van der Hulst
In de korte tijd dat hij bij ons was, hebben wij hem leren kennen als
een man, die met veel enthousiasme zijn vaardigheid als machinist
en zijn kennis van landbouwmachines inzette voor ons museum.
Wij wensen zijn dochter, ouders, vriendin en verdere naasten,
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Bestuur, directie en alle vrijwilligers van
Museum De Locht te Melderslo

Met veel respect gedenken wij zijn grote inzet
voor en betrokkenheid bij Wittenhorst.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe
bij dit grote verlies.
Bestuur en leden RKsv Wittenhorst

Met groot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen
van de medeoprichter van onze kring, de heer

Gert Verheijen
drager van de Erespeld van LGOG

Fijne herinneringen geven ons kracht,
jouw liefde voelen wij altijd om ons heen...
Op donderdag 20 september 2018 overleed in de leeftijd van
92 jaar ôs lieve mam, oma en omi

Nel Tielen-Geurts
echtgenote van

Thei Tielen †
America Petra en John
Vincent en Jennifer
Caro
Leunen Franca en Sjaak
Emma en Orhan, Yara
Hilde
Julia
America Sjaak en Sandra
Manon en Luuk
Dennis en Sanne
Well Annet en Gerry
Teun
Guus
Loek
Correspondentieadres:
Zwarte Plakweg 9, 5966 RH America
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag
26 september in de parochiekerk van America, waarna we
ôs mam naar het crematorium hebben begeleid.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Te koop Sparta electrische fiets.
Tel. 06 22 34 00 59.

Gert heeft aan de wieg gestaan van kring Ter Horst van het
Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Vanaf de oprichting op 1 januari 1974 tot in 1997 is Gert secretaris
geweest van onze kring; daarna heeft hij door zijn talloze
historische bijdragen en onderzoeken nog veel betekend voor de
historie van Horst en omgeving.
Op 21 september 2018 hebben wij afscheid genomen van Gert.
Wij wensen zijn vrouw Fien, familie en verdere vrienden veel
sterkte bij het dragen van dit verlies.
Namens bestuur en leden van
koninklijk LGOG Kring Ter Horst,
Marcel van den Munckhof, voorzitter

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 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).

Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.

Breien, haken, borduren.
Kom eens achter dat beeldscherm
vandaan en ga iets met je handen
doen. Voor inspiratie: ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst.

Voor al uw feestjes groot of klein
moet u bij Cafe Feestzaal Cox zijn.
Tel. 06 51 65 95 73.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Te koop Hobby Caravan Type 410 SFE
Exellent bj. 2008. Tel. 06 30 76 34 10.

Houtpellets. Gecertificeerde
houtpellets. Zakgoed, Big-bag en Bulk.
06 51 56 15 31.
Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
Kantoor Businesscentrum Horst.
Ideaal voor starters, vanaf 250,p/mnd, div. afm. Info: 06 24 19 24 01.

Op 26 september 2018 zijn

Jan en Mariet van
Lier-van de Riet
50 jaar getrouwd

Graag willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor alle bloemen,
felicitaties en kaarten die wij
hebben mogen ontvangen voor
ons 50-jarig huwelijksfeest.
Het was een
onvergetelijke dag.

Hay en Nel Janssen-Aerts
Horst

Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, tomaten,
komkommers, pepers, knolselderij,
aardbeien, frambozen enz.
Thijs Huys Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
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
In oktober cursussen en workshops
schilderen, vegetatief vormgeven,
ouder/kind schilderen individueel
maar ook voor groepen vanaf 5
personen. Info www.atelier-destal.nl
A3aans Fietsshop Horst.
Voor een pitstop ga je naar A3aans
Fietsshop. O.a. reparaties, servicebeurt,
onderhoud en verkoop onderdelen/
fietsen. Bel 06 30 43 19 16.
Te koop ongeveer 1000 kg rogge
voor inzaai groenbemesting
06 27 02 77 58.
Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.
Wie ben ik? Vanaf oktober Meditatie
lessen bij Huys van Puur Di avond.
www.huysvanpuur.nl
Vraagt uw personeel veel?
Ondersteuning bij personele zaken.
Ruim 25 jaar ervaring. 06 51 50 82 79.
Te huur gevraagd:
woning/appartement/chalet voor 1
persoon in de regio Horst aan de Maas.
T 06 15 49 00 00.
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Te koop viooltjes, bosviooltjes en
sierfruit. Hay Cox, Molengatweg 4, Horst.
Tel. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.
Verkoop op woensdag en zaterdag.
Heeft u vaccinatievragen én zoekt
u homeopathische mogelijkheden
ter ondersteuning; meer info: www.
praktijkgerhegger.nl 077 398 55 40.
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Horst
aan de
Maas

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

Marieke
Theeuwesvan Lierop

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Marieke Theeuwesvan Lierop (38), geboren en getogen in Horst, maar tegenwoordig uit Veldhoven.
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Nu alle
meubelen
-/-

35%

OP

Decoratie,Verlichting,
Painting The Past verf
-/-

40%

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

Crist Coppens
VLEESWARENKOOPJE
geldig t/m
zaterdag
29 september
2018

Bij 150 gram gekookte
achterham roompaté gratis
WEEKENDAANBIEDING

Heerlijke entrecotes 2 stuks € 5,95
“Mijn moeder komt uit Maasbree en mijn vader
komt uit Heide”, vertelt Marieke. “Voor mijn geboorte
woonden mijn ouders nog in Maasbree, maar in de tussentijd verhuisden ze naar Horst omdat dat praktisch was
met het werk van mijn vader.” Daar wonen haar ouders
nog altijd. In 2000 besloot ze te gaan studeren aan de
lerarenopleiding geschiedenis in Tilburg. “Ik wilde niet
op kamers gaan en vond het prima om iedere dag te reizen met het openbaar vervoer. Maar in de spoortunnel
in Best was zo vaak vertraging, dat het op een bepaald
gewoon niet meer handig was om te blijven reizen.
Toen ben ik toch maar op kamers gegaan.” Ze vond het
niet gemakkelijk om uit Horst weg te gaan. “Ik had daar
in Tilburg bijna niks, geen wasmachine bijvoorbeeld en
al mijn vrienden zaten in Horst. Ik was 19 en miste toen
mam en pap toch wel. Gewoon, de vertrouwde omgeving.”
Dit werd echter gemakkelijker naarmate ze langer
in Tilburg woonde. “Uiteindelijk krijg je toch je leven
daar. In Horst had ik eerst mijn bijbaantjes bij de post
en supermarkt Edah nog, dus daarvoor moest ik wel
ieder weekend terug. Later kreeg ik baantjes in Tilburg,
waarbij ik dan op zaterdag werkte. Toch zorgde ik er
dan voor dat ik op zondag weer even naar pap en mam
ging. Gewoon voor de gezelligheid, dat voelde dan weer
gewoon als ‘effe thuis komen’.” Een gevoel dat ze nog
steeds heeft als ze terug is in Horst. “Ik heb er immers
mijn jeugd doorgebracht, hier ken ik alle straatnamen en
plekjes. Pas sinds ik vorig jaar met Jeroen in Veldhoven
ben gaan wonen, ben ik ons plekje hier in Veldhoven ook
wat meer thuis gaan zien.”

Leren kennen op Pinkpop
Met Jeroen (37) is ze nu acht jaar getrouwd en
samen hebben ze twee kinderen: een zoon van 7 en een
dochter van 3. Jeroen heeft ze in 2002 op Pinkpop leren
kennen. “Ik werkte daar als vrijwilliger en Jeroen was
daar als bezoeker. Via een gezamenlijke kennis werden we aan elkaar voorgesteld.” In 2006 wilden ze gaan
samenwonen. “Hierbij hebben we er ook naar gekeken
om naar Horst te gaan, maar Jeroen had net werk gevonden in Eindhoven, dus dat is het toen geworden.”
Tegenwoordig is Marieke docent Nederlands op het
Montessori College in Eindhoven. “Mijn opleiding tot
leraar geschiedenis in Tilburg heb ik niet afgemaakt. Het
vak vind ik heel leuk, maar er is nauwelijks werk in te
vinden. Sterker nog, op de school waar ik nu werk, hebben we in totaal zeven geschiedenisdocenten, waarvan
er twee het daadwerkelijk geven.” Geschiedenis is een

keuzevak, terwijl Nederlands verplicht is. Voor Marieke
was het een praktische overweging om Nederlands
te gaan geven. “Het is geen passie, maar ik hou wel
van lezen en schrijven en had zelf altijd goede cijfers
voor het vak.” Sinds kort timmert ze in haar vakgebied
ook aan de weg als auteur. “Ik wilde altijd al een boek
schrijven, maar wist niet waarover. Totdat ik op een dag
tegen iemand zei: over jou zouden ze echt een boek
moeten schrijven. En dat heb ik dus gedaan en het resultaat is ‘De Prutser’ geworden.”

Spreken van dialect
In 2017 is ze met haar gezin in Veldhoven gaan
wonen. Marieke: “Op het randje, dat wel, we kunnen
nog altijd een steen gooien naar Eindhoven. Hier is het
een stuk rustiger vergeleken met Tilburg en Eindhoven
en het heeft ook wat meer weg van Horst.” Ze geeft
aan dat ze dat ook wel altijd aan Horst gemist heeft.
“In Horst kon ik altijd naar buiten stappen en kwam ik
altijd wel iemand tegen. Hoewel ik moet zeggen dat ik
dat nu ook wel in Veldhoven begin te krijgen.” Ze mist
het spreken van dialect. “Mijn moeder zegt ook altijd
dat ik niet mezelf ben als ik Nederlands praat”, lacht ze.
“Het dialect kent zulke heerlijke woorden die gewoonweg niet naar het Nederlands te vertalen zijn. Neem
nou een woord als ‘foeës’. Iedere Horstenaar snapt wat
ik bedoel, maar uitleggen is niet te doen. Of zulke typische Limburgse namen als Bèr en Sjraar, geweldig vind
ik dat.” Terug naar Horst zit er voor Marieke echter niet
meer in. “Wel ga ik voor mijn ouders en familie zo af
en toe terug, maar mijn kinderen gaan ondertussen in
Veldhoven naar school. Die hebben hier hun jeugd, daar
wil ik niks aan veranderen.” (Foto’s: Ralph de Pagter)

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Een Consendoos:
alles goed geregeld!
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Bert en Simone zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Uit hun
huwelijk zijn drie kinderen geboren, Menno, Evi en Linda. Menno woont
in Amerika en Linda woont in Amsterdam. Met dochter Evi is geen contact
meer. Bert en Simone hebben een behoorlijk vermogen; alle zaken zijn altijd
door Simone geregeld. Simone heeft momenteel gezondheidsproblemen
en kan niet meer alles regelen. Bert maakt zich zorgen hoe dat verder
moet; hij heeft zich nooit met de administratie en ﬁnanciën bemoeid en
is bang dat er iets met Simone gebeurt. Op de kinderen terugvallen is ook
lastig. Bert heeft van de Consendoos gehoord en is enthousiast. Hij vraagt
zich af of het misschien iets voor hun is.
Vraag: wat is een Consendoos?
De Consendoos is een persoonlijke map, waarin het levenswerk wordt
bewaard; alle relevantie informatie omtrent de persoonlijke situatie is
verzameld c.q. in kaart gebracht. Niet alleen de zakelijke dingen, zoals
bezittingen/schulden en verzekeringen/belastingen, enzovoorts worden
in kaart gebracht. Ook de persoonlijke wensen worden opgenomen in de
Consendoos. Denk hierbij aan wensen rondom donorregistratie, uitvaart,
persoonlijke boodschappen die men wil achterlaten, enzovoorts. Hiermee
is in één oogopslag de situatie inzichtelijk, voor uzelf maar ook voor de
naasten.
Het opstellen van een Consendoos zorgt voor overzicht en rust; er is namelijk
een overzichtelijk draaiboek voor als er iets gebeurt. Bovendien kunnen alle
belangrijke papieren c.q. zaken eenvoudig en snel teruggevonden worden.
Kortom, alles is goed en tijdig geregeld en overzichtelijk gebundeld.
Meer weten?
Meer weten over de Consendoos of over de dienstverlening van Consendo?
Neem contact met ons op of maak gebruik van onze “Kofﬁepraat”.
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Hoera, Ireen & Finn
hebben een broertje
Met droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van
ons voormalige bestuurslid en vrijwilliger

Gerard Lok
“En moeiere vrouw kunde messchien vinge, már gen baetere”
~ Mia ~
“Ok gen moeiere, Mia”
~ Theo ~
Met al haar levenslust en wilskracht
heeft zij deze moeilijke strijd niet kunnen winnen.
Dankbaar voor alle liefdevolle jaren die wij
met haar mochten beleven hebben wij met veel
verdriet afscheid moeten nemen van

Mia van den Bekerom - Vullings

Gerard was vanaf 2010 bij Wittenhorst betrokken. Als Jeugdvoorzitter,
bestuurslid Communicatie en als vrijwilliger bij diverse projecten.
Gerard stond aan de wieg van het Meidenvoetbal en het G-voetbal bij
Wittenhorst. Ook heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan
van Afslag10. Gerard was een bevlogen bestuurder die gepassioneerd
zijn vrijwilligerswerk uitvoerde. Hij zocht altijd naar samenwerking en
verbinding. Dit blijkt onder andere uit zijn tomeloze inzet voor Afslag10.

Sam

14 september 2018
Zoon van
Ralph Bos en
Marjolein Breikers
Dr. van de Meerendonkstraat 37
5961 HX Horst

Wittenhorst verliest in Gerard
een voorbeeldvrijwilliger.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe
bij dit grote verlies.
Bestuur en leden RKsv Wittenhorst

zij overleed in de leeftijd van 64 jaar
Liefste vrouw van

Theo van den Bekerom
Lieve mam van
Lieve oma van
Dochter van

Geboren

Siem

Wendy en Marcel
Patrick en Patricia

24 september 2018
Zoon en broertje van
Roy Vullings en
Loes van der Beele
Guusje
Emmastraat 5
5975 CM Sevenum

Jesper en Nieke
Jenna en Evie
Pap † en Moeke Vullings



Horst, 24 september 2018
Afhangweg 5, 5961 EA Horst
De herdenkingsdienst wordt gehouden op zaterdag 29 september
om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Mia is in uitvaarthuis Monuta Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst,
waar u afscheid kunt nemen op vrijdag van 19.30 uur tot 20.15 uur.
Wij zouden het fijn vinden als u een geschreven herinnering aan
Mia meebrengt die wij zullen bundelen als aandenken aan haar.
Dit kunt u achterlaten bij het condoleanceregister.

Helaas veel te vroeg…
Maar wat zijn we dankbaar en trots dat we samen met jullie
op deze manier afscheid hebben kunnen nemen van
mijn lieve man, “ozze pap”

Geert Rutten
Daarom willen wij iedereen bedanken die dinsdag 18 september
aanwezig is geweest op “Sportpark Kerkebos” te Swolgen
tijdens de uitvaartdienst.
Verder willen wij iedereen bedanken voor de vele mooie
berichten, kaarten en steun, die we de afgelopen periode
van jullie hebben mogen ontvangen. Dat doet ons goed.
Bedankt!

Dag en nacht bereikbaar

www.theoarts.com

Na een hoopvolle periode van revalidatie hebben wij
toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van

Louis te Baerts
Weduwnaar van Gonny te Baerts - Driessen
Vriend van Wies Smedts - Bos
Vader, schoonvader en opa van
Tiny en Leo
Annelies en Erik, Sjors, Pleun
Franka en Frank, Nina en Thom
Jack en Jeannette, Kristie
De herdenkingsbijeenkomst en crematie vinden plaats op
donderdag 27 september om 18.00 uur in crematorium
Boschhuizen te Venray.
Een bijzonder woord van dank aan alle betrokken medewerkers
van zorgcentra La Providence in Grubbenvorst en Hof te Berkel in
Horst voor de liefdevolle verzorging.
Hof te Berkel, 22 september 2018

Gerty
Ramon & Janneke
Mike & Dianne

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

Geboren

Familie te Baerts, Familie Driessen, Familie Smedts-Bos
Correspondentieadres: De Ham 7, 5864 CN Meerlo

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Rafael

20 september 2018
Zoon van
Michel Poels en
Christina Jakobs
Mgr. Aertsstraat 56
5866 BJ Swolgen

Noabere volleybal, heren-recreanten
zijn op zoek naar spelers (m/v) voor
de maandagavondtraining van 19 tot
20.15 uur in zaal Marijkestraat Horst.
Belangstelling?? Kom vrijblijvend
kijken of meedoen, of bel Hub
06 15 02 40 13, Jo 06 51 30 48 96.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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GEPLUKT Marc Joosten
hobby van Marc is toneel. Zo is hij lid
is van de Horster theatergroep Oud
Zeer. “We zijn een rare club van negen
mensen die het gewoon leuk vindt om
zo nu en dan als het begint te kriebelen een productie op poten te zetten.
We zijn wat dat betreft niet gebonden
aan een tijd, er moet niet ieder jaar
iets op de planken staan. Als het goed
voelt gaan we ervoor”, laat hij weten.
De groep probeert zelf alles te coördineren, met het volste vertrouwen dat
het allemaal goed komt. Zo hebben
ze bijvoorbeeld ook geen regisseur en
houden ze zich niet strak aan de tekst
die geschreven staat. “We improviseren veel, want daar komen de leukste dingen van.” Momenteel is Marc
volop bezig met de theatergroep om de
derde productie ‘De Ballen’ in november op de planken van de Mèrthal te
krijgen. “Dit vreet nu veel van mijn
tijd op, maar ik vind het geweldig om
te doen vanwege die combinatie van
zang, gitaar en toneel. Het kost veel
energie, maar ik krijg er ook heel veel
energie voor terug”, lacht hij.

Gezonde balans

Je zou kunnen zeggen dat hij zorg draagt voor de ogen en oren van de gemeente Horst aan de Maas. Doordeweeks is hij namelijk werkzaam als
opticien en in zijn vrije tijd is hij geregeld op een podium te vinden. Soms als muzikant, soms als toneelspeler en soms als vertolker van een conference. Deze week wordt Marc Joosten (53) uit Horst geplukt.
Marc is geboren en getogen in
Horst, net als zijn vriendin Michelène
(49). “Toen we gingen samenwonen
hadden we geen enkele reden om
ergens buiten Horst te gaan wonen,
het bevalt ons nog altijd prima hier”,
vertelt Marc. Samen hebben ze vier
dochters. “We hebben beide twee
dochters uit een eerder huwelijk.”
De manier waarop hij Michelène leerde

kennen heeft een tragische aanleiding.
“Mijn eerste dochter is twintig jaar
geleden overleden, net als de eerste
dochter van Michelène. Beide dochters
liggen naast elkaar op het kerkhof.
We kwamen elkaar daar dan ook tegen
en raakten aan de praat. Dit zorgde
voor een connectie, waaruit een goed
contact is voortgevloeid. Later ben ik
gescheiden, is zij gescheiden en is

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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vervolgens dat goede contact liefde
geworden. We zeggen dan ook altijd
dat onze liefde een match made in
heaven is.” Ondertussen wonen ze al
tien jaar samen.

Troost en vreugde
Voor Marc is muziek een uitlaatklep
in het verwerkingsproces van het overlijden van zijn dochter. “Dat vind ik ook
het mooie aan muziek; het kan tegelijkertijd troost en vreugde bieden. Voor
mij was het een manier om er mee om
te gaan. Je kunt de mooiste dingen met
muziek doen.” Wat niet veel mensen
van Marc weten is dat hij jaarlijks in
oktober en april in Venlo in het ziekenhuis een herdenkingsdienst op zijn
gitaar muzikaal begeleidt. “Deze herdenkingsdienst is voor kinderen die zijn
overleden in het ziekenhuis”, vertelt
hij. “Ik speel dan gitaar en zing er ook
bij. Meestal zijn daar dan 1 à 2 gezinnen en vormt zich zo een groepje van
10 tot 15 mensen. Het is heel klein,
maar heel dankbaar om te mogen
doen, vooral omdat ik weet hoe die
pijn en dat verdriet werkt. Ik heb het
zelf allemaal meegemaakt.”
Hij is op zijn 12e begonnen met
gitaar spelen en pianospelen heeft
hij zichzelf tussendoor aangeleerd.
Met zijn muzikale kunsten staat hij zo
nu en dan ook wel eens op grotere
podia. “Zo speelden we onlangs nog
een reünieshow met Bad Friday na een
afwezigheid van dertig jaar. Dit was
op een zaterdag in Café de Lange in
Horst, en de vrijdag daarvoor speelden we met Bad Friday nog mee op
Verrekte Goede Vrijdag van Trade Mark
in de Mèrthal.” Met Bad Friday speel-

den ze covers van bekende rock uit
de jaren 80, van bands als Van Halen,
Huey Lewis en Golden Earring.
“Deze shows waren een eenmalig
iets, we hebben de band niet opnieuw
opgepakt, maar als mensen bellen
staan we er wel altijd voor open.”
Daarnaast is hij tijdens carnaval actief
met Krangs Um, een Horster groep die
carnavalsnummers zingt. Een andere

Later is allang begonnen voor
Marc. Dat is ook zijn levensmotto.
“Je kunt wel van alles plannen voor
later, maar je moet vooral niet vergeten om ook nu te genieten. Het is een
les die ik heb opgestoken nadat mijn
vader op zijn 65e is overleden, vlak
nadat hij de VUT in is gegaan”, vertelt
hij. “Hij plande van alles voor na die
tijd, maar daar is hij dus niet meer aan
toegekomen. Belangrijk vind ik ook
een gezonde balans tussen hobby’s,
werk en privé. Zodra je doorschiet in
één ding, vergeet je te leven. Je kunt
je helemaal storten op het werk, maar
dan moet je ook niet je gezin vergeten.
Uiteindelijk moet je jezelf de vraag
kunnen stellen: is het totaalplaatje nog
wel leuk?”

GEZOCHT:
OPROEPCHAUFFEURS

Wegens UITBREIDING van onze werkzaamheden zoeken wij
OPROEPCHAUFFEURS, mensen die gepensioneerd zijn, voor ons
koeriersbedrijf voor de avond en nacht voor minimaal 2 dagen in de week
en af en toe in het weekend, voornamelijk BeNeLux en Duitsland.

VAN VEGCHEL
EXPRESS

Houd je van auto rijden
en wil je wat bijverdienen,
neem dan contact op met
Van Vegchel Express 06 - 10 43 14 62.
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Themapark Mind Mystery opent deuren

Overal optisch bedrog:
‘Het water loopt hier omhoog’
Het themapark Mind Mystery in Horst opent op maandag 1 oktober haar deuren voor bezoekers. Na maanden
van voorbereiding is het park, dat volledig in het teken staat van optische illusies, nu klaar om publiek te ontvangen.

Het park vertelt het verhaal van
Siebrandt Jacob van Moelberen, een
einzelgänger die in het huis in het
park zou hebben gewoond. Hij hield
van experimenteren met optische
illusies, mensen laten ervaren dat
dingen anders zijn dan ze lijken.
Hij verzamelde allerlei illusies en
wilde eindigen met het ultieme
experiment: de zwaartekracht over-

winnen en dingen omhoog laten
vallen. Het experiment eindigde
ermee dat het huis in het park op de
kop kwam te staan en Siebrandt zelf
verdween. “En zijn abnormaliteiten en
optische illusies hebben we hier nu
tentoongesteld”, aldus Jac Siebers, de
ondernemer achter Mind Mystery.
Het themapark is gebouwd door
Jac en zijn broer Paul. De exploitatie

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

wordt gedaan door Bart Siebers, zoon
van Paul, en Petra Siebers, dochter
van Jac. Jac, die al jaren een voorliefde
heeft voor optische illusies, liep al
langer rond met het idee om een park
rond dit thema op te zetten. Hij is de
eigenaar van Het Maasdal en Boscafé
Het Maasdal in Horst en gelegen tussen deze twee horecagelegenheden
opent hij nu Mind Mystery. “Er hebben

verschillende mensen in het project
gezeten, maar uiteindelijk zijn Paul
en ik er met z’n tweeën mee doorgegaan”, vertelt hij. En na ruim anderhalf
jaar van voorbereiding, gaat het park
per 1 oktober open.
Materialen hebben ze overal vandaan. “We hebben een deel van een
museum in Duitsland overgekocht,
maar er zijn ook dingen die we zelf
gebouwd of zelf bedacht hebben.
Jac heeft bovendien een groot netwerk van mensen dat er verstand van
heeft”, vertelt Bart. Het park bevat
meer dan honderd optische illusies,
trucjes, activiteiten en bezienswaardigheden. “Zo zijn er onder andere
een 3D-tekening, een spiegeldoolhof, een kaleidoscoop, een museum
met optische kunst en hologrammen,
(on)oplosbare puzzels en raadsels
en verschillende fotomogelijkheden
waarop optisch bedrog te zien is.”
“Grote mensen worden hier klein en
kleine mensen worden groot en het
water loopt hier omhoog”, zegt Jac.
Verder heeft het park nog een Vortexattractie, dat het evenwicht van de
bezoekers op de proef stelt. Maar het
meest kenmerkende voor het park,
is het huis dat in zijn geheel op de
kop staat. Bart: “We hebben het ook
helemaal op de kop ingericht. Dat is
leuk voor foto’s, maar het gevoel dat
je erbij krijgt is ook raar, het speelt
met je evenwicht.” Hij voegt toe:
“Dat betekent helaas ook dat het park
maar zeer beperkt rolstoeltoegankelijk
is.” Het park verwacht een capaciteit
van ongeveer 250 personen tegelij-

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA
Meterik
5964 AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

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

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

Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00

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.

kertijd te hebben, ervan uitgaande dat
men 2 tot 3 uur in het park verblijft.
“Maar in het begin houden we rekening met zo’n 120 bezoekers tegelijk
in het park”, zegt Bart. “We hebben
het liefst dat de bezoekers online hun
kaartje kopen. Aan de dagkassa kan
ook, maar een kaartje is dan duurder. Bovendien is er dan een kans dat
je niet of niet meteen naar binnen
kunt. Binnen komen gaat namelijk in
tijdsblokken, waarna de bezoekers
zo lang kunnen blijven als ze willen.
Zo hebben wij er zelf zicht op hoeveel
mensen er ongeveer komen”, legt Jac
uit. “Het moet hier niet te druk worden, dan is foto’s maken bijvoorbeeld
amper nog mogelijk.”
Vóór de opening, hebben verschillende testgroepen het park al
bezocht. “Die reageerden ontzettend
leuk”, vertelt Bart. “Helemaal overweldigd en dat is echt leuk om te zien
en om te horen.” Lachend voegt hij
toe: “Er is zelfs één iemand die al een
gedicht heeft geschreven over hoe
bijzonder hij het vond.” Volgens Bart
is het park ook bijzonder. “Er bestaat
eigenlijk niets vergelijkbaars. Er zijn in
Duitsland wel huizen die net als hier
op de kop staan, maar een heel park
in dit thema, dat bestaat nog niet.”
De mannen zijn ambitieus en hebben
er veel zin in. Bart: “We hebben zelfs
al plannen liggen voor een eventuele
uitbreiding, we gaan in de toekomst
niet stilzitten. Maar voor nu is het nog
even afwachten hoe de opstartfase
verloopt en dat is natuurlijk heel spannend.”

zaterdag 10.00 - 16.00

ALLROUND MACHINEBOUWER?

Van harte welkom !
SOLICITEER NU!

Deze functie biedt ook verdere doorgroei mogelijkheden.
Meer info over Mush Comb en onze vacature vind je op
www.mushcomb.com. Voor vragen en/of sollicitaties
vraag dan naar Bob Holtermans
info@mushroommachinery.com

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Open dag LinQ Event Group
LinQ Event Group in Horst houdt op zaterdag 29 september een open dag. Geïnteresseerden kunnen die dag
van 14.00 tot 17.00 uur een kijkje komen nemen bij het bedrijf.
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Generation Connect

iPad-workshops
voor ouderen
Generation Connect, een junior company op het Dendron College in
Horst, geeft elke donderdag iPad workshops aan ouderen. Deze workshops worden gegeven op het Denron College.
Generation Connect bestaat uit
leerlingen die het International
Business College volgen. Zij kunnen
in havo 4 voor dit lesprogramma
kiezen, waarbij 80 procent bestaat uit
het volgen van lessen en 20 procent
uit praktijkopdrachten zoals het
oprichten van een eigen bedrijf, een

junior company. Generation Connect
wil met de workshop ouderen en
jongeren te verbinden. De workshops
worden gegeven tussen 10.45 en
16.45 uur en duren 1,5 uur. Neem
voor meer informatie en aanmelden
contact op via 06 23 88 63 75 of
Ibc-dendron@hotmail.com

Laatste levensfase

Open dag Doevenbos
Buurtzorghuis Hospice Doevenbos in Horst houdt op zaterdag 27 oktober open dag. Belangstellenden kunnen die dag een kijkje nemen op de
locatie waar mensen in de laatste levensfase worden verzorgd.
Sinds 2006 is het Horster bedrijf
actief in de op- en afbouw van
evenementen, congressen en festivals in binnen- en buitenland.
Gedurende de eerste jaren van haar
bestaan heeft het bedrijf lokaal
vooral bekendheid verworven met
open air Dance festival Alcatrazz.
In de loop der jaren heeft het bedrijf

gewerkt bij evenementen en concerten van André Rieu, Pinkpop, North
Sea Jazz en Tomorrowland. Op zaterdag 29 september stelt LinQ Event
Group haar deuren open voor het
publiek om een indruk te geven van
haar activiteiten. Er worden presentaties gegeven over een project en er is
een korte demonstratie podiumbouw

op het buitenterrein. Ook voor de
kinderen is er het een en ander te
doen, waaronder een schminkhoek
en een springkussen. Omdat Locker
Company, onderdeel van de LinQ
Event Group, ook 10 jaar bestaat,
wordt er voor de kinderen tevens
een ‘lockerdoolhof’ ingericht.

Profielfoto van hond

Dierendag bij
MeerDier

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

De ongevallenverzekering
Door: Henri Pelckmans
Veel mensen denken dat een ongevallenverzekering de schade
als gevolg van een ongeval zal vergoeden. Helaas dekt een
ongevallenverzekering (meestal) niet eventuele schade.

Bij volledig herstel keert een
ongevallenverzekering meestal
niet uit. Bij blijvend letsel krijgt
u niet de volledige verzekerde
som betaald maar een percentage
daarvan. Hoe ernstiger het letsel

des te hoger het percentage. Stel dat
u blijvend letsel heeft dat gewaardeerd kan worden met 2 procent
blijvende invaliditeit dan krijgt u bij
de meeste verzekeraars 2 procent van
de verzekerde som uitgekeerd. Bij een
percentage blijvende invaliditeit van
2 procent en een verzekerde som
van 25.000 euro betekent dit dus een
uitkering van 500 euro.
Voor zowel schadeverzekeringen
als aansprakelijkheidsverzekeringen
geldt over het algemeen dat de
kosten voor rechtsbijstand door een
letselschadeadvocaat vergoed moeten worden door de desbetreffende
verzekeraar. Mocht u bij een ander
schade veroorzaken dan kan die persoon dus een letselschadeadvocaat
inschakelen. De redelijke kosten daarvan worden dan door uw aansprakelijkheidsverzekeraar vergoed.

De organisatie probeert zoveel
mogelijk met die wens rekening te
houden. Mensen krijgen bericht in
welke groep ze zijn ingedeeld.
Neem voor meer informatie
contact op met info@doevenbos.nl of
085 485 83 33.

(Foto: LinQ Event Group)

Oh, zit dat zo!

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die iemand bij
een ander veroorzaakt. Een schadeverzekering vergoedt je eigen
schade. De ongevallenverzekering
tenslotte dekt niet de toegebrachte
of opgelopen schade. Een ongevallenverzekering is niets anders dan
de afspraak met een verzekeringsmaatschappij dat u, als u blijvend
letsel oploopt, een uitkering krijgt.
De hoogte daarvan is meestal van
twee factoren afhankelijk, namelijk de hoogte van de verzekerde
som en het percentage blijvende
invaliditeit.

Geïnteresseerden dienen zich
wel aan te melden voor de open
dag. Dat kan door voor 23 oktober
een mail te sturen naar opendag@
doevenbos.nl met vermelding van
naam en naar welk tijdstip de
voorkeur uitgaat: ochtend of middag.

Als u zelf schade heeft en er is
sprake van een schadeverzekering
dan vergoeden de meeste verzekeraars de kosten van een letselschadeadvocaat die u zelf inschakelt
om u te helpen bij de afwikkeling
van de schade. In beide situaties is
het dus verstandig om eens vrijblijvend contact op te nemen om de
mogelijkheden te bespreken.

Dierenwinkel MeerDier in Horst staat op zaterdag 29 en zondag 30 september alvast stil bij Dierendag. Tijdens deze dagen vinden er diverse
activiteiten plaats.
Zowel in de winkel als ook op
andere plekken in het centrum van
Horst zijn allerlei demonstraties,
waarbij verschillende bedrijven uit
Horst aan meewerken. Zo zijn er
presentaties en workshops van
Carnivora, Freek, Honderd%Hond,
PicturesDream en Sjakies Hondenclub
en er is zelfs een dierenarts aanwezig

voor gratis advies. Ook zijn er verschillende dieren te bewonderen.
Zo zijn er uilen, konijnen en diverse
exotische dieren te zien.
Op zaterdag kunnen bezoekers
gratis hun hond laten ontvlooien en
op beide dagen kunnen hondenbezitters een profielfoto laten maken van
hun hond.

Door consumenten gekozen

Welkoop beste
winkelketen
van Nederland
Winkelketen Welkoop, met ook een vestiging in Sevenum, mag zich
voor de vijfde keer op rij voor een jaar lang de beste winkelketen van
Nederland noemen. Dat blijkt uit de consumentenverkiezingen ABN AMRO
Beste Winkelketen van Nederland.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl

Het bedrijf mag zich zo noemen in
vier categorieën, te weten: Tuin en
Webshop Tuin, Dierenspeciaalzaak en
Webshop Dierenspeciaalzaak. De winnaars bij de verkiezingen tot Beste
Winkelketen van Nederland worden
gekozen door consumenten.

Genomineerde winkels worden onder
andere op prijs, acties, kwaliteit,
assortiment, deskundigheid, service
en betrouwbaarheid beoordeeld. Aan
de verkiezing deden dit jaar 450
winkelketens mee en 215.000 mensen
brachten hun stem uit.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Hun kennis van de politiek is
vaak bedroevend laag’
Hoe betrek je als gemeente jongeren bij
de politiek? De beste manier is om ze actief
te benaderen, door bijvoorbeeld een bezoek
te brengen aan een jongerencentrum. Die
raad geven inwoners van Horst aan de Maas.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Op 2 oktober zijn middelbare scholieren,
onder de noemer Zinnige Zaken, een dag lang
te vinden in het gemeentehuis. De dag wordt
afgesloten met een vergadering van de jongerengemeenteraad. Het is een manier om jongeren meer te interesseren voor politiek. Ruim
driekwart van de inwoners vindt dat de jeugd
meer betrokken moet worden bij wat er allemaal op het gemeentehuis gebeurt. “Het is
erg jammer dat de meeste jonge mensen pas
betrokken raken bij de politiek in hun land en
gemeente, als ze stemgerechtigd zijn”, zegt een
inwoner.” Hun kennis, ook van de lokale poli-

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
21%
Oneens
3%

Eens
76%

Betrek jeugd
meer bij politiek
tiek, is vaak bedroevend laag. Zeker als zij uit
een gezin komen waar niet of nauwelijks over

besluit te laten nemen over een kwestie die
politiek gesproken wordt. Voorlichting op schohun aangaat en dat dit besluit wordt overgenolen lijkt mij een noodzaak.” Een ander geeft
aan: “Jongeren hebben de toekomst, betrek
men door (volwassenen) Raad. De volwassenen
ze bij het maken van beleid aan de voorkant
kunnen bij zo’n besluit een adviserende rol op
door met ze in gesprek te
zich nemen.
gaan.” Want wil de jeugd
Zo creëer je een sfeer
geïnteresseerd krijgen, dan
waarbij de jongeren zich
‘Luister naar
moet er wel naar ze geluisgehoord en gerespecde jongeren’
terd worden. Ga dus naar
teerd zullen voelen”,
ze toe, is het advies. Breng
zegt iemand. Een ander
‘Ga met ze in gesprek’
een bezoek aan de soos of
oppert het idee van een
voetbalclub, geef voorlichjongerengemeenteraad
‘Noem het
die daadwerkelijk binting op scholen of voer een
geen politiek’
extra schoolvak politicodende besluiten mag
nemen en dezelfde rechlogie in. Belangrijk daarbij is ook dat er duidelijke
ten en plichten heeft als
en begrijpelijke taal wordt gesproken. “Je moet de gemeenteraad. TipHorstaandeMaas is een
jongeren een heuse stem geven die meetelt in
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst aan
de politiek. Nu is het leuk en aardig maar uitde Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaeindelijk beslissen de volwassenen. Dit kan bijten of aanmelden voor de volgende enquête,
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
voorbeeld door jongeren eenmaal per jaar een

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

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

Veilig fietsklimaat in Horst aan de Maas
Afgelopen week heeft de gemeenteraad besloten dat de wegverbinding tussen Swolgen en Broekhuizenvorst fietsveiliger gemaakt moet
worden. De vraag om deze gevaarlijke weg aan te pakken kwam vanuit
diverse hoeken uit de dorpen.
Vanuit de dorpsraden, vanuit de
verenigingen en ook individuen
hebben raadsleden aangesproken
over dit probleem en zelf actie
ondernomen richting gemeente.
Onder andere doordat de voetbalclubs van beide dorpen meer en
meer samenwerken wordt er inten-

siever door jeugdige fietsers gebruik
gemaakt van deze weg. De oplossing
voor deze verkeerssituatie is het
aanleggen van rode fietssuggestiestroken en openbare verlichting. Zo wordt
niet alleen de verkeersveiligheid,
maar ook de sociale veiligheid verhoogd.

Naar aanleiding van deze situatie
hebben we met de voltallige raad
uitgesproken dat we samen na willen
denken over wat een veilig fietsklimaat voor heel Horst aan de Maas
inhoudt. Meer verlichting?
Meer vrijliggende fietspaden? Of juist
meer fietssuggestiestroken of aanliggende fietspaden? Dit remt immers
weer de snelheid van de automobilisten. Waar hechten we de meeste
waarde aan: sociale veiligheid of
verkeersveiligheid? Hoe meet je de

DAMESKLEDING (MAAT 36 T/M 52)
WOONACCESSOIRES
Sandra Rasing
Venrayseweg 16b, 5961 AG Horst
Tel. 06 - 235 080 96
www.facebook.com/pand16horst

Nieuw in Pand16 mode en meer: plus size dameskleding t/m maat 52

sociale veiligheid? Moeten we nog
meer inzetten om het (mis)gedrag van
de weggebruikers aan te pakken?
Hoe gaan we om met veranderingen
zoals steeds meer en snellere fietsers?
Veel afwegingen en vragen in een tijd
waarin de mobiliteit snel verandert.
En dan natuurlijk ook de vraag wat dit
allemaal kost en of en hoe we dit gaan
betalen. Hoog tijd dus om het huidige
beleid goed te bekijken en daar waar
nodig aan te passen.
De komende tijd gaan we dan ook

samen met de raad en het college
aan de slag om tot kaders en criteria
te komen om zo in 2019 het nieuwe
GVVP (Gemeentelijk Verkeers en
Vervoers Plan) vast te stellen. Zo zorgen we voor een actueel en veilig
fietsnetwerk in Horst aan de Maas.
Heeft u ideeën of suggesties
voor ons die we niet mogen vergeten, dan horen wij die uiteraard
graag.
Bianca van den Berg,
raadslid Essentie
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Natuur gaat voor economisch belang
Een ruime meerderheid van 74 procent is het er mee eens dat natuur nog
altijd voor economisch belang gaat. In grote steden leggen ze nota bene Tiny
Forrests aan om een beetje natuur te hebben, terwijl wij in onze gemeente
die pure natuur nog hebben. Dan is het natuurlijk doodszonde als dit
volgebouwd wordt. Een situatie die dreigde met bijvoorbeeld het Groot Veel,
een eeuwenoud landbouwgebied tussen Kronenberg en Sevenum. Stichting
Vrienden van Het Grutte Veld zet zich ervoor in om het veld te behouden,
beschermen en te promoten. Dit deden ze bijvoorbeeld door een wandeling

te organiseren op zondag 16 september. Een initiatief dat de cultuurhistorische
waarde van een gebeid nogmaals benadrukt.
Toch is er 26 procent die het oneens is met de stelling. De economie pusht
ons ook wel een bepaalde kant op en hier hebben we zelf ook schuld aan
natuurlijk. Alles groeit en bloeit en raakt vol, er komen steeds meer mensen
bij op deze aardbol, die met z’n allen steeds meer consumeren en plaats in
beslag nemen. Dat moet ook ergens een plaats krijgen, waardoor het kan
gebeuren dat natuur moet sneuvelen.

Kassaloos winkelen werkt
diefstal juist in de hand
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
In twee winkels van Albert Heijn in Amsterdam kan je voortaan kassaloos
winkelen. Klanten krijgen een speciale pas, een tap-to-go-kaart, die ze
moeten houden bij het schap waaruit ze een product pakken. De klant kan dan
vervolgens gewoon de winkel uitlopen, want na tien minuten wordt het bedrag
vanzelf van de rekening afgeschreven. Hiermee wordt de trend gevolgd die
door onder meer het Amerikaanse Amazon is ingezet. Daar is aan het begin van
dit jaar een kassaloze supermarkt geopend in Seattle, waarbij klanten alleen
hun telefoon hoeven te laten scannen. Camera’s en sensoren registreren wat de
klanten kopen. Het aankoopbedrag wordt automatisch afgeschreven. Kortom,
de ideale oplossing voor mensen die een hekel hebben aan boodschappen
doen en lange wachtrijen voor de kassa’s. Daarnaast kan het winkelpersoneel

efficiënter ingezet worden in de ondersteuning en het helpen van klanten als
bijvoorbeeld vraagbaak. Ook zullen vakken sneller bijgevuld moeten worden,
dus er hoeft niet gevreesd te worden dat dit allemaal ten koste gaat van
winkelpersoneel. Maar aan de andere kant: zo zijn we weer een firma rijker
waaraan we ons bankrekeningnummer moeten afstaan. Ze draven wel door zo.
Alles moet maar vastgelegd worden en we kunnen straks niet meer ongestoord
onze boodschappen doen en afrekenen zonder dat we dit met iedereen
moeten delen. Daarnaast werkt zoiets natuurlijk ook wel diefstal in de hand.
Hoe gemakkelijk smokkel je iets mee naar buiten als er niet een paar extra
mensenogen bij een kassa dat even meekijkt in de tas?
Kassaloos winkelen werkt diefstal juist in de hand. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 38) > Vierdaagse schoolweek voor leraren is de oplossing > eens 33% oneens 67%

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

60-kilometerzones
Met een opvallend grote advertentie op de gemeentepagina van Horst
aan de Maas in de HALLO van 20 september deelt de gemeente trots mee
dat vrijwel het hele buitengebied is ingericht als 60-kilometerzone, waarmee zij aansluit bij het landelijke overheidsinitiatief Duurzaam Veilig.
Deze maatregel heeft als doel om de verkeersveiligheid te vergroten.
Alweer een prachtige moderne
en duurzame, maar tevens ook een

onbegrijpelijke en nutteloze bestuursmaatregel, omdat er niet of nauwe-

lijks op wordt gehandhaafd. Een haast
onmogelijke handhavingstaak voor
de vier wijkagenten binnen onze
gemeente. Geen handhaving veroorzaakt normvervaging en asociaal
gedrag. Ik merk het dagelijks aan het te
vaak harder rijden dan 50 kilometer per
uur over de Hoofdstraat in Meerlo door

auto’s en vrachtwagens, die daardoor
niet alleen de verkeersveiligheid in
gevaar brengen, maar ook het woongenot van de aanwonenden ernstig aantasten door de veroorzaakte
geluidoverlast.
F.P.H.M. Koch
Hoofdstraat, Meerlo
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Vier sterretjes
Het gebeurt niet vaak dat
heel Nederland stil is. Dat we
met z’n allen onze adem
inhouden en even geen woorden hebben, omdat de juiste
woorden niet bestaan.
Afgelopen donderdag was
zo’n dag. Zo’n dag waarop we
het even allemaal niet meer
wisten. Het treinongeluk in Oss,
waarbij een trein een elektrische
bakfiets schepte, trof heel
Nederland recht in het hart.
Vier kinderen kwamen om,
een ander kind en de BSOleidster van de kinderen liggen
zwaargewond in het ziekenhuis.
Het was en is in woorden niet te
vatten. De vraag hoe dit ooit kon
gebeuren, hield de gemoederen
flink bezig die dag en is nog
steeds onbeantwoord. Feit is dat
geen antwoord ter wereld de tijd
terug kan draaien of de pijn kan
verzachten. Het laat me niet los
in de dagen na het ongeluk.
De onrechtvaardigheid en de
willekeur van het lot komen
hard binnen. Ik denk aan alle
slachtoffers en betrokkenen,
die een hoofdrol kregen in een
film waarin niemand ooit wil
spelen. De omstanders en inzittenden van de trein, die dit
ongeluk van veel te dichtbij
meemaakten en op wiens
netvlies deze beelden voor altijd
zijn gebrand. De machinist van
de trein, voor wie hetzelfde
geldt en voor wie dit nog veel
zwaarder moet zijn.
De twee overlevenden,
twee strijders, die in het ziekenhuis nog vechten voor het leven,
misschien niet eens wetend
dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn. De families en
nabestaanden, die plotseling
hun kind, kleinkind, broertje,
zusje, neefje, nichtje, vriendje of
vriendinnetje moeten missen.
Lichtpuntjes in hun leven, die
abrupt uit gingen. Ik denk ook
aan deze lichtpuntjes, in alle
onrechtvaardigheid gedoofd op
deze aarde. En ik denk aan hoe
ze zijn verworden tot sterretjes,
die de aarde voortaan alleen
nog maar vanuit de hemel
kunnen verlichten.
Aniek
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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.

Geen invloed op landelijke politiek?
Afgelopen week diende de SP-fractie, samen met PvdA en
D66+GroenLinks tijdens de raadsvergadering een motie in om de wethouder op te dragen de minister van Justitie en Veiligheid in de Tweede
Kamer te verzoeken om zo snel mogelijk een nieuw terugkeerbeleid te
ontwikkelen. Een beleid waardoor het onmogelijk wordt gemaakt dat
gewortelde kinderen in ons land in de toekomst weer in onmenswaardige situaties terechtkomen, zoals onlangs gebeurde met Lily en Howick.
Het zou zo maar kunnen dat er
ook in Horst aan de Maas kinderen
verblijven in een vergelijkbare

situatie. De wethouder werd dan
eveneens gevraagd om inzichtelijk te
krijgen of daar ook in onze gemeente

sprake van is. Het CDA steunde deze
motie niet. De reden: ‘Het is landelijk
beleid, daar gaan wij niet over’. Onzin.
Gemeenteraadsleden worden door de
inwoners van de gemeente gekozen
en vertegenwoordigen dus die inwoners. Tegelijkertijd breng je als raadslid
ook de idealen van je eigen partij in,
waarmee je een duidelijk geluid kunt
laten horen vanuit de lokale politiek.
Bovendien heeft het CDA destijds zelf

een vergelijkbare motie ingediend met
betrekking tot de minderjarige Mauro.
Die is toen raadsbreed aangenomen.
Nadat de SP enkele weken geleden
geen steun kreeg voor extra gelden
ten behoeve van kinderen levend rond
de armoedegrens, moeten we concluderen dat ook nu weer een meerderheid in de gemeenteraad een groep
kinderen in de steek laat. Voor de liberale fracties van VVD en Essentie lijkt

In Horst aan de Maas is er een
toenemende tendens dat wethouders
(de coalitie) zogenaamde achtergrondgesprekken willen houden met de fractievoorzitters van de politieke partijen.
Met name over thema’s die politiek
gevoelig liggen. Wij nemen aan deze
achtergrondgesprekken bewust niet
deel. Vanuit onze rol van oppositie willen we in alle vrijheid en transparantie
kunnen spreken en oordelen. En dat
alles hoort thuis in de raadszaal van
het gemeentehuis. In de openbaarheid.

Er komen heel wat gevoelige dossiers op ons af. Denk bijvoorbeeld aan
de intensieve veehouderij, de huisvesting van arbeidsmigranten en zwembad De Berkel. We zullen ons er hard
voor maken dat al deze thema’s in volstrekte openbaarheid worden besproken. Vanuit het belang van Horst aan
de Maas en haar inwoners. En niet vanuit het belang van de coalitie.
Gewoon. Doen.
Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

Transparant
In een democratie is het belangrijk dat de gekozen politici voortdurend
transparant werken. En daarmee ook steeds de door de kiezer gekregen
verantwoordelijkheid blijven verantwoorden. Niet alleen in de paar maanden voor de volgende verkiezingen, maar gedurende de gehele periode.
Dat geldt ook voor de gemeenteraad. Alle 27 raadsleden zijn door de
inwoners van Horst aan de Maas
gekozen en hebben daarmee hun
vertrouwen gekregen. En die inwoners hebben er recht op steeds te
kunnen zien wat die raadsleden met
die gekregen verantwoordelijkheid

doen. Natuurlijk is er een verschil
tussen de coalitie (de plaatselijke
‘regering’) die voorstellen doet en de
oppositie. De laatste moet kritisch deze
voorstellen en het beleid van de
coalitie volgen en beoordelen.
Dat moet in alle openbaarheid
(lees: transparantie) gebeuren.

Kinderpardon?
“Daar gaan wij niet over”, volgens CDA en Essentie. Op de laatste
raadsvergadering diende D66+GroenLinks, samen met SP en PvdA een
motie in waarin het college opgeroepen werd om bij de regering te
pleiten voor een kinderpardon én voor een beter terugkeerbeleid met
kortere procedures.
D66+GroenLinks vindt het onmenselijk kinderen, die vaak nog nooit in
hun thuisland zijn geweest en zelfs de
taal niet spreken, terug te sturen.
Voor deze kinderen is Nederland hun
land. Ook in Horst aan de Maas wonen
deze kinderen. Jaren geleden had ik te

maken met een uitwijzing van drie
kinderen waarbij ook nog een scheiding
van kinderen en moeder dreigde.
Een drama. Gelukkig kwam er een
pardon. Dit kan opnieuw in onze
gemeente gebeuren. Het gaat dus
iedereen aan. Ook u en mij of we dat

fijn vinden of niet. Vandaar dat we niet
alleen onaangenaam verrast, maar
vooral bitter teleurgesteld waren in CDA
en Essentie. Want: ‘daar gaan wij niet
over’, zei het CDA. Dus deze keer niet:
‘gewoon samen doen’. Ook Essentie
vond het niet hun zaak dus geen:
‘gewoon doen’.
Onzin. Als mens en politicus heb je
een verantwoordelijkheid. Doel van de
motie was een krachtig signaal afgeven
voor een beter en menselijker terugkeerbeleid. Een duurzame oplossing en

niet elke paar jaar deze situatie.
De VVD maakte het nog bonter.
Ze reageerde op een emotioneel betoog
van de PvdA met ‘kul-argumenten’.
Respectloos. De motie haalde het dus
niet. Geen oproep voor een
Kinderpardon, geen oproep voor
een menswaardiger en beter terugkeerbeleid met kortere procedures. Ik ben
diep teleurgesteld en voel me een
verliezer.
Jos Gubbels,
D66+GroenLinks

Wonen in Horst aan de Maas
Het onderwerp wonen is een vaak voorkomend onderwerp bij
gesprekken tijdens allerlei gelegenheden. Dat is niet vreemd. Wonen is
een van de primaire levensbehoeftes. Voor het CDA is dit dan ook een
belangrijk onderwerp.
Ook tijdens de moeilijke economische periode die we achter de rug
hebben, is er samen met dorpsraden en inwoners gekeken naar
behoeftes die er zijn. Bij gebleken
behoeftes zijn er nieuwe bestemmingsplannen wonen gerealiseerd
zoals in Hegelsom en Swolgen.

Naast het eigen woningbezit is er
ingezet op innovatieve woningconcepten in het segment huur zoals
Woonovatie in Meterik en de
Kompaswoningen in America.
Ook de set met stimuleringsmaatregelen hebben een positief effect
gehad op de ontwikkeling rond

woningbouw. Het is heel belangrijk
geweest dat we ook in de economisch moeilijke tijd zijn blijven
investeren en innovatieve woonconcepten hebben omarmd en geïmplementeerd. De resultaten daarvan zien
we dan ook terug in een recent artikel
in de krant. Horst aan de Maas staat
op nummer twee van heel Limburg
met 518 woningen die gebouwd zijn
vanaf 2015 tot en met de eerste helft
van 2018. Venlo staat op drie met 450
opgeleverde nieuwbouwwoningen.

We doen het als Horst aan de Maas
op dit gebied dus gewoon goed.
We realiseren ons dat er, ondanks
de goede resultaten van de afgelopen
periode, nog flinke uitdagingen liggen
op woongebied. We zijn als CDA dan
ook intensief bezig met dit onderwerp. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over wonen? Laat het ons
weten.
Eric Brouwers,
raadslid CDA Horst aan de Maas

dat logisch. Maar van het CDA, dat
het gezin ziet als hoeksteen van de
samenleving, zou je toch wat anders
verwachten. In ieder geval mag je tot
slot concluderen dat het met de huidige coalitie moeilijk zal zijn om op
dit punt tot een sociaal beleid voor
de inwoners van Horst aan de Maas
te komen.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas
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Leerlingen Dendron houden
zich bezig met zinnige zaken
bij de gemeente

Op dinsdag 2 oktober vergadert de gemeenteraad

Raadsavond
Meepraten

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend
gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden kunnen

Op dinsdag 2 oktober nemen ongeveer 80 leerlingen van het Dendron College deel aan

deelnemen) en een besluitvormend gedeelte.

vergadering en de lijst van ingekomen stukken.

het project Zinnige Zaken. Zij houden zich een dag lang op het gemeentehuis bezig met

Tijdens de voorbereidende vergadering kunnen

Meer informatie over de agendapunten leest u

lokale politiek. Dit project is een initiatief van de gemeenteraad Horst aan de Maas in

inwoners gebruik maken van het burgerpodium.

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

samenwerking met conceptbureau Witgoed en Van Bontewas en het Dendron College.

Daarnaast kan men zich aanmelden voor

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

spreekrecht m.b.t. het agendapunt inge-

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

In het kader van het project gaan

komen brieven/ raadsinformatiebrieven

bibliotheek.

leerlingen van 4 VMBO en 5 HAVO

en de voorbereidende behandeling van

die dag samen met raadsleden

raadsvoorstellen voor de volgende vergadering.

Meer informatie

en oud-raadsleden op zoek naar

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium of

De openbare vergadering is in de raadzaal

gemeentelijke kwesties die jongeren

het spreekrecht? Neem dan vóór de vergadering

van het gemeentehuis en begint om 19.00 uur.

belangrijk vinden. De meest

contact op met de grifﬁer, de heer R. Poels,

De besluitvormende vergadering is gepland

‘zinnige zaak’ belandt uiteindelijk

tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91

vanaf 22.30 uur. Afhankelijk van het verloop van

daadwerkelijk op de politieke agenda.

of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

de voorbereidende vergadering kan dit tijdstip
maximaal een half uur vervroegd worden.

Zelf met politiek aan de slag

leerlingen in een jongerenraadsvergadering

Agenda

Het project Zinnige Zaken wil jongeren meer

alle Zinnige Zaken. De Zinnige Zaak die de

Op de agenda van de besluitvormende

U kunt de vergadering ook live volgen via

betrekken bij de gemeentelijke politiek door

meeste stemmen krijgt, komt op de politieke

vergadering staan het verslag van de vorige

www.horstaandemaas.nl/raad.

ze zelf hiermee aan de slag te laten gaan.

agenda en wordt door de gemeenteraad

De leerlingen zoeken met hun coaches

behandeld. Een unieke kans dus om als jongere

concrete onderwerpen en politieke thema`s die

daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het

ze zelf belangrijk vinden. Uiteindelijk vertalen

gemeentebeleid. De jongerenraadsvergadering

ze deze zoektocht in een Zinnige Zaak die ze

start ‘s middags om 16.00 uur in de raadzaal.

als concreet project presenteren.

Voorzitter is burgemeester Ina Leppink en
belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt

Burgemeester Ina

Jongerenraadsvergadering

de vergadering ook live volgen via de website

Leppink-Schuitema

Aan het einde van de dag bespreken de

van de gemeente www.horstaandemaas.nl.

bezocht het echtpaar
Janssen–Coenen uit
Horst ter gelegenheid
van hun 60-jarig
huwelijksjubileum.
Namens de gemeente
bood ze een boeket
bloemen en een
cadeau aan.

Bekendmakingen

60
KM/U
*

*IN HET
BUITENGEBIED

www.horstaandemaas.nl/veiligopweg

Zoektocht naar
grote kerstboom

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

Elk jaar rond de Kerstperiode staan er

America

Horst

Lottum

in alle dorpen mooie grote verlichte

Griendtsveenseweg 21

Sectie N nr. 2659

Broekhuizerweg 1

kerstbomen. Zo ook dit jaar. Maar omdat wij

Peelheideweg 12

De Afhang kv 25

Zwaanen Heike 20

De Afhang kv 424

Veilinghof 2

geen grote kerstbomen meer hebben staan,
willen wij binnen onze gemeente kijken of

Broekhuizen

Venrayseweg 15

iemand een, tussen de 7 meter en 12 meter

Beerendockerweg ongenummerd

Tienrayseweg 25

Melderslo

Expeditiestraat 5

Daniëlweg 22

hoge, kerstboom heeft die in de weg staat.
Broekhuizenvorst

Energiestraat 15

Heeft de boom een mooie vorm en is goed

Broekhuizerweg 38

Afhangweg 3

Sevenum

bereikbaar met een vrachtauto en laadkraan,

Grubbenvorst

St. Anthoniuspark

De Hees 25a

dan willen wij die graag overnemen. De kosten

Witveldweg 40-44-48

Bloesempad 11

Peperstraat / staarterstraat

voor het weghalen van de boom, nemen wij

Horsterweg 45

Kasteellaan 1

Grubbenvorsterweg 57

boom, neem dan contact op met de gemeente

Hegelsom

Kronenberg

op het nummer (077) 477 97 77 of mail met

Hagelkruisweg 25

Kulbergweg 8

voor onze rekening. Heeft u mogelijk een

gemeente@horstaandemaas.nl om uw
naam en adresgegevens door te geven.

Venweg 11
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WK Bokkenollen in
Griendtsveen
In Griendtsveen vindt zaterdag 6 oktober de 21e editie van het WK Bokkenollen plaats. Een dag later staat
het WK Limonollen op het programma.

Bijdragen Stichting Mullai
goed aangekomen
Aan het begin van dit jaar introduceerde Stichting Mullai uit
Meerlo een nieuw project waarbij ze zoveel mogelijk tweedehands spullen verzamelden. Denk hierbij aan pc’s, pc-accessoires,
laptops, kleding, speelgoed, gereedschappen en dergelijke.
De eerste verzendingen hiervan vonden in juli en september
plaats. Op bijgaande foto is te zien dat alles goed is aangekomen,
waarmee de stichting ook iedereen wil bedanken die aan de actie
heeft bijgedragen. Tweedehands spullen zijn nog altijd welkom
bij de stichting.

Show on Stage
Dansgarde Sevenum
Dansgarde Sevenum organiseert op zondag 28 oktober Show on Stage.
Tijdens deze show krijgen acht dansgroepen de mogelijkheid om hun dans
te laten zien. Deze zevende editie vindt plaats in de Wingerd in Sevenum.
Het overkoepelende thema is
‘work’. Alle dansgroepen hebben
daarmee een beroep als thema,
bijvoorbeeld astronaut, non of bakker.
Tussen al deze themadansen door
wordt er toneelspel door Setokids
verzorgd en worden er filmpjes
getoond van de dansgroepen die van
tevoren zijn opgenomen. Het doel van

Op zaterdag vanaf 12.00 uur
strijden 120 teams om de titel wereldkampioen Bokkenollen 2018. De teams
bestaan uit twee lopers en een coach.
In de wedstrijd leggen ze een hindernissenparcours af met een dienblad
met vier glazen en een flesje Bockbier.
Er is ook een aparte competitie voor
teams bestaande uit drie dames.
De teams moeten het parcours in een
zo kort mogelijke tijd afleggen.
De hoeveelheid bockbier die mee
terug gebracht wordt, is mede bepalend in de strijd voor de eerste prijs.
Nieuw bij het evenement dit jaar

is een overdekt eetplein waar gegeten
en gedronken kan worden.
Daarnaast wordt er van alle teams een
foto gemaakt bij de start. De foto’s van
de teams worden gepubliceerd op de
Facebook-pagina. Op beide dagen zijn
ruim 150 vrijwilligers actief om dit
evenement mogelijk te maken.
Maar ook in het voortraject worden
veel werkzaamheden verricht, zoals de
opbouw van het parcours, het bedenken en testen van nieuwe hindernissen
en het plaatsen van reclamematerialen. Om 20.00 uur is de prijsuitreiking
en wordt bekendgemaakt wie de

nieuwe wereldkampioenen
Bokkenollen 2018 zijn. Aansluitend is er
een feest in de tent op het kanaal met
de band The Rousers en dj TikTakTheo.
Het WK Limonollen voor de jeugd gaat
op zondag 7 oktober om 12.00 uur van
start. Hierbij zijn de dienbladen met
frisdrank gevuld. Verder kunnen
kinderen worden geschminkt en is er
een ballonnenclown. Na de wedstrijd
is er livemuziek van de jeugdband
The Golden Monkeys. De prijsuitreiking
van het WK Limonollen is rond
17.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.bokkenollen.nl

deze show is om alle groepen, die
voornamelijk optredens rondom het
carnavalsseizoen hebben, ook in deze
periode de mogelijkheid geven om op
te treden.
De show vindt op zondag
28 oktober plaats om 13.00 uur en
16.00 uur. Kijk voor meer informatie
op dansgardesevenum.weebly.com

PLUIMVEEBEDRIJF

Wij zijn op zoek naar twee

enthousiaste
parttime medewerk(st)ers
voor het sorteren van eieren aan de lopende band op werkdagen tussen
8.00 en 13.00 /14.00 uur. De werkzaamheden worden samen met een
andere collega verricht in het eierlokaal. Enige fysieke inspanning en
oplettendheid is hierbij vereist.
Wij bieden:
• een salaris conform de CAO Dierhouderij
• werken in een gezellig team
• in schoolvakanties meestal vrij
• aantal werkdagen bespreekbaar.
Neem voor meer informatie contact op met William van Leendert
via 06- 53 49 65 58 of stuur uw sollicitatie naar info@vanleendertbv.com

Pluimveebedrijf van Leendert bv
Mackayweg 4, 5865 AL Tienray, tel. 0478 - 69 80 88

Burendag in de Mussenbuurt
In de Mussenbuurt in Horst vond op zaterdag 22 september de Burendag plaats. Het thema dit
jaar was lunch, muziek en natuur. Hiervoor werkten ze samen met Stichting His Hope in het pand van
Jong Nederland Horst. Voor de lunch met gerechten, gemaakt door de bewoners van de
Mussenbuurt, schoven vele mensen aan. Daarna konden alle buren muziekinstrumenten of een
insectenhotel maken, of deelnemen aan de werkgroep die het opknappen van de drie pleinen in de
Mussenbuurt gaat organiseren. Het laatste uur werd er muziek gespeeld met de zelfgemaakte
instrumenten en waren er optredens met dans uit allerlei landen.
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Wandeling door de Blakt
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 30 september een wandeling in het stroomgebied van de
Blakterbeek in Sevenum. De wandeling start om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur.

ALLEEN
29 & 30 sep

Gidsen laten tijdens de wandeling
zien hoe de Blakterbeek van karakter
verandert: van een licht meanderde
beek in een landschap met knotwilgen,
bosjes en poelen voor amfibieën tot
een beemdenbeek.

Het beekdal van de Blakterbeek is
een van de weinige overgebleven
kleinschalige beekdalen in NoordLimburg en is onder te verdelen in
enkele landschapssoorten met elk hun
eigen karakter.

Gratis!*
album

Deelname is gratis en het startpunt is op de parkeerplaats aan het
eind van het Vongdere in Sevenum.
Dit is een doodlopende zijweg van de
Dorperweiden, tussen de huisnummers
67 en 69.

Activiteiten herdenking
bisschop Frans Schraven
Bisschop Frans Schraven werd op 9 oktober 1926 om het leven gebracht in China. Om de bisschop te herdenken vinden er diverse activiteiten plaats in Broekhuizenvorst en in Lottum. Op zondag 7 oktober is er een lezing
in de kerk in Broekhuizenvorst en op dinsdag 9 oktober een pelgrimswandeling.
De titel van de lezing op zondag
7 oktober is ‘Op de vuist tegen verkrachting’. De inleidende pater Rob
Hoogenboom, gaat in op het optreden van zijn medebroeder pater
Aemilianus van Heel die tachtig jaar
geleden in China in opstand kwam
tegen het brute optreden van het
Japanse leger. Tussen hem en het
leger kwam het tot een confrontatie toen pater Aemilianus weigerde
om Chinese vrouwelijke vluchtelingen als seksslavinnen aan het leger
af te staan. Daags na de weigering
werd het dode lichaam van de jonge

pater in zijn kamer gevonden. Deze
geschiedenis is pas afgelopen jaar
opgehelderd en kreeg een bijzonder
tintje door de oprichting van een groot
monument in China ter herinnering
aan deze pater. Ook bisschop Schraven
weigerde vrouwelijke vluchtelingen
als seksslavinnen aan het leger af te
staan en onderging hetzelfde lot. De
lezing begint om 13.30 uur.
Op dinsdag 9 oktober wordt een
pelgrimswandeling rondom Lottum
en Broekhuizenvorst georganiseerd door de Limburgse stichting
‘Pelgrimswegen en voetpaden’ in

samenwerking met de Mgr. Schraven
Stichting. De wandeling begint om
09.30 uur bij de kerk in Lottum en
volgt het uitgezette Schravenpad
naar het geboortehuis Kaldenbroek.
Het keert langs de Maas met vergezichten rond 13.00 uur terug naar
Lottum. Deze tocht is 10 kilometer
lang. Voor de geoefende wandelaar kan de tocht verlengd worden
naar Broekhuizenvorst waar de
Gedenkkapel van bisschop Schraven
wordt bezocht. Deze verlenging is
7 kilometer lang. Kijk voor meer informatie op www.mgrschraven.nl

* Bij tenminste € 25,- aan boodschappen.

ALLES HEEJ
#ISVVV

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Onthulling Sociabank in wijk In de Riet
Tijdens Nationale Burendag op zaterdag 22 september is in de wijk In de Riet in Horst met medewerking van wethouder Han Geurts de Sociabank onthuld. De tekening en kleuren zijn ontworpen
door één van de bewoners van de wijk, Marleen Kleuskens-Peeters. De bank is bedoeld als plek voor
bewoners om elkaar te kunnen ontmoeten en vormt zo een onderdeel van de leefbaarheid in de wijk.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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aan
Roos Jacobs

Zussenliefde
School is alweer een tijdje
bezig. Ik zit nu voor de
tweede keer in havo 5.
Examenjaar, vol belangrijke
leerstof en toetsen. Een jaar
waarin je veel leert en bezig
bent met de toekomst.

Naam
Leeftijd
Plaats
School

Roos Jacobs
13 jaar
Sevenum
Citaverde College

Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou heel graag de laatste week van
groep acht over willen doen, omdat
ik in de laatste week allemaal leuke
dingen heb gedaan. We speelden de
musical ´Help we zijn het bruidspaar
kwijt`. We mochten ook als afscheid
van de school door het raam, over
een glijbaan de school uit glijden.
Er stonden op dat moment allemaal
andere kinderen van de school ons
uit te zwaaien. We hadden ook een
afscheidsavond met de klas. Op het
laatste liedje moesten bijna alle kinderen van de klas huilen. We hadden
een erg leuke klas en ook een hele
leuke juf.
Wat is je favoriete hobby?
Voetballen en dansen. Met voetballen
zijn we dit seizoen kampioen geworden. Ik zit nu in een meidenteam
met veel leuke meiden. Iedereen is
super-enthousiast en sportief. Dansen
doe ik bij de dansgarde in Sevenum.
Dit is een onderdeel van de zittingsavonden en recepties, met een hele
leuke showcase, waarbij alle nieuwe
dansen van alle groepen gepresen-

teerd worden. We doen elk jaar mee
aan een danswedstrijd in Velden.
Heb je een bijnaam?
Ja, ik heb twee bijnamen. De bijnaam die het meest gebruikt wordt,
is Roosje. Zo hebben twee vriendinnen
mij ooit genoemd. De andere bijnaam
heeft een danstrainer van mij verzonnen. We zaten met twee Rozen op
dansen, dus heeft de danstrainer mij
Rosa genoemd zodat duidelijk was wie
ze bedoelde. Eerst vond ik dit helemaal
niet leuk, maar nu maakt het mij niks
meer uit.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond ga ik naar de training
van de dansgarde. Vriendinnen van mij
zitten daar ook bij, dus dan gaan we
daarna meestal bij één van ons zitten.
Iedereen neemt dan wat lekkers mee.
We hebben altijd veel lol en kletsen
dan gezellig bij.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind dat je pas echt vriendinnen
bent als je elkaar kunt vertrouwen,
dat je eerlijk bent en alles tegen elkaar
kunt vertellen. Daarnaast is lol natuurlijk ook heel belangrijk.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dat was toen ik met de zittingsavond
meedeed met de buut van 1 minuut.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Ik had samen met Loes een buut
gemaakt en deze zelf helemaal voorgedragen. Dat was doodeng voor een volle
zaal. Eenmaal van het podium af viel
het mee; ik kreeg super leuke reacties.
Als je topsporter zou zijn, waar zou
je dan heel goed in willen zijn?
Als ik topsporter zou zijn, zou ik heel
goed in voetbal willen zijn. ik zou dan
in een ´n groot stadion willen voetballen, dit lijkt me echt super vet.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld is Lieke
Martens. Zij kan echt supergoed voetballen.
Wat is je droombaan?
Het lijkt mij geweldig om een baan in
de zorg te hebben. Het liefste zou ik
dan willen werken met mensen die
een verstandelijke beperking hebben.
Met dementerenden of met kinderen
werken lijkt me ook heel leuk.
Wat is je leukste vak en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak op school vind ik
PSO. Dit staat voor praktische sector
oriëntatie. Hierdoor kun je ervaren wat
bepaalde beroepen inhouden. Zo ben
ik er achter gekomen dat ik stoep leggen niet leuk vindt. Het stomste vak op
school vind ik natuur/scheikunde. Dit is
erg saai, je moet alleen maar naar de
docent luisteren. De proefjes vind ik
wel weer leuk.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Pippi Langkous vind ik echt geniaal.
Ik zou willen dat ik zo sterk en zelfverzekerd was als Pippi. “Ik heb het nog
nooit gedaan, dus ik denk dat ik het
wel kan”, zoals Pippi altijd zei.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou dan graag de hoofdrol in Pippi
Langkous willen spelen. Pippi Langkous
zelf dus. De kleur haar, sproetjes en
een pony heb ik al!
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, dat zijn er eigenlijk twee. ‘1000
sterre’ van Bjorn en Mieke, dit was
het nummer toen ik schoolprinses
was in groep acht, de hele klas ging
toen uit z´n bol. Het was heel leuk.
Het tweede liedje is ‘Dit pakt niemand
ons meer af’ van Kim Lian. Het liedje
werd gedraaid op de laatste avond van
groep acht. Bijna iedereen moest toen
huilen.
Heb je een bijbaantje?
Ja, tomaten plukken. Deze zomer was
het heel warm in de kas, maar het
was wel heel gezellig, omdat er zoveel
jeugd werkt.
Zou je liever twee keer zo slim
willen zijn of twee keer zo mooi?
Geen van beide, want ik ben tevreden
met wie ik ben.

Maar als ik terugdenk aan
het afgelopen jaar, denk ik dat
ik het meeste heb geleerd van
de reis met Sotos. Ik was dit jaar
één van de gelukkigen die mee
mocht naar Senegal en Gambia,
een reis die erg populair is.
Na voor het tweede jaar een
motivatiebrief te hebben
geschreven, kreeg ik uiteindelijk het verlossende telefoontje,
dat ik mee mocht. Toen ik de
groep zag, met wie ik zou gaan,
had ik echter mijn twijfels, want
ik kende het grootste deel van
de groep niet en had er geen
vriend of vriendin tussen zitten.
Na een aantal kennismakingen
in Nederland was het uiteindelijk zover en vertrokken we.
Al op Schiphol bleken mijn
twijfels onterecht te zijn en had
ik al snel een klik met drie
meiden, iets ouder dan ik.
Uiteindelijk kwam ik met deze
meiden op een kamer te liggen
en hadden we de eerste dag,
en vooral nacht al enorm veel
plezier. Maar we hadden ook
serieuze gesprekken, wat onze
‘zussenband’, die het inmiddels
was geworden, alleen nog maar
sterker maakte.
De reis op zichzelf was een
echte ‘eyeopener’ en we hebben er ontzettend veel geleerd.
Mede door ook met leeftijdsgenoten uit Senegal in gesprek te
gaan. Met de drie meiden die ik
tijdens deze reis heb leren
kennen heb ik nog steeds veel
contact. Onze vriendschap is
ontzettend hecht geworden.
Het appje wat ik gisteravond
van één van de meiden kreeg is
hier denk ik wel het bewijs van:
“Godverdomme Syl, we hebbe
mekaar al zoa lang nie mer
gezien, t wurd wer s tied.”
Sylke
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Wittenhorst speelt gelijk
tegen Chevremont
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste herenteam van Wittenhorst mocht op zondag 23 september op eigen terrein aantreden tegen het
eerste herenteam van Chevremont. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, 1-1.
Wat een kraker had moeten
worden in de eerste klasse D werd
door de weergoden bestempeld tot
een waterballet. Heel jammer voor de
supporters. De spelers aan beide
zijden probeerden er toch iets leuks
van te maken. Nadat er een minuut
stilte in acht werd genomen voor het
overlijden van Gerard Lok en Jeu
Emonts ontspon zich direct een felle
wedstrijd tussen beide hoofdrolspelers
van het vorige seizoen. Wittenhorst
had meteen de openingstreffer op de
schoen van, in dit geval, Thom Derks.
Het schot ging voorlangs de doelman.
Chevremont deed wat terug
middels Daniël Meijer, die uit een

corner de bal op zijn slof nam,
maar Sjors Witt stond op zijn plaats
om dit tegen te houden. Chevremont
bleef even doorbijten, maar het kleine
offensief dat drie corners opleverde
bracht verder niks. De wilskracht van
Wittenhorst bracht succes. In de 16e
minuut gleed Michiel Hanssen door
de achterste linie en diens voorzet
kon Marco Daniels verzilveren, 1-0.
Het goede spel van Wittenhorst bleef
wat haperen, ook Chevremont kon
geen bres slaan. De onoplettendheid
in de laatste minuut van de eerste
helft was voor Wittenhorst fataal. Uit
een voorzet kon Maikel de Groot de
gelijkmaker binnenkoppen. Daarmee

werd de rust ingeluid.
Na de pauze leek de thuisclub
wederom direct succes te hebben.
Met wat meer geluk had de snelle
Rob Zanders zijn actie kunnen
bekronen. De doelman stond weer
in de weg. Het speelveld werd er
niet beter op, net zoals het spel.
De spelers kregen steeds meer last
van de gladde grasmat. Het gevolg
was dat beide teams tevreden
leken te zijn met deze tussenstand.
Al bracht een snoeihard schot van Eloy
Cox beroering. Sjors neutraliseerde
deze poging. De puntendeling was
trouwens ook de juiste afspiegeling
van het spelbeeld.

Melderslo wint eerste
wedstrijd
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
De wedstrijd tussen de eerste teams van SV Melderslo en SV Laar uit Weert stond zondag 23 september op het
programma. De wedstrijd eindigde in 3-2 voor Melderslo.
Na het behaalde kampioenschap
van afgelopen jaar had een aantal
routiniers afscheid genomen van het
eerste van Melderslo. De supporters waren met name benieuwd of
de nieuwe trainer Wim Rijs met het
inpassen van nieuwe spelers een elftal op de been kon brengen dat derde
klasse waardig zou zijn.
Het begin van de wedstrijd was
voor de ploeg uit Weert. Het duurde
echter nog tot de 18e minuut voordat
de eerste kans door SV Laar gecreëerd
werd. Deze aanval werd door goed
verdedigen in de kiem gesmoord.
Hoe jammer was het dan ook dat drie

minuten later SV Laar in het zadel
werd geholpen door de verdediging
van SV Melderslo. Een slordige inspeelpass werd onderschept door de aanvalslinie van Laar. En onder het motto
‘foutje bedankt’ werd dit cadeautje
doeltreffend afgerond, 0-1. Melderslo
zette echter snel orde op zake. In de
27e minuut werd Bart Teeuwen bij een
vrije trap in het zestienmetergebied
naar de grond gewerkt. Diezelfde Bart
schoot de terecht gegeven penalty
feilloos binnen, 1-1.
Na rust wist Bart Verheijen in de
55e minuut na een mooie aanval over
rechts de doelman van Laar te testen.

Daarna werd een mooie voorzet vanaf
rechts door Stan van de Pasattent in
het doel gewerkt door Dennis Gubbels,
2-1. In de 61e minuut stond het alweer
2-2. Beide ploegen speelden voor de
winst, maar het lukte beide niet om
kansen te creëren die tot een doelpunt zouden kunnen leiden. In de
81e minuut lukte dat Melderslo wel,
maar de inzet van Dennis belandde
tegen de dwarslegger. Een gelijkspel
leek in de maak, maar daar dacht Gijs
Coenders anders over. Hij maakte de
3-2. En zo waren na het eindsignaal de
eerste drie punten voor Melderslo in
de derde klasse een feit.

Grubbenvorstenaar
tekent bij VVV-Venlo
De 18-jarige doelman Bram Verbong uit Grubbenvorst heeft onlangs een contract getekend bij
VVV-Venlo tot het einde van het huidige seizoen. Bram speelde tot zijn 10e voor GFC’33 in
Grubbenvorst en maakte daarna de overstap naar VVV-Venlo. Daar doorliep hij de gehele jeugdopleiding. Hij is nu derde doelman bij de selectie van VVV-Venlo.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg
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Goede start voor Olsredlem D1
Door: volleybalclub Olsredlem
De eerste competitiewedstrijd voor het eerste damesteam van Olsredlem uit Melderslo stond zaterdag
22 september op de planning. De tegenstander was het tweede team van Skunk uit Veghel. De wedstrijd
eindigde in 4-0 voor Melderslo.

Set Up/MVC ’64
delft onderspit
tegen VC Bravo DS 1
Door: volleybalclub Set Up/MVC ’64
Het eerste damesteam van Set Up/MVC ’64 uit Meerlo-Maashees had
op zaterdag 22 september de eerste competitiewedstrijd in de promotieklasse op het programma. Deze wedstrijd was in Westerhoven, waar
ze met 3-1 verloor van VC Bravo DS 1.

Na een goede voorbereiding
onder leiding van de nieuwe trainer/
coach André Gooren, een nieuwe yell,
nieuwe muziek en natuurlijk ook de
trouwe supporters waren de dames
uit Melderslo klaar voor de start.
En dat bleek al in de eerste set.
Met goed verzorgd volleybal maar
vooral ook een geweldige servedruk
werd de eerste set met maar liefst
25-12 binnen gehaald. Ook de

tweede set draaide vanaf het begin
goed. Verdedigend werden veel
ballen gepakt en met name over het
midden werd er erg goed gescoord,
wat leidde tot winst met 25-11.
De derde set liep het team in het
eerste deel wat achter de feiten aan.
Het werd daardoor onrustiger in het
veld, met rommelig spel tot gevolg.
Gelukkig werd de goede flow op tijd
terug gevonden en sloten ze de

derde set af met 25-16. In de laatste
set had Skunk nauwelijks meer iets
in te brengen, en werd ook deze set
makkelijk binnen gehaald met 25-15.
Uitslag 4-0. Samengevat een mooie
eerste wedstrijd waarin veel enthousiasme, samenspel en inzet zichtbaar
was.
Zaterdag 29 september speelt
dames 1 om 16.30 uur een uitwedstrijd tegen Havoc te Haps.

De dames van Westerhoven
waren vorig seizoen als vijfde geëindigd in de promotieklasse, dus dat
beloofde een moeilijke wedstrijd
te worden voor het nieuw samengestelde team van Set Up/MVC ’64
DS 1. Ook omdat het team van de
nieuwe trainer Geert Robben vanaf
het begin van de wedstrijd niet volledig was. Set Up/MVC ’64 DS 1 werd
in de eerste set overrompeld en had
niets in te brengen tegen de dames
uit Westerhoven. Die beschikten
over een sterke middenaanval en
mede door een mindere passing en
onvoldoende onderlinge communicatie werd deze set kansloos verloren met 25-11.
De tweede set herpakte het
team van coach Geert Robben zich
en kon het lang mee met VC Bravo
DS 1. In deze set verliep de communicatie beter, werd er met veel
druk geserveerd en werd er vooral
vrijuit gespeeld. Het team had deze
set eigenlijk moeten winnen, maar
door enkele dubieuze beslissingen
op het einde van de set die in het

nadeel van Set Up/MVC’64 DS 1 uitvielen werd deze set nipt verloren
met 26-24.
De derde set was een kopie van
de eerste set. Er werd onderling
te weinig gecommuniceerd, waardoor er onnodige fouten werden
gemaakt. Door een goede servicedruk van Bravo DS 1, waar Set Up/
MVC ‘64 geen vat op kreeg, werd er
uiteindelijk met ruime cijfers verloren, 25-11. Toch was er vertrouwen
om één puntje mee naar huis te
nemen en daar gingen ze voor.
De vierde set begon meteen
goed. Dankzij een goede service
van Set Up/MVC ’64 werd er meteen een voorsprong opgebouwd.
Met degelijk spel, een goede service
en de betere onderlinge communicatie werd er meteen een gaatje
geslagen. In het vervolg van de set
kwam VC Bravo DS1 telkens een
beetje dichterbij. Maar de dames
van Set Up/MVC ’64 DS 1 gingen
voor de setwinst om een puntje mee
terug te nemen naar Meerlo. En dit
lukte ook, 21-25.

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

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

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

Groentebedrijf Baetsen is op zoek naar een

fulltime medewerker
www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

voor alle voorkomende werkzaamheden.
Wij zijn een modern tuinbouw vollegronds bedrijf en zijn innovatief op
het gebied van nieuwe trends en ontwikkelingen. De werkzaamheden
bestaan o.a. uit sorteren, oogsten en teeltwerkzaamheden.
DUS BEN JIJ:
• enthousiast
• in het bezit van Rijbewijs B

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

EN HEB JE:
• bij voorkeur een agrarische opleiding/achtergrond?
Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Deze kun je sturen naar:
Groentebedrijf Baetsen B.V. / De Akkervrouw 13 / 5971 LC Grubbenvorst
Of mailen naar groentebedrijfbaetsen@kpnmail.nl

WIL JE MEER WETEN?
Neem dan contact op met René Baetsen, tel. 06-54922298.

Karel Hovens
Horster kampioen
jeu de boules
Op de jeu de boules-banen van Horst vond op zaterdag
15 september het Horster kampioenschap plaats. Uit de
gemeente Horst aan de Maas namen 36 personen deel. Iedereen
speelde vijf wedstrijden en op het einde van de middag was de
winnaar bekend. Kampioen was Karel Hovens uit Horst, tweede
plaats voor Wiel Verhaagh uit Lottum en de derde plaats voor Sef
van Rens uit Meterik.
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GFC’33 speelt gelijk
tegen Venlo
Door: voetbalvereniging GFC’33
Het eerste team van GFC’33 uit Grubbenvorst behaalde in de eerste
competitiewedstrijd op zondag 23 september tegen kampioenskandidaat
FCV uit Venlo een verdiend gelijkspel. Het bleef tegen de degradant uit de
3e klasse met een doelpuntloze 0-0 zoals het begon.
In de stromende regen was goed
voetbal op het zware veld bijna
onmogelijk. Het aanwezige publiek
zag onder de paraplu dan ook vooral
veel strijd van beide kanten en weinig
goed voetbal. Veelvuldig werd de
lange bal gehanteerd en beide keepers kregen in de eerste helft nauwelijks een schot op doel te verwerken.
Pas in de tweede helft kwam er wat
meer ruimte en ook wat kansen.
Aanvankelijk had FCV nog een licht
overwicht, maar gaandeweg kreeg
GFC wat meer de overhand. Dat resulteerde een kwartier voor tijd in een

enorme kans voor Thei Breukers, die
helaas oog in oog met de doelman het
net niet wist te vinden. Vlak voor tijd
redde keeper Davy Wilmer nog het
verdiende punt met een prachtige
redding op een vlammend schot van
afstand. Trainer René Peters was na
afloop zeker niet ontevreden. Weinig
weggegeven, zelf goede kansen
gehad en een punt gehaald tegen een
sterke tegenstander waarvan de
verwachting is dat ze om de titel mee
spelen. Zondag 30 september wacht
de uitwedstrijd tegen promovendus
BVV’27 uit Blitterswijck.

VC Trivia D1 neemt
punten mee naar huis
Door: Volleybalclub Trivia
Het team van VC Trivia dames 1 ging zaterdag 22 september op weg
naar Cuijk om daar de eerste wedstrijd van het seizoen te spelen. Zij konden na de wedstrijd de punten weer mee naar huis nemen.
Na een week hard trainen en in
het volledig nieuwe tenue was iedereen er dan ook klaar voor. Vanaf de
eerste minuut hadden de dames de
leiding op het volleybalveld. Met een
sterke servicereeks werd de eerste set
geopend. Dit gaf vertrouwen in eigen
kunnen en resulteerde in een 12-25
winst. De tweede set hadden de
dames al snel een flinke achterstand
aan de broek hangen. Toch wisten ze
bij te komen en ging het nog even
gelijk op richting de 25 punten. Door
persoonlijke fouten en weinig beleving
werd de tweede set verloren. In de
derde set moest er hard gewerkt
worden om de dames van VC Volt bij

te blijven. Door slim spel aan eigen
kant en het profiteren van foutjes van
de tegenstander, werd de derde set
met 21-25 gewonnen. De laatste set
lieten de dames uit de drie dorpen
eindelijk zien wat ze in huis hadden.
Opnieuw een sterke service en aan het
net was er eindelijk de aanvalsovertuiging waar op de trainingen veel
aandacht aan was besteed. Verdiend
werd de set, en daarmee ook de
wedstrijd, met 10-25 gewonnen en
werden er vier punten mee naar huis
genomen. Een mooie start van het
nieuwe seizoen, die zaterdag 29 september hopelijk wordt voortgezet in
de thuiswedstrijd tegen Avance D2.

Hegelsom wint van
Blitterswijck

Winst voor SV Melderslo in
regenachtige wedstrijd
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 23 september tegen Odisco 1 uit Olland. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo. De eindstand was 6-4.
De wedstrijd werd gespeeld
onder regenachtige weersomstandigheden. Van het begin- tot het eindsignaal viel de regen met bakken uit
de lucht en dat had invloed op het
spel dat de ploegen lieten zien. De
beginfase was vooral vanuit de kant
van SV Melderslo erg fel. De ploeg
kwam binnen een kwartier op een
4-0 voorsprong. Daarna vielen de

doelpunten wat minder makkelijk,
maar SV Melderslo bleef duidelijk de
betere ploeg en ging dus alsnog met
een keurige 5-2 voorsprong de rust in.
Na rust hadden beide ploegen het
zwaar. De regen en de kou begonnen
hun tol steeds meer te eisen en het
spel had daar aan beide kanten onder
te lijden. De ploegen bleven echter
proberen en hoewel Odisco minder

Jubilaris Frans Joosten
bij HC Wittenhorst
Handbalclub Wittenhorst viert op zondag 30 september het feit dat Frans Joosten 50 jaar lid is van de
vereniging. Dit wordt gedaan tijdens de seizoensopening en gaat gepaard met de eerste thuiswedstrijden in
Sporthal de Berkel. De eerste wedstrijd begint om 10.00 uur.
In de eerste wedstrijd speelt het
gemengde team E1 tegen Bevo HC
1. Om 10.55 uur spelen de dames
senioren 1 tegen EHV1. Gemengd
team E2 speelt om 12.05 uur tegen
Rapiditas 2 en de heren senioren

spelen om 13.20 uur tegen Blerick 1.
Aansluitend op deze wedstrijd wordt
Frans Joosten gehuldigd.
Frans is in 1968 begonnen als speler en door de jaren heen altijd betrokken gebleven bij de handbalclub als

binnen. Het veldspel van beide teams
werd er niet beter op. Vlak voor rust
nog een vrije trap voor Hegelsom op
de rand van het zestienmetergebied,
aan de zijkant. De bal werd strak voor
het doel gespeeld door Jordi Janssen
en van dichtbij wederom door Guido
Kauffeld binnengetikt. De rust ging in
met 2-1. Wat het publiek na rust nog
voorgeschoteld kreeg was zo slecht als
het weer.
Hegelsom wilde blijkbaar niet
meer voetballen en BVV kon het niet.
Er ontstond een wedstrijd met veel
strijd maar geen kansen meer aan
beide zijden. BVV gokte op een bal die
goed zou vallen en Hegelsom speelde
lange ballen snel thuis. Zo bleef het 2-1
voor Hegelsom en konden de eerste
punten gevierd worden.

trainer van diverse teams. Ook nu
nog traint Frans wekelijks het dames
recreantenteam van Wittenhorst.
Frans was ook betrokken bij de
oprichting van de herenafdeling in
1968.

Sevenum

Kom ook naar ons
blije hondenbuffet
Zaterdag 6 oktober
10.00 tot 16.00 uur
Extra feest! Een buffet met lekkere
snacks, en een toetje uit de ballenbak
voor alle honden!

Door: voetbalclub VV Hegelsom
Het eerste team van VV Hegelsom startte op zondag 23 september de
competitie thuis tegen BVV uit Blitterswijck. Hegelsom won deze wedstrijd
met 2-1.
De eerste helft begon met een
beter en gevaarlijker Hegelsom.
Dit resulteerde in de 23e minuut in de
eerste kans voor Hegelsom. Een goed
schot van Niek Peeters werd gepareerd door de doelman van BVV en
de rebound werd voorlangs geschoten door Rik Huijs. BVV was gewaarschuwd. In de 27e minuut een snelle
uitval van Hegelsom die door Guido
Kauffeld beheerst werd afgemaakt,
1-0. In de 38e minuut weer een mogelijkheid voor Hegelsom, maar hier was
de keeper van BVV weer een sta-in-deweg. In de 40e minuut werd een vrije
trap voor BVV in het zestienmetergebied van Hegelsom geslingerd. Er werd
dramatisch slecht uitverdedigd en de
bal viel pardoes voor een BVV-speler.
Deze dacht niet lang na en schoot goed

creëerde dan SV Melderslo, kwam het
via een afstandsschot en een strafworp toch terug tot 5-4. SV Melderslo
wist het gat vrij snel weer te vergroten door de 6-4 te scoren, maar meer
dan dat zat er niet in. Ook Odisco had
weinig meer in te brengen, waardoor
het dus bij deze stand bleef en
SV Melderslo de twee punten in
eigen huis kon houden.

Sevenum
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Sporting ST onderuit
tegen Blerick
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste herenteam van Sporting ST uit Swolgen en Tienray ontving donderdag 20 september het eerste herenteam van Blerick over de
vloer op het Sportpark Kerkebos in Swolgen. Een wedstrijd die verloren
werd met 0-6.
De uitgestelde wedstrijd begon
met een minuut stilte voor clubman
Geert Rutten die veel te vroeg
gestorven is. De eerste vijftien
minuten had Sporting een paar
kansen. Toen viel snel de 0-1 door
Luca Willems en een paar minuten
later werd het al 0-2 door Dennis
Melo. Sporting kreeg twee keer de
kans op de aansluitingstreffer van elf
meter. Beide keren werden deze

genomen door de aanvoerder Tim
van Rijswick, maar hij miste beide
keren. En zo gingen de teams de rust
in met 0-5 door nog drie treffers van
Luca Willems. De tweede helft zakte
Sporting verder terug waardoor er
voor Blerick minder ruimte kwam
achter de verdediging. Uiteindelijk
kreeg Sporting nog een paar kansen.
Rik Gerrits maakte nog een doelpunt.
De eindstand is 0-6.

Stand Together:
sporten voor het
goede doel
Stand Together 2018 vindt plaats op zaterdag 29 september op en
rondom de atletiekbaan in de Kasteelse Bossen in Horst. De opbrengsten van dit sportief evenement zijn bestemd voor de stichting LIVA die
gezinnen met langdurige zieke kinderen helpt.
Tussen 07.00 en 19.00 uur staan
sport en bewegen 12 uur lang centraal
op de atletiekbaan van Lopersgroep de
Peelrunners in Horst. Naast een
12-uursloop, waarbij iedereen een of
meerdere rondjes van 2.1 kilometer
kan lopen, zijn er diverse andere
activiteiten. Zo kan er meegedaan
worden aan freerunnen, een mindfulrun, blotenvoetenpad, kickboksen,
rompstabiliteits- en hardlooptraining,

yoga en sportmassages. Ook is er een
kinderloop voor kinderen tot en met
12 jaar. Maarten Hermans gaat 12 uur
lang hardlopen met het doel om 120
km af te leggen voor het goede doel
Stichting LIVA. Met deze uitdaging en
onder het mom van ‘Stand Together:
Hoe ver ga jij?!’ daag hij iedereen uit
om ook in beweging te komen voor
het goede doel. Kijk voor meer informatie op via www.standtogether.eu

Winst voor Hovoc-dames
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc HS1 uit Horst heeft zaterdag 22 september VC Sneek HS1 uit Sneek opgewacht. De dames namen het
vrijdag 21 september op tegen HLB van Daal/DS D2 uit Den Dungen. De dames pakten de winst, de heren verloren.
Afgelopen vrijdag 21 september
hebben de dames van Hovoc hun
eerste wedstrijd van het seizoen
gespeeld tegen HLB van Daal/DS D2.
Na een wisselend spelende voorbereiding waren de dames er op
gebrand om te winnen van HLB.
Er werd sterk begonnen aan de eerste
set, maar door een sterke serve van
de tegenstander werd het nog spannend, maar Hovoc trok aan het
langste eind (21-25). De tweede set
was eigenlijk hetzelfde verhaal, maar
in deze set werd het spel sneller
opgepakt, mede door een tactische
wissel van coach Bob Soberjé (16-25).
Het befaamde ‘derde setje’ was ook
in deze wedstrijd aanwezig.
Persoonlijke fouten en een goede

serve van de tegenstander zorgden
voor een 25-18 verlies. De laatste set
gingen ze er weer vol voor wat
resulteerde in 21-25 winst. 1-3 winst
was een feit.
Heren 1 mocht het eerste mannenteam uit Sneek ontvangen. Ook
deze mannen maakten net als Hovoc
hun debuut in de Eerste divisie. Hovoc
ging onder de bezielende leiding van
Jan Aquarius de strijd aan. De eerste set liepen de Horstenaren al snel
tegen achterstand aan, wat naarmate
de set vorderde werd bijgetrokken.
Tot de big points (vanaf de 20) bleef
de mannenmacht bij. Sneek wist met
duidelijke powerplay Hovoc onder
druk te zetten en de persoonlijke foutenlast bracht daar geen verandering

in. Met 21-25 werd de eerste set afgegeven aan Sneek. In de tweede set
werd het debuut gemaakt door Jorne
Timmermans. Helaas bracht het geen
groot verschil, want ook hier werd
de strijd bij de big points beslecht
door de Snekenaren (22-25). Met wat
finetuning, want winst leek telkens
binnen handbereik, werd de derde
set begonnen en meteen een voorsprong ingezet. Sneek had nog wel
wat in te brengen, maar het gaatje
was te groot geworden en nipt werd
de eerste setzege gepakt (26-24).
Daarna overklaste Sneek de mannen.
Met 17-25 werd het uiteindelijk 1-3
voor Sneek. Het was een wedstrijd
waar niveau werd gehaald en mooi
volleybal werd gespeeld.

Horster hockeymannen
verslaan Deurne
Door: Hockeyclub Horst
De hockeymannen uit Horst kregen zondag 23 september de hockeymannen uit Deurne op bezoek. Een
wedstrijd die ze met winst wisten te bezegelen, 3-2.
Het was een erg regenachtige
dag, maar gelukkig was het nieuwe
waterveld nog goed bespeelbaar.
En weer of geen weer: het publiek
was niet thuis gebleven en stond in
grote getale langs de kant en in de
kantine. Door al dit publiek waren de
Horster hockeymannen ervan overtuigd dat ze de goede start van het
seizoen door konden trekken naar
een overwinning tegen Deurne.

Beide teams gingen fel van
start en hierdoor kreeg Deurne een
strafcorner. Deze werd in de goal
gewerkt, maar werd gelukkig voor
Horst afgekeurd door de scheidsrechters. Zo’n tien minuten voor rust was
het Horst dat de voorsprong pakte
na een mooie aanval: 1-0. Vlak voor
rust maakte Horst er nog snel 2-0
van, zodat met een gerust hart naar
de kopjes thee gegaan kon worden.

Na de rust was er een mindere periode van Horst waardoor Deurne de
2-1 en de 2-2 kon maken. Gelukkig
voor Horst kwam er nog geen vijf
minuten na de 2-2 van Deurne een
slottreffer, zodat de eindstand van
3-2 in het voordeel van Horst werd
bereikt. Zondag 30 september mogen
de Horster hockeymannen richting
het zuiden om het op te nemen tegen
Meerssen.

Ter versterking van het huidige Operations team van Sylvan Horst B.V.
en vanwege verdere uitbreiding van de activiteiten zijn we op zoek naar

OPERATORS (fulltime)
Cursussen seizoen
2018-2019

Aanmelden kan nog steeds
Onlangs is het Hobby-Gilde weer
met zijn activiteiten gestart. Voor de
volgende cursussen zijn er nog
plaatsingsmogelijkheden:
Bloemschikken, bridge,
wedstrijdbridge, Duits, schilderen
Voor verdere informatie en
aanmelding verwijzen wij u naar

www.hobbygilde.nl

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

KERNOMSCHRIJVING VAN HET WERK ALS OPERATOR:
• Bedienen van toegewezen productielijnen (blender, cleanroom & robot);
• Productie m.b.v. schimmels en Large Scale Solid-State Fermentation en aseptische
processing in ISO 5/GMP-B cleanrooms;
• Product inspectie, verzend gereed maken en logistiek;
• Ondersteunen van de Supervisors;
• HACCP/GMP-werkregime;
• Verschoven dag-/avond-/weekenddiensten (géén nachtdienst).
OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE FUNCTIE HEB JE:
• Tenminste 3,5 jaar ervaring met het besturen van procesapparatuur (handmatig en/of
geautomatiseerd) in food, farma of feed;
• Bij voorkeur MBO-niveau 2/3, VAPRO A/B, diploma Biotechnologie,
Procestechnologie of Voedingsmiddelentechnologie.

Voor verdere bedrijfsinformatie kun je onze website sylvaninc.com bezoeken.
Als je vragen hebt over de vacature, kun je contact opnemen met
Charles Huijbers (Plant Manager) of Yvonne Grubben (HR Manager), via 077-3978411.
Je sollicitatiebrief, CV en kopie van je diploma kun je sturen
naar yvonne.grubben@sylvan.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Wittenhorst VR1 start seizoen
met winst tegen Schaesberg VR1
Door: voetbalvereniging RKsV Wittenhorst
De competitie is weer begonnen voor RKsv Wittenhorst VR1 uit Horst op zondag 23 september. Wittenhorst
speelde deze eerste wedstrijd thuis tegen Schaesberg en won met 2-0.
Beide teams begonnen onrustig
aan de wedstrijd. Het eerste kwartier
leverde dan ook geen grote kansen op.
Helaas wel een gedwongen wissel aan
de zijde van Wittenhorst: Karin
Pieterse werd in de mangel genomen
door twee speelsters van Schaesberg
en raakt daarbij geblesseerd. Karin
moet na twaalf minuten al het veld
geblesseerd verlaten.
Na iets meer dan een half uur
spelen openden de oranje-zwarten de
score. Een pass van Maud Vermazeren

komt terecht bij Michelle de Wit, die
de bal tegen de keeper aan schoot,
maar Fleur van Veggel was er direct bij
en tikte de bal binnen: 1-0. Een eerste
helft waarbij niet veel kansen gecreëerd werden. Wittenhorst had meer
balbezit en de bezoekers uit Landgraaf
werden niet gevaarlijk.
Ook in de tweede helft had
Wittenhorst meer balbezit en was
het de betere ploeg. Na 25 minuten spelen in de tweede helft werd
dit dan ook beloond. Aanvoerder Kris

Wijnhoven nam de corner, de bal
kwam strak voor het doel en de
keepster van Schaesberg tikte de bal
in eigen doel: 2-0. In de 75e minuut
is het Donna Janssen die haar officiële debuut maakte voor het eerste
vrouwenteam van Horst. In de laatste
minuut werden de gasten nog gevaarlijk. Celine Roeffen, die een goede
wedstrijd stond te keepen, kon ook in
de laatste minuut voorkomen dat ze
een doelpunt tegen kregen en daarmee was de eindstand: 2-0.

Egchel profiteert van Sporting ST
Door: voetbalclub Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelde zondag 23 september tegen SV Egchel. De
wedstrijd eindigde in 4-2 voor Egchel.
Vrijwel de eerste aanval gaf
Pim Smits diep op Marco Cornelissen,
hij zette voor en Jur Janssen maakte
af, 0-1. De beginfase was duidelijk
voor Sporting ST. Rene Kusters besloot
om het te proberen vanaf 40 meter,
de bal schoot door en belandde in het
doel, 0-2. Vlak erna werd Jur Janssen
omver gelopen in het strafschopge-

bied, de scheids besloot om geen
penalty te geven. Hierna verzuimde
Sporting het af te maken en maakte de
3-0 niet. Het spel werd slordig en
Egchel l sterker. Egchel kreeg ook
kansen en in de 41e minuut werd het
1-2. De tweede helft ging op en neer,
beide ploegen kregen kansen. Het was
echter Egchel dat in de 55e minuut 2-2

maakte. Hierna volgden nog wat
kansen. De grootste kans, de bal op
de doellijn van Egchel, werd net niet
binnen getikt. In de counter maakte
Egchel in de 77e minuut 3-2. Sporting
probeerde de gelijkmaker te forceren.
Dit resulteerde in veel ruimte voor
Egchel die hiervan profiteerde, 4-2,
dat ook de eindstand was.

HZPC begint seizoen goed
Door: zwemvereniging HZPC
De eerste wedstrijd van het seizoen voor HZPC uit Horst stond gepland op zondag 23 september. Het ging om
de Junioren-Minioren wedstrijd deel 1. Na een maand trainingen was het afwachten hoe iedereen ervoor zou
staan.
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Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

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

Op zoek naar
een leuke baan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Teler planten- en groentengewassen

Vac. Nr. P028115
Je bent verantwoordelijk voor het plannen en realiseren van het
teeltproces; van voorbereiding tot en met teeltoptimalisatie. Structurele fulltime baan voor 38 uur.

Vakkracht pluimveehouderij

Vac. Nr. P027497
In deze fulltime functie ben je zelfstandig verantwoordelijk voor alle
werkzaamheden op het bedrijf: o.a. raap je eieren, controleer je de
dieren, maak je de stallen schoon en je laadt de dieren.

Logistiek medewerker kamerplantenkwekerij

Vac. Nr. P027140
Afwisselende fulltime baan, voornamelijk met de heftruck. Maar
ook werkzaamheden als sorteerwerk, oppotten, stickeren, het
steken van kaartjes, inpakken en verzendklaar maken bestellingen.

Parttime schoonmaakmedewerker
vakantieboerderij

Vac. Nr. P024549
Schoonmaken van verschillende groepsaccommodaties met één
directe collega. Jullie zorgen ervoor dat deze weer schoon zijn
voor volgende gasten. Je werkt op vrijdag, 8 uur per week.

Gewasverzorger veredelingsbedrijf

Er deden in totaal 24 wedstrijdzwemmers mee, onderverdeeld in
11 junioren en 13 minioren. Voor Isis
van Kuijk, Lars Hagens en Joris Rongen
was dit de eerste wedstrijd bij de
Junioren na afgelopen seizoenen bij de
minioren gezwommen te hebben. Fleur
Veens, Julia van Well, Mazen Ahmed en
Ard Sprunken zwommen hun eerste
wedstrijd binnen het Minioren circuit.
Voor Jente Sikes, Mila Sikes, Isis Sikes
en Stephan Sjeptoera was dit de eerste
wedstrijd voor HZPC, ze zijn overgekomen van een andere zwemvereniging.
De trainers waren na de wed-

strijd tevreden over de behaalde tijden
en resultaten. Op drie van de twinitg
onderdelen was zelfs het hele podium
geel gekleurd door HZPC. In totaal werden er 26 medailles behaald, waarvan 11 gouden medailles, door Isis van
Kuijk (3), Cas Verstegen (2), Isis Sikes
(2), Jorn Sprunken (2), Jesse Jacobs en
Tijn van Kuijk (1).
Tijn van Kuijk, Stephan Sjeptoera,
Cas Verstegen, Sten Verstegen en Mila
Sikes verdeelden 9 zilveren medailles. Ook werd er zilver veroverd op de
estafettenummers bij de junioren op
de 4 x 50 meter vrije slag heren en de

4 x 50 meter wisselslag dames. Guido
Jacobs, Jesse Jacobs, Danee Verstegen,
Lars Hagens en Jente Sikes kregen
allen een bronzen medaille.
Enkele zwemmers kwamen op
afstanden uit die ze nog niet in wedstrijdverband gezwommen hadden,
uiteindelijk behaalden de zwemmers,
van de in totaal 58 ‘starts’, 41 persoonlijke records. Grootste verbetering kwam op naam van Joris Rongen
op de 100 meter vrije slag, in een tijd
van 1.35.86. Al met al een heel goed
begin van dit nieuwe zwemseizoen
voor HZPC.

Vac. Nr. P023754
Je werkt in een klein team in deze fulltime functie. Zaaien
en opkweken van de planten en zorgen voor optimale
groeiomstandigheden (klimaat, substraat, ziektebestrijding, bestuiving, zaadoogsten)

Solliciteer via de site of stuur je
CV naar horst@ab-werkt.nl
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
077 - 39 808 83
ab-werkt.nl
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Filmfestival ‘Het loopt
gesmeerd’ in Sevenum
In De Wingerd in Sevenum vindt op zondag 7 oktober een filmfestival plaats waarbij alle inzendingen van de
jaarlijkse wedstrijd van Limburgse filmclubs in Roermond 2017 te zien zijn. Dit festival vindt plaats van 13.30 tot
17.00 uur, waarbij ook de winnende film ‘Het loopt gesmeerd’ van de Sevenumse filmclub ’t Lenske te zien is.

Elk jaar wordt er door de winnende club een thema gekozen
waarover een film gemaakt moet
worden. Dit jaar is dat ‘Het loopt
gesmeerd’. Gerard Koenen, lid van
‘t Lenske heeft een verhaal geschreven met deze titel dat zich afspeelt

in en rondom het verzorgingstehuis
Sevenheym. De filmclub heeft hier in
totaal acht opnamedagen aan
gewerkt. Er spelen bewoners en
personeel uit het tehuis mee, aangevuld met spelers van toneelvereniging Setovera, de Plusspelers,

de Setoverakids, en familie- en
clubleden van de filmclub met in
totaal een kleine zestig personen.
De film van ’t Lenske duurt dertig
minuten en draait om 15.00 uur.
Iedereen is welkom om de hele
middag aanwezig te zijn.

Documentaire over kunstenaar
Pieter Verstappen
Amateur-filmmaker Gerard Koenen uit Horst besloot een documentaire te maken over het leven en inspiratie
van de Meijelse schilder en kunstenaar. Op vrijdag 28 september gaat de film in Meijel in première. Meijelnaar
Pieter Verstappen is bekend in binnen- en buitenland. Zijn schilderijen en bronzen beelden, die met name dieren
in het wild uitbeelden, vonden door de jaren heen hun weg naar alle delen van de wereld.
De film over Verstappen heet The
Circle of Wildlife Art, een knipoog naar
het bekende liedje uit de
Disneyklassieker The Lion King en de
naam van de galerie van Pieter
Verstappen: Wildlife Art Gallery. Het
repertoire van de Meijelnaar bestaat
grotendeels uit schilderijen en bronzen
beelden van de natuur waar normaal
gesproken ook dieren in terug komen.
De werken van Verstappen zijn populair, vertelt Koenen. “Over de hele
wereld zijn z’n schilderijen en beelden
gewild. Het was en is een hele eer om
een Verstappen aan de muur te
hebben. Het is internationaal een
bekende naam.”
Koenen leerde Verstappen kennen toen de Horstenaar begin jaren 80
een lijstenmakerij en galerie begon.
Verstappen kwam regelmatig bij hem
langs en nog altijd is hij klant bij het
bedrijf dat inmiddels is overgenomen
door de dochter van Koenen en diens
man. “Het werk van Pieter heb ik altijd
al heel interessant gevonden”, vertelt
Koenen. “Dat realistische vind ik heel
erg mooi. Ik ben zelf amateur-schilder
en ik heb het werk van Pieter altijd
goed in de gaten gehouden.”

Van de Peel tot een
hersenbloeding
Naast schilder is Koenen ook
amateur-filmmaker. Die twee passies combineerde hij in de documentaire over Verstappen. “Ik wilde al
heel lang een film maken over Pieter”,

De Meijelse kunstenaar Pieter Verstappen
vertelt Koenen. “Vanwege zijn kunstwerken, maar ook vanwege het feit
dat Verstappen zelf jager is en toch
de schoonheid van dieren vastlegt op
het doek. Dat levert een soort conflict
op. In de documentaire legt hij uit hoe
dat kan.”
In de film komt het hele leven
van Verstappen naar voren. Waar hij
gewoond heeft, waar hij zijn inspiratie vandaan haalt en waar hij zijn
schilderijen gemaakt heeft. “Zo zit
er een stuk in dat we samen door de
Peel lopen”, vertelt Koenen. “Pieter
weet er alles van en heeft daar veel

schilderijen gemaakt. Daar vertelt hij
over. Maar hij vertelt bijvoorbeeld
ook over een hersenbloeding die hij
heeft gehad. Zo leer je in iets meer
dan een halfuur de positieve én de
negatieve dingen die Pieter mee heeft
gemaakt, kennen. Het gaat over zijn
leven als kunstenaar en over leven in
de natuur.”
Met The Circle of Wildlife Art wist
Koenen bij de Limburgse filmdagen,
een festival van provincie Limburg
voor amateur-filmmakers, een prijs
in de wacht te slepen. De film werd
geëerd als ‘Sterke documentaire’.
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Broodjes bakken
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo worden zowel op zaterdag 29 als
zondag 30 september activiteiten georganiseerd. Het museum is op
beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag wordt er door de
leden van het Dionysos-gilde een
demonstratie kaas maken gegeven.
Op zondag wordt er brood gebakken
in de bakoven van het museum.

Joekskapel Kloëte Kook brouwt
eigen biertje
De Grubbenvorster Joekskapel Kloëte Kook heeft ter gelegenheid van het 3x11 jubileum het idee opgevat om
een eigen bier te brouwen. Dit krijgt de naam Kloëte Klep. Dit werd besloten tijdens een proefavond op vrijdag
21 september in stadsbrouwerij de Klep in Venlo.

Kinderen mogen hun eigen broodje
kneden, vorm geven en versieren.
Op zondag is er ook een optreden
van het Reünie Orkest Limburgse
Jagers.

Expositie Jack Poels
In galerie IROK in Horst is zondag 30 september een overzichts–
expositie van Jack Poels te zien. De expositie is te bezoeken tussen
12.00 en 16.00 uur.
In september 2017 begon Jack
Poels aan een serie schilderijen na
een inspirerende treinreis door
Noord-Scandinavië, waar hij de
middernachtzon beleefde.
Poels schilderde elke maand een
schilderij op een vast formaat; 60 bij
60 centimeter. In alle schilderijen is
de zon te ontdekken.

Elke laatste zondag van de
maand werd de foto gepubliceerd op
internet en vervolgens geëxposeerd
in galerie IROK. Op twee enkele
stukken na zijn alle schilderijen reeds
verkocht. Op zondag 30 september
zijn alle schilderijen bij elkaar te
zien. Jack Poels is deze middag ook
aanwezig.

Signeersessie Peter
Römer bij Bruna
Peter Römer, de huidige auteur van de Baantjer-serie, signeert op
zaterdag 6 oktober bij Bruna in Horst. De schrijver is aanwezig van
10.30 tot 12.30 uur.
Peter Römer is de zoon van Piet
Römer die jarenlang de rol speelde
van rechercheur De Cock in de
tv-serie Baantjer.
Römer zette als bewerker van
de televisieafleveringen de
Baantjer boekenreeks voort.

Op 25 september verscheen deel
83 in de Baantjer-serie: De Cock en
de dood van een kerkrat. Met in de
hoofdrol als vanouds rechercheur
De Cock en zijn assistent Vledder
van bureau Warmoesstraat in
Amsterdam.

Tabletcafé bieb Horst
BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 29 september een tabletcafé. De bijeenkomst is van 10.00 tot 13.00 uur.
Het tabletcafé is voor wie
alles wil weten over de nieuwste
apps en handige functies op de
tablet, smartphone en e-reader.
Aanwezige studenten geven
uitleg, maar deelnemers kunnen
ook elkaar helpen. Het tabletcafé is
geen cursus of workshop, maar een

samenzijn van gebruikers. De organisatie raadt aan om een apparaat mee te nemen dat is
opgeladen, evenals gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is handig
bij het installeren van nieuwe apps.
Deelname aan het tabletcafé is
gratis.

Kinderboekenweek
bij BiblioNu
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar vriendschap.
Ook BiblioNu Horst besteedt hier aandacht aan.
Kinderen worden uitgenodigd
om samen met hun vrienden naar
de bibliotheek te komen. Daar
kunnen zij een spiegel decoreren,
zodat deze persoonlijk wordt.
Kijk er vervolgens in, alleen of
samen met je beste vriend(in), en
maak een selfie. Voor de kleintjes
is er een kleurplaat en kinderen
kunnen een woordzoeker
oplossen.

Tijdens de Kinderboekenweek
zullen 24 groepen 7 van het basisonderwijs BiblioNu bezoeken.
De kinderboekenauteurs Hans
Kuijper, Lydia Rood, Stefan Boonen,
Marc ter Horst, Henk Hardeman,
Tjibbe Veldkamp, Ruben Prins en
Frank van Pamelen zijn van de partij en gaan de leerlingen in aanraking brengen met de wereld achter
het boek.

Daar was een basisbrouwsel
gemaakt en dit werd in twee verschillende smaakvarianten verwerkt.
De meerderheid koos voor smaak 1:
een fris tripel bier van 7,5 procent

alcohol met citrus en kruidige smaaktonen. Voor het bier werd een etiket
ontworpen door Sam Rutten, met
daarop onder andere de kerk van
Grubbenvorst.

De opbrengst van de verkoop van
de eigen Kloëte Klep wordt gebruikt
voor de organisatie van de
Boerenbruiloft op Gekke Maondaag
in Grubbenvorst.

Fototentoonstelling
‘Onder de Wieken’ in Meterik
Heemkunde Meterik organiseert op woensdag 10 oktober een fototentoonstelling ter gelegenheid van de
officiële opening van het nieuwe schoolgebouw ‘Onder de Wieken’ in Meterik. De tentoonstelling is geopend van
13.15 tot 15.00 uur, en van 19.00 tot 20.30 uur.
Tijdens deze tentoonstelling kan er
teruggekeken worden op foto’s en
filmbeelden van de vroegere lagere
school en latere basisschool. Meterik
heeft een schoolgeschiedenis die

begon in 1733. In de loop der tijden
heeft dat onderwijs op diverse locaties
in het dorp plaats gevonden. Ook heeft
het dorp een korte historie wat betreft
voortgezet onderwijs. Er was een

tuinbouwschool en in het klooster
hadden de zusters behalve een kleuterschool en een lagere meisjesschool,
ook een modevakschool. Deze werd
bezocht door meisjes uit de omgeving.
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Agenda t/m 4 oktober 2018
vr
28
09

za
29
09

Borduurcafé

Jubileumproductie ‘Augustus 1965’

Optreden The Old Friends

Tijd: 14.00–17.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Setovera
Locatie: Manege D’n Umswing Kronenberg

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Eetcafé Bej Ber Swolgen

Dave & Jono Live on Stage

Optreden Daredevils

Biercantus Swolgen 2018

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Zaal Wilhelmina Swolgen
Locatie: kermistent Swolgen

Tijd: 18.00-20.30 uur
Locatie: kermistent Swolgen

Stammineke MEGApark

Optreden Khick

Jubileumproductie ‘Augustus 1965’

Tijd: 20.00-04.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Setovera
Locatie: Manege D’n Umswing Kronenberg

Stand Together

Optreden Gerrit Christiaens

Tijd: 06.55-22.00 uur
Locatie: Atletiekbaan Peelrunners Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Eetcafé Bej Ber Swolgen

Sigarenbandjesbeurs

Disco en Soul Classics Dansavond
voor 40, 50 en 60+

Tijd: 08.00–14.00 uur
Locatie: Peelmuseum America

Discussiebijeenkomst
energietransitie
Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: D66 Limburg
Locatie: Hoeve Rosa Grubbenvorst

zo
30
09

Kermis Swolgen
Tijd: 14.00-24.00 uur
Locatie: centrum Swolgen

Optreden Proost
Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Zaal Wilhelmina Swolgen
Locatie: kermistent Swolgen

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Click4friends
Locatie: horecacentrum Sevewaeg Sevenum

Seizoensopening HC Wittenhorst

Optreden Aaltied Noeit Te Laat

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Sporthal De Berkel Horst

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Eetcafé Bej Ber Swolgen

Tabletcafé

Ommetje De Blakt

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 10.00–12.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: parkeerplaats aan het eind van het
Vongdere Sevenum

Workshop KURK-tas maken van
kurkleer

Tweedehands kinderkledingen speelgoedbeurs

Tijd: 10.00–16.00 uur
Organisatie: Museum de Kantfabriek Horst
Locatie: Het Atelier Americaanseweg 14, Horst

Tijd: 10.00–12.00 uur
Organisatie: Mamaloe Sevenum
Locatie: De Schatberg Sevenum

Broodjes bakken

Optreden Reünie Orkest
Limburgse Jagers

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

ma
01
10

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

di
02
10

Kermis Swolgen
Tijd: 14.00-24.00 uur
Locatie: centrum Swolgen

Raadsavond
Tijd: 19.00 uur
Locatie: gemeentehuis Horst aan de Maas

wo
03
10

Informatieavond over kosten in
de zorg
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Comité Nationaal ZorgFonds
Horst aan de Maas
Locatie: BiblioNu Horst

Open dag

Overzichtsexpositie Jack Poels

Jubileumproductie ‘Augustus 1965’

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: LinQ Event Group Horst

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: galerie IROK Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Setovera
Locatie: Manege D’n Umswing Kronenberg

Kermis Swolgen

OP-Festival

Tijd: 18.00-01.00 uur
Locatie: centrum Swolgen

Tijd: 13.30–20.00 uur
Locatie: Wihelminaplein Horst

Grubbevorster Vastenaovesliedjes
Konkoers 2018

Kermis Swolgen

Tijd: 19.49-23.49 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 14.00-24.00 uur
Locatie: centrum Swolgen

do
04
10

Handwerkcafé
Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst
Locatie: Kloosterstraat 64a, Grubbenvorst

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

z ondag 3 0 s ep - ko o pz o n dag
h orst cen trum
Verrassend Veelzijdig
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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
28 t/m 30 september 2018
Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14
1 t/m 4 oktober 2018
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Hegga Symphonicaweekend in Hegelsom
Muziekvereniging Sint Hubertus uit Hegelsom presenteert vrijdag 5 en zondag 7 oktober een muziekspektakel onder de naam Hegga Symphonica. Dit vindt plaats in Manege Wieneshof in Hegelsom.

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

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
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 27

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

Het Hegga Symphonica weekend
begint met een muzikale show op
vrijdag 5 oktober vanaf 19.15 uur,
uitgevoerd door een samenwerking
van meer dan 125 enthousiaste muzikanten. Centraal staat de Hegelsomse
fanfare onder leiding van Bart
Partouns. De fanfare wordt ondersteunt
door de drumband van KHH Horst,
Vocal Group Happy Sound, zangers
Lennart Huijs en Marloes Nogarede,

jeugdfanfare, danspaar, professioneel
popcombo en een vuurshow van
Vuurkunstenaar. Het concert wordt
gepresenteerd door Janneke Saris en
Rob Zanders. Het Hegga Symphonicaweekend wordt vervolgd op zondag
7 oktober om 10.30 uur met ‘Frühstück,
Bier und Blaskapellen.’ Hierbij zijn
live-optredens van de blaaskapellen uit
Meijel en Asenray. Rond 14.00 uur gaat
het Frühshoppen over in het familie-

programma Hegga SymphoniKids.
Hierbij zijn optredens van het muzikale
duo Lisa Hewett en Raven Haver,
Vet Steeren en zangeres Sanne Hesen.
Verder kunnen kinderen zelf muziek
maken met de Hubtower van de
Muzikantine en worden er creatieve
workshops verzorgd door PadXpress.
Voor de gehele zondag geldt gratis
entree. Kijk voor meer informatie op
www.heggasymphonica.nl

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

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

WWW.SUPERKEUKENS.NL

ROERMOND

HORST

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

apparatuur met 10 jaar garantie

compleet met vaatwasser, combi-magnetron, gaskookplaat,
afzuigkap, spoelbak, werkblad.

€ 3999,-

Van alle gemakken voorzien
285 x 185 cm
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WWW.EPTUMMERS.NL/VACATURES

BEZORG ONS EEN NIEUWE COLLEGA EN ONTVANG EEN EP:TUMMERS WAARDEBON T.W.V. €500. MEER INFO:

BEZORG ONS
EEN COLLEGA!

VERDIENEN?

€500,-

Tummers
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