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21e keer Bokkenollen
In Griendtsveen vond op zaterdag 6 oktober voor de 21e keer het WK Bokkenollen plaats. Tijdens de wedstrijd leggen teams een hindernisparcours af met een dienblad
met daarop vier glazen en één flesje bockbier. Het team dat het meeste bier overhoudt én een zo snel mogelijke tijd neerzet, wint. Op zondag 7 oktober werd het WK van
de jeugdvariant Limonollen gehouden. Lees verder op pagina 03

Nieuwe Omroep Horst aan de Maas

Samenwerking Omroep Reindonk en Omroep Venlo
Omroep Reindonk gaat een samenwerking aan met Omroep Venlo om verder te professionaliseren.
De omroep, die vanaf april 2019 verder gaat onder de naam Omroep Horst aan de Maas, gaat daarvoor onder
meer drie beroepskrachten werven. Om een professionele slag te maken is het onder andere nodig dat de
subsidie van 0,56 cent per inwoner gelijkgesteld wordt met die van Venlo, naar 2,55 euro per inwoner.
De lokale omroep Reindonk
heeft een aantal roerige jaren achter
de rug. Nadat in 2013 een nieuwe
start werd gemaakt, onder meer
door het aannemen van een directeur/hoofdredacteur en de uitbreiding van de programmering, bleek
eind 2016 dat de directeur informatie had achtergehouden voor
het bestuur. Er bleek een schuld te
zijn van enkele duizenden euro’s
en een exploitatietekort. Er werden een nieuwe directeur en een
hoofdredacteur aangenomen, maar
het tekort kon niet worden opge-

lost. “We kwamen voor twee keuzes
te staan”, zegt voorzitter Arie Stas,
“teruggaan naar een volledige vrijwilligersorganisatie of doorontwikkelen
naar een professionele omroep, aangevuld met vrijwilligers.” Er werd gekozen voor het laatste.

‘Elkaar kunnen
versterken’
“Omdat Reindonk dit niet alleen
kan, is een partner gevonden in
Omroep Venlo. De meest voor de hand
liggende keuze als we de omroep

naar een professioneel niveau willen tillen”, aldus directeur Trees
Hogema. De OLON (Organisatie van
Lokale Omroepen in Nederland),
NLPO (Nederlandse Lokale Publieke
Omroepen) en de VNG (Vereniging van
Nederlandse Gemeenten) willen dat de
260 lokale omroepen die Nederland nu
telt samengaan in 80 streekomroepen.
In de Mediawet is namelijk bepaald
dat de lokale omroepen een Lokaal
Toereikend Media-Aanbod (LTMA) dienen te verzorgen en volgens de drie
organisaties, kunnen lokale omroepen
dat niet alleen. Met deze samenwer-

king tussen Reindonk en Omroep Venlo
wordt dan ook voorgesorteerd op deze
plannen, zegt Evert Cuijpers, directeur-bestuurder van Omroep Venlo.
“Deze samenwerking is voor ons geen
noodzaak, maar we zien wel dat we
elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld als het gaat om bedrijfsvoering.
Het wordt uiteindelijk één omroeporganisatie met twee omroepen met elk
zijn eigen identiteit. Omroep Horst aan
de Maas brengt nieuws dat relevant is
voor deze regio.” De programmering
wordt uitgebreid met onder andere
een dagelijks journaal op werkdagen. Verder wordt het team uitgebreid
met drie professionele redacteuren.
Hogema: “De plannen zijn besproken met de vrijwilligers en de reacties
waren positief.”

Om een kwaliteitsslag te maken,
zijn extra financiële middelen nodig.
Vanuit het gemeentefonds krijgt een
lokale omroep 1,14 euro per huishouden. Elke gemeente bepaalt
vervolgens zelf hoeveel subsidie zij
verleent, in Horst aan de Maas is dit
omgerekend 0,56 euro per inwoner.
Omroep Venlo krijgt 2,55 euro per
inwoner. Willen de twee omroepen
gaan samenwerken, dan is het volgens het bestuur noodzakelijk dat
dit bedrag gelijk wordt getrokken.
Daarnaast is een eenmalige
investeringssubsidie nodig van
100.000 euro. Stas: “We hebben
er vertrouwen in dat gemeente
Horst aan de Maas ‘ja’ gaat zeggen. Horst aan de Maas verdient een
goede lokale omroep.”
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Sinaasappelschillen dumpen tegen
verwoestijning van Swolgen
Timo Jetten (11) en Lucas van Rijswijck (10), beiden uit Tienray, zijn
onlangs begonnen met het dumpen van sinaasappelschillen in de bossen
van Swolgen. Naar schatting hebben ze er nu tussen de 100 en 200 kilo
geloosd. Hiermee doen ze onderzoek naar het effect dat deze schillen
hebben op de leefomgeving van dieren.
De aanleiding hiervoor is op school
terug te vinden. Timo (groep 8) en
Lucas (groep 7) zijn leerlingen van
KCSTip in Swolgen en doen daar aan
onderzoekend leren. In het kader
hiervan zijn ze iedere periode tus-

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

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

sen de verschillende vakanties onder
schooltijd bezig met een bepaald
thema. “We hebben dan geen losse
vakken meer zoals Nederlands of rekenen, maar we zijn in die tijd volop
bezig met dat thema en we kunnen
alles doen, zolang dat maar in het
kader van dat thema is. Hierin krijgen
we dan ondersteuning van de leraren”, vertelt Lucas. Momenteel zijn
ze bezig met het thema ‘bedreigde
diersoorten’. “Met de klas zijn we bij
dat thema in vier hoeken verdeeld,
waarbij iedere hoek van de klas weer
een ander continent is”, vertelt Timo.
“Wij hadden Oceanië en als er iets is
wat bij Oceanië hoort, dan is dat wel
woestijn. Dat leek ons een leuk onderwerp en dus zijn we daar verder op
Lucas van Rijswijck en Timo Jetten bij de berg sinaasappelschillen
ingegaan met de onderzoeksvraag:
Wat kunnen wij mensen tegen de
er in ieder geval iedere dag met drie
selijke supermarkt en komen daar
verwoestijning doen? Veel voedselpro- vrachtwagens vol met sinaasappeluit de sinaasappelpers. Het stukje
blemen komen door verwoestijning.
grond hebben ze in samenspraak met
schillen die daar dan gedumpt werIn een woestijn groeit niets, dus daar
den. Na een tijdje is op dit gebied het gemeente Horst aan de Maas en de
leeft ook niets.”
eigenaar van het stuk mogen afzetregenwoud weer terug gegroeid en
zag je dat ook de dieren daar weer
ten met lint, om te voorkomen dat
Om een antwoord op die vraag
terug kwamen.” En dat is ook het
andere mensen er spullen dumpen.
te vinden, gingen Timo en Lucas op
punt waar het aansluit met het thema Ook staat er een bordje bij dat het
onderzoek uit en zochten ze artikebedreigde diersoorten. “Uiteindelijk
is afgezet in samenspraak met de
len bij elkaar. Eén artikel sprong er
gemeente. De verhoudingen liggen
voor Timo en Lucas tijdens het onder- vormen die bossen en regenwouden
toch de leefomgeving van de meeste iets anders dan in Costa Rica, maar
zoek tussenuit: een artikel over een
de jongens hebben toch al ergens
regenwoud in Costa Rica, waarbij een dieren”, geeft Lucas aan.
Op het moment van schrijven
tussen de 100 en 200 kilo aan schildeel van het regenwoud tot woeszijn de jongens al twee weken bezig
tijn was verworden en opnieuw tot
len liggen op het stuk. “En de eermet eenzelfde experiment. In de
leven is gebracht met sinaasappelste veranderingen zijn al zichtbaar”,
bossen achter de school hebben
vertelt Lucas. Op het afgezette stuk is
schillen. Dit is een project waarbij
ze een kleine vlakte van ongeveer
inderdaad te zien hoe er gras is gaan
16 jaar lang sinaasappelschillen zijn
groeien tussen de schillen, maar ook
gedumpt op een grote vlakte van het 5 vierkante meter, waar ze iedere
dinsdag en donderdag sinaasappeleen stukje van de berg met schillen
tot woestijn verworden stuk regenaf. “We weten zodoende ook nog niet
woud. “Precieze afmetingen van dit
schillen heen brengen. Deze worden
zeker of dat het toeval is of dat het
stuk weten we niet, maar ze kwamen iedere dag opgehaald bij de plaat-

echt aan de schillen ligt”, vult Timo
aan. “We weten dat de schil de grond
weer vruchtbaar maakt, maar waar
dat precies in zit weten we nog niet.
Daar doen we nog volop onderzoek
naar. Net zoals de vraag of schillen
van andere soorten fruit hetzelfde
effect zouden hebben.”
Ze krijgen veel positieve reacties, zowel vanuit de supermarkt en
de gemeente als van de eigenaar
van het stuk grond. Maar ook vanuit de school. “Ze vinden dat we zo
goed bezig zijn, dat we hier drie
maanden langer mee bezig mogen
zijn. Normaal gesproken zou dit
ophouden met de herfstvakantie”,
vertelt Lucas. Wat verwachten ze dat
na drie maanden het resultaat is?
“In ieder geval heel veel gras”,
vertelt Lucas.

Gemeente stopt met Leisure Port
Gemeente Horst aan de Maas is samen met zeven andere Noord-Limburgse gemeenten op donderdag 4 oktober gestopt met de samenwerking met
de toeristische organisatie Leisure Port. De gemeenten zijn ontevreden over de resultaten die Leisure Port geboekt heeft en gaan op zoek naar een
nieuwe manier van promotie van de regio.
Stichting Leisure Port is een
samenwerking tussen de regiogemeenten en het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven in Noord-Limburg.
Sinds 2016 voerden de gemeenten
en Leisure Port gesprekken over de
effectiviteit en het functioneren van
Leisure Port. Na analyse van de huidige situatie en het in kaart bren-

gen van meerdere scenario’s voor de
toekomst, concluderen de gemeenten
dat zij te weinig vertrouwen hebben
in voortzetting van de samenwerking
met Leisure Port om de doelstellingen
te kunnen bereiken. Daarop hebben
de gemeenten het besluit genomen de samenwerking met Leisure
Port te beëindigen, zo laat gemeente

Gennep weten. Naast Horst aan de
Maas en Gennep gaat het verder over
de gemeenten Peel en Maas, Venray,
Bergen, Leudal, Mook en Middelaar
en Venlo. “De regiogemeenten zien
unaniem de meerwaarde van de toeristische platforms waarin de toeristisch-recreatieve ondernemers verenigd
zijn”, aldus gemeente Gennep. “Die

willen zij dan ook in stand houden.
Daarom zijn de gemeenten met spoed
op zoek naar een kwartiermaker die
in opdracht van de gemeenten gezamenlijk met de toeristische platforms,
overige ondernemers en de gemeenten een regiopromotie ‘nieuwe stijl’
ontwikkelt, in lijn met de nieuwe promotiestructuur van de provincie.”

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.

& kunststof kozijnen
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

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

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
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21e keer Bokkenollen
In het met zon overgoten
Griendtsveen doen op deze zaterdag
115 teams mee. Ze lopen in teams,
die bestaan uit twee lopers en één
coach. “Alles gaat weer op en top en
werkt naar behoren”, zegt Lorin van
Asseldonk van de organisatie. “Het is
een uniek evenement. En door te blijven vernieuwen is het na 21 jaar nog
steeds een werkende formule. Zo hebben we bijvoorbeeld een eetplein
en een Bockbierproeverij opgezet.
Ook zijn we ieder jaar bezig met het
vernieuwen van het parcours.” Dit jaar
is het hindernissencomité met vier
nieuwe hindernissen gekomen, van
de 27 hindernissen die het parcours
kent. “De bandenstapel, het labyrint,
de Mission Impossible en de Segways
zijn nieuw”, vertelt Van Asseldonk.
Lachend vervolgt hij: “Het hindernissencomité komt een paar keer per jaar
onder het genot van een pilsje samen
en dan ontstaan de beste ideeën.”

‘Beter dan vorig jaar’
De deelnemers komen uit alle
uithoeken van Nederland en zelfs uit
het buitenland doen er teams mee.

Vier teams van ‘Mannenavond’ uit
Hummelo (Gelderland), doen dit jaar
voor de tweede keer mee. “Een vriend
van ons komt uit Helenaveen en via
hem zijn we hier terechtgekomen”,
vertelt één van de teamleden. Een van
zijn teamgenoten vervolgt: “Het
was weer super om mee te doen en
volgens mij ging het ook wat beter
dan vorig jaar, hoewel de hindernissen in het water weer zwaar waren.”
Een ander voegt toe: “De gezelligheid
eromheen is één van de mooiste dingen van het Bokkenollen. En het is ook
echt een dorpsfeest, met een sportief
element, ook dat maakt het leuk.”
Na het sportieve gedeelte vond
er op zaterdag nog een feest plaats in
de feesttent op het kanaal. “Ook die
feesttent op het water maakt het
Bokkenollen uniek”, aldus Van
Asseldonk. Om 20.00 uur vond de
prijsuitreiking plaats. Dit jaar ging het
team ‘Bouwbedrijf Jan van de Laar’
er met de eerste plaats vandoor. In de
speciale damescompetitie wonnen
‘Nicht en nicht gaan als een bliksemschicht’. Op zondag werd er nog een
variant op het Bokkenollen georgani-

seerd, speciaal voor de jeugd. Bij dit
WK Limonollen waren de dienbladen
met frisdrank gevuld, maar werd er
eenzelfde parcours afgelegd door de
deelnemers. Deze variant voor de
aspirant-Bokkenollers was voor de
leeftijdsklassen 4 tot en met 6, 7 tot
en met 9, 10 tot en met 12 en 13 tot
en met 15 jaar.
De organisatie heeft als doel
om zich te blijven ontwikkelen in
de komende jaren. Veel groter zal
het Bokkenollen echter niet worden.
“We zitten nu wel aan het maximum
aantal deelnemers. We hebben niet
de ruimte voor meer mensen en het
zou vooral qua tijd ook niet haalbaar zijn. De teams zijn hier op zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur aan het
lopen.” Toch zijn er nog genoeg ontwikkelpunten aan te wijzen, volgens
Van Asseldonk. De organisatie wil de
komende jaren blijven doorgaan met
vernieuwen en wil daarnaast professioneler worden. “Met een LED-scherm
hebben we daar dit jaar al de eerste
stap in gezet”, zegt Van Asseldonk.
“En die lijn willen we graag doorzetten.”

Racistisch incident bij OJC Niks
In OJC Niks in Horst heeft vrijdag 5 oktober een incident plaatsgevonden waarbij twee vrijwilligers op
een racistische manier zijn uitgescholden en uitgedaagd door een groep van zeven personen. Dat laat het
jongerencentrum in een bericht op Facebook weten.
“Toen één van deze twee
vrijwilligers daarop besloot
naar huis te gaan, werden ze
bedreigd’, geeft OJC Niks in het
bericht aan. Ze laat weten dat dit

‘totaal onacceptabel’ is. OJC Niks
heeft besloten hier melding van
te doen bij zowel de politie in Horst
als Antidiscrimatievoorziening
Limburg.

OJC geeft aan hier verder geen
commentaar op te willen geven.
Politie Horst laat desgevraagd
weten nog niet verder van de zaak
op de hoogte te zijn.

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

Halloween voor kids

Vrijdag 12 oktober
van 17.00 - 21.00 uur
Meer info:
www.leurs.nl

Griezelspellen
Schminken
Pompoen snijden
en nog veel meer!
elke
zondag
open

In samenwerking met
Ruitersport Equidrôme

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

Strippenkaarten zijn
nu al verkrijgbaar bij
de informatiebalie
voor € 3,50 p.p.

“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 gehandicapt kind:
wat kan ik regelen?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
John en Nicole zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Uit hun huwelijk zijn
twee kinderen geboren, Rian en Tom. Tom is geestelijk gehandicapt en verblijft in
een zorginstelling. John en Nicole hebben een eigen woning, welke belast is met
een kleine hypotheek. Daarnaast zijn zij ook nog in het bezit van enkele percelen
bos en nog wat spaargelden. John en Nicole hebben tot op heden nog niks geregeld.
Vraag: is het verstandig dat John en Nicole iets regelen?
Indien John en Nicole beiden overleden zijn, zullen Rian en Tom samen alles
erven. Dit betekent ook dat Rian en Tom alles samen moeten regelen. Dit wordt
lastig, aangezien Tom geestelijk gehandicapt is. Dat is meteen een reden voor John
en Nicole om een testament te maken: vastleggen dat er een executeur wordt
benoemd voor de situatie dat zij er beiden niet meer zijn. De executeur mag de
nalatenschap zelfstandig afwikkelen. Rian zou tot executeur benoemd kunnen
worden, maar eventueel ook een buitenstaander. In elk geval niet Tom, aangezien
hij geen beslissingen kan nemen.
Een andere reden voor John en Nicole om een testament te maken is vastleggen
dat er iemand wordt aangewezen die het erfdeel van Tom gaat beheren, de zogenaamde bewindvoerder. Dit kan Rian zijn, maar eventueel ook een buitenstaander.
De bewindvoerder ziet er op toe dat de gelden op een goede manier ten behoeve
van Tom worden besteed.
Om te voorkomen dat het erfdeel van Tom grotendeels op gaat aan zijn kosten voor
de zorg, zouden John en Nicole er ook nog voor kunnen kiezen om zijn erfdeel te
beperken. Hierdoor verkrijgt Tom minder uit de nalatenschap, waardoor zijn vermogen wat meetelt voor de eigen bijdrage van de zorg ook kleiner wordt.

Vier generaties
Met de geboorte van Livvy Horstermans uit Horst, geboren op 21 augustus, zijn er vier generaties
in de familie compleet. Moeder van Livvy is Mieke Horstermans-Janssen en oma is Marian JanssenTheeuwen uit Swolgen. Truus Theeuwen-van den Hombergh, tevens uit Horst, is de superoma.

Kortom, het is voor John en Nicole van belang om een testament op te stellen en
daarvoor advies in te winnen.
Meer weten?
Meer weten over het opstellen van een testament of over de dienstverlening van
Consendo? Neem contact met ons op of maak gebruik van onze “Kofﬁepraat”.

04

nieuws

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Hulp in huishouding gezocht in
Melderslo voor +/- 3u per 2 weken.
Liefst op maandag. Tel. 06 41 31 81 10.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Uw adres voor trapbekleding met
tapijt, vloeren, raambekleding.
Bel 06 16 37 45 14 voor gratis
prijsopgave.
Welkom! 21 okt 2018, 11.00-16.00 u
Paranormale beurs in het Parkhotel
Horst, Tienrayseweg 2 Horst. Verkoop
edelstenen, schilderijen etc. Lezingen:
12.00 u Magie van de kleuren en hun
boodschap; 13.00 De rug lezen; 15.00
Psychometrie. Bekende paragnosten
en mediums uit binnen- en
buitenland! Yogastudio Reuver Horst
ook aanwezig!
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
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Atelier De Stal workshops voor
groepen. Programma’s op maat.
Zondag 28 oktober groot/ouder-klein/
kind schilderen van 13.30-16.30.
Info www.atelier-destal.nl
Te koop Batavus damessportfiets,
in zeer goede staat. Vraagprijs € 250,tel. 077 366 30 17.
Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Verloren trouwring, 07-04-1967.
Tel. 077 398 26 84.
Te huur aangeboden ruim vrijstaand
huis in Swolgen. Voor informatie
tel. 0478 20 26 69 of 06 52 35 85 65.
Kastenactie.
Op alle gebruikte kantoor- en
werkplaatskasten 25% korting van
12 t/m 20 oktober. Hagro Kantoormeubelen, Horsterweg 19 Sevenum.
Ook zaterdag open van 8.00-17.00 uur.

... in België
Ieder jaar organiseert de vutgroep van Twc Oranje een fietstweedaagse voor de leden. Deze twee
dagen wordt er een afstand van 320 kilometer gefietst. Dit jaar was het de oude stad Mechelen in
België die de groep bezocht. Naast het fietsen was er in deze stad ook nog tijd voor de groep om te
poseren met de HALLO.

Uw toegang tot een nieuw interieur
Binnendeuren
Buitendeuren
Deurbeslag
Timmerwerken
Deurenland is een deurenspeciaalzaak met een ruim assortiment aan deuren van
diverse leveranciers. Vanuit een persoonlijk advies in onze showroom tot het inmeten en
afhangen door onze eigen monteurs, zorgen wij voor uw toegang tot een nieuw interieur.
Expeditiestraat 3C, Horst T 077 382 32 03 E info@deurenland.nl www.deurenland.nl

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

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

... op Guernsey
Xavier en Wendy van Dijk uit Horst brachten samen met hun kinderen Marieke, Anne en Luuk hun
vakantie door op de Kanaaleilanden. Omdat ze geen internationaal bekende hotspot konden vinden, vervolgden ze hun reis naar het vliegveld van Guernsey. Daar maakte een aardige Brit deze foto
van het gezin en namen Xavier en Wendy de tijd om op dit Kanaaleiland de HALLO te lezen.

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
zaterdag 10.00 - 16.00

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

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

... in Hockenheim
De 11 maanden oude Teun Peeters uit Horst is onlangs met zijn ouders en grootouders een
weekend lang weg geweest naar Hockenheim in Duitsland. Daar hebben ze samen de formule
1-race van Max Verstappen bijgewoond. Teun laat weten dat hij weliswaar nog niet kan lezen,
maar het wel heel leuk vindt om naar de foto’s te kijken in de HALLO. Bijna net zo leuk als het
spelen met de snippers die hij er van maakt.
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Voetbalmiddag voor meisjes

‘Kans voor vrouwenvoetbal
om zich te ontwikkelen’
Een aantal voetbalverenigingen in Horst aan de Maas wil meer aandacht voor het vrouwenvoetbal in de
gemeente. Een eerste activiteit is een voetbalmiddag voor meisjes die plaatsvindt op woensdag 17 oktober op
het sportpark van RKsv Wittenhorst in Horst.
Met het winnen van de EK-titel
door het Nederlands vrouwenvoetbalteam en door speelsters als
Dominique Bloodworth en Lieke
Martens staat het vrouwenvoetbal
weer meer in de landelijke belangstelling. Toch blijkt het voor veel voetbalverenigingen lastig volwaardige
O17- en O19-jeugdteams te kunnen
vormen. Doordat er in de clubs vaak
nog een mannencultuur heerst, is
er minder aandacht voor vrouwenvoetbal. Gevolg is dat meisjes op een
gegeven moment afhaken, zeggen
Mariëlle Wijnhoven van SV Melderslo
en Mieke Verstappen van Sparta’18
uit Sevenum. Al zit deze laatste vereniging wel in een luxepositie met
twee seniorenteams en drie juniorenteams. “Sparta heeft als sinds 1972
onafgebroken meisjes- en damesvoetbal”, geeft Mieke Verstappen
aan. “ Horst aan de Maas telt ongeveer driehonderd meisjes en vrouwen
die voetballen. Meer dan één derde
speelt bij Sparta. Maar wij weten ook
dat je in je eentje wel ergens komt,
maar samen kom je verder. We kunnen van elkaar leren.” “Wij hebben
een seniorenteam”, vertelt Mariëlle
Wijnhoven, “en bij de jeugd voetballen twee meisjes. Dat betekent dat

er maar minimale doorstroming van
onderop is. We merken ook dat het
voor meisjes soms best een drempel
is om zich aan te melden. Tot en met
O15-jeugd spelen de teams namelijk
gemengd.”

Cultuurverandering
nodig
Op initiatief van RKsv Wittenhorst
werd met alle verenigingen een overleg gepland. Daaruit bleek dat bijna
alle clubs moeite hebben speelsters te
werven én te behouden. SV Melderslo,
Sparta’18 en Wittenhorst besloten
om samen op te trekken en activiteiten te ontplooien die de instroom
moet vergroten en uitstroom verminderen. Wijnhoven: “We willen dat
meisjes die graag willen voetballen
de kans krijgen dit op een prettige
manier te doen. Het is absoluut niet
de bedoeling dat er één gemeentelijk damesteam komt. We willen juist
dat elke vereniging zijn eigen vrouwenvoetbalteams kan behouden. “
“Daarnaast is er een cultuurverandering binnen de verenigingen nodig
“, voegt Verstappen toe. “Zo krijgt
het vrouwenvoetbal meer kans om
zich verder te ontwikkelen.” Volgens

Ted Beekman van Wittenhorst heeft
de onlangs overleden Gerard Lok als
sportconsulent er veel aan gedaan om
het vrouwenvoetbal op de kaart te
zetten. “Ook maakte hij ons duidelijk
welke voorbeeldrol wij kunnen vervullen voor onze regio, waar steeds
meer noodzaak tot samenwerking zal
ontstaan als gevolg van bevolkingskrimp en een aanbod van steeds meer
nieuwe sporten.”

Gezamenlijke
activiteit
Op woensdag 17 oktober vindt
er een eerste gezamenlijke activiteit plaats. Op het sportpark van
Wittenhorst is van 13.30 tot 16.30
uur een voetbalmiddag voor meisjes. Deelnemers maken tijdens de
activiteiten kans op prijzen. “Op
deze voetbalmiddag willen we graag
dat speelsters in Horst aan de Maas
elkaar beter leren kennen en hun
ervaringen uitwisselen met meiden
van andere clubs en met meisjes die
nu nog niet bij het voetbal zitten”,
zegt Beekman. “Met deze ervaringen
kunnen we het meidenvoetbal nog
leuker maken en ervoor zorgen dat
het gaat groeien.”
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Zondag 28 oktober 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
amen!
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kt
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alleen m

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

“JOSÉ HEEFT HAAR CHEMOKUREN
GELUKKIG ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is
de basis voor herstel van zelfvertrouwen, eigenwaarde
en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

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

Opening verbouwde school
Meterik
De totaal verbouwde kloosterschool Onder De Wieken In Meterik is op woensdag 10 oktober
officieel geopend. Onder leiding van vrijwilligers van toneelvereniging Tovri uit Meterik en toneelvereniging Setovera uit Sevenum, lieten de kinderen een toneelspel zien. Gedurende de ochtend
hebben andere kinderen een vlog gemaakt, een dans geoefend, een muziekstuk gemaakt en
verschillende hapjes gekookt. Ook was er een fototentoonstelling te zien, verzorgd door de heemkundevereniging van Meterik, met als thema ‘het onderwijs door de jaren heen’.
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Dankzij jou kunnen we allemaal een beetje sterker verder…
Zoveel prachtige herinneringen aan de liefste mams en oma
Je hebt ons in jouw laatste minuten van het aardse bestaan verzekerd
dat we ons geen zorgen hoeven te maken, je naar een prachtige plek zou gaan,
dicht bij ons zou blijven, en daar waar nodig wat laat weten…
Wat een mooie geruststellende gedachte, zonder angst en pijn,
vol vertrouwen op weg, je laatste reis…

Dankbetuiging

Een hand... een woord... een kaart... een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Berthy Vanmaris-Coppus
* Horst, 3 januari 1935

† Venlo, 2 oktober 2018

Kort na een ongelukkige val is deze week in alle rust ingeslapen,
onze lieve Mams, Oma en Omi

Karel Vanmaris

Miep Hermans-van Helden

Het besef dat Berthy door zovelen werd gewaardeerd,
heeft ons diep ontroerd en is voor ons een grote steun.

echtgenote van

Correspondentieadres: Beatrixstraat 3, 5971 BN Grubbenvorst

Mathieu Hermans †

Karel
Hans en Ans, Dion en Fleur, Rick
Theo en Karin, Remi, Bram
Marc en Petra, Ivo en Paulien, Sanne, Mayke

 Roermond, 7 november 1927
Valkenburg:
Nijmegen:
Melderslo:
Horst:
’s-Hertogenbosch:

† Horst, 7 oktober 2018

Laurent † en Josje
Suzanne en Erik
Rosemarij en Bas
Verony en Rob
Rémi
klein- en achterkleinkinderen

7 oktober 2018
Elsbeemden 15, Horst
Correspondentieadres:
Zwaenenstede 1, 5221 KA ’s-Hertogenbosch

echtgenote van

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.

“Ut is good zoëwe”
Na een kort ziekbed hebben wij met veel verdriet afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, ôs mam en trotse oma

Agnes Dietz - van Helden
echtgenote van

Horst Dietz
Zij overleed op 74-jarige leeftijd.
Horst
Mickey
Stephanie en Gerrit
Stijn
Eva *
Carlijn
Jürgen en Danielle
Sem
Ruben
Venlo, 3 oktober 2018
Grubbenvorsterweg 18, 5973 NB Lottum
Wij hebben afscheid genomen van Agnes
op maandag 8 oktober.

Dag en nacht bereikbaar

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

www.theoarts.com

Geboren op
5 oktober 2018

Fem
Dochter en zusje van:
Tonny Peeters en
Janet Vullings
Jens
De Pelslap 4
5961 LN Horst

Geboren

Zeb

Dankbetuiging

27 september 2018
Dochter van
Roy Derix en
Jolijn Ummenthun
Nusseleinstraat 1a
5966 NH America

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij
van u mochten ontvangen, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van ôzze va, opa en superopa

Geboren

Frans Beelen
willen wij u graag heel hartelijk danken.
Het was voor ons een troost dat zo velen
zich betrokken voelden bij dit afscheid.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Fam. Beelen-Huijs

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag
12 oktober om 14.00 uur in de parochiekerk H. Lambertus,
Lambertusplein 16 te Horst, gevolgd door de begrafenis op de
r.-k. begraafplaats, Deken Creemersstraat te Horst.

Welkom klein lief meisje!

Dankbetuiging

Janne
3 oktober 2018
Dochter en zusje van
Guus Kuijpers en Suzan Duijkers
Stijn
Frans Woltersstraat 26
5961 DV Horst

Geboren

Onze oprechte dank voor elke vorm van medeleven,
aandacht en/of gesprekken na het heengaan van

Lizzy

Ria Linders-Vermeulen

27 september 2018
Dochter van Paul & Eva
Hermans-Anckaert

Uw reacties deden ons goed, hielpen met het verlies te verwerken en
bezorgden moed en kracht om de toekomst in te gaan zonder haar.
Gerrit Linders, kinderen, kleinkinderen en familie

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier 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).
Zondag 14 oktober vlooienmarkt
bij blokhut Ôs Thôes Kerkbosweg 34,
America van 13.30 tot 16.00 uur.
Entree 2,00 euro.
Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Kantoor Businesscentrum Horst.
Ideaal voor starters, vanaf 250,p/mnd, div. afm. Info: 06 24 19 24 01.
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.
Taxus 35-100 cm v.a. € 1,75, laurier
80-120 cm. v.a. € 4,50. www.veldtuinplanten.nl. Info 06 40 32 71 08.
Te huur woonhuis per 2 jan. 2019.
Tot. opp 100m2 bg. Entree, 3 slpkamers,
toilet, luxe keuken, woonkamer,
badkamer met inloopdouche, 2e toilet,
buitenterras gedeeltelijk overdekt.
Fantastische ligging 700m buiten de
kom van Horst. 3 parkeerpl. Gas/wa/
elek/kabel incl.: 06 43 98 93 99.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

HAN-MARK
ARENDSE

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

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Wij willen iedereen
hartelijk bedanken voor de
vele bloemen en kaarten die
wij mochten ontvangen op ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Frans en Tieny
Smits-Teuwsen
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Voor al uw feestjes groot of klein
moet u bij Cafe Feestzaal Cox zijn.
Tel. 06 51 65 95 73.
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.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Ván heer wies gunder ni-j cd AMCzengers verkriêgbaar: Café Kleuskens
Miëterik of tel. 077 398 15 09.

U I T VA A R T Z O R G

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

Tuinderslaan 76
5961 RP Horst
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Huisvesting arbeidsmigranten

‘Wat kunnen de dorpen
aan?’
Voordat er een nieuw beleid kan komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, moet eerst duidelijk zijn
hoeveel er hier verblijven. Dat was de conclusie van de thema-avond van de gemeenteraad van Horst aan de
Maas over short stay huisvesting, dinsdag 9 oktober in het gemeentehuis in Horst.
De huisvesting van arbeidsmigranten, zowel tijdelijk als voor
mensen die zich hier willen vestigen, blijkt een lastig onderwerp te
zijn. De vraag aan de gemeenteraad is: waar moet deze aan voldoen? In elk geval niet met vier
mensen op één kamer, zegt Greg
Czerwinski van Regionale Adviesraad
Arbeidsmigranten. “Vaak zijn dit
vreemden voor elkaar en dan worden ze bij elkaar geplaatst, in een
ruimte waar bijna geen privacy
is.” Czerwinski is één van de sprekers deze avond. Hij geeft aan geen
voorstander te zijn van grootschalige huisvesting ver van het dorp,
om zo een ‘kampgevoel’ te vermijden. Ook pleit hij ervoor om werk
en wonen te scheiden: “Als je dan je
werk zou kwijt raken, ben je ook je
bed kwijt.”

24 uur per dag
toezicht
Dat arbeidsmigranten nodig
zijn, blijkt onder andere uit het
verhaal van Edwin van Rensch van
Christiaens Group in Horst. “Het is
heel moeilijk om aan technisch
personeel te komen. We hebben
ongeveer 180 medewerkers, waarvan zo’n 40 arbeidsmigranten zijn.
Zonder hen zouden we de anderen
niet aan het werk kunnen houden.”

Lottie van Gerven van Work & Stay
huisvest 750 mensen in Maasbree.
Volgens haar ervaart de buurt geen
grote problemen, met uitzondering
van de hoeveelheid zwerfvuil bij
het complex. “Wij houden constant
de vinger aan de pols. We zorgen
ervoor dat er 24 uur per dag toezicht
is.”

Regionaal afspraken
maken
In Tienray zijn de inwoners
inmiddels gewend aan de rode
fietsen van uitzendbureau SunPower en de Poolse kentekens. Op
het bedrijventerrein in het dorp
zijn zo’n 250 mensen gehuisvest
in een complex van het uitzendbureau. Dat is ook wel het maximale
dat op een plek kan wonen, vindt
Linda Schevers van het Dorpsoverleg
Tienray. Zij heeft dan ook een aantal
tips als het gaat om huisvesting van
arbeidsmigranten. “Het is belangrijk dat er duidelijke huisregels zijn
voor de bewoners. Net als een goed
beheer en toezicht. Leg afspraken
vast in de vergunning. Zorg verder
voor voldoende parkeergelegenheid en wees als bedrijf transparant over je plannen.” Ze laat weten
dat de meerderheid van het dorp
‘vrede heeft’ met de arbeidsmigranten. Die opmerking roept vragen

op bij de SP. “Is het ideaal wanneer
mensen zeggen dat ze er vrede
mee hebben?” merkt Bart Cox op.
“Dat betekent dus niet dat de mensen tevreden zijn.” Zijn partijgenoot
Sonja van Giersbergen vraagt zich
af of er geen grenzen zijn aan de
groei van een dorp. “Wat kunnen de
dorpen aan?” De raadsleden zijn het
er over eens dat maatwerk nodig
is. “We moeten vaststellen wat we
aankunnen en wat we willen. Het is
goed om daar regionale afspraken
over te maken”, zegt Jim Weijs van
D66+GroenLinks.

Goede registratie
is belangrijk
Ook is het van belang dat duidelijk is hoeveel arbeidsmigranten
er daadwerkelijk tijdelijk verblijven in Horst aan de Maas, vindt
de raad Wie hier vier maanden of
langer verblijft, hoeft zich namelijk
pas in te schrijven bij de burgerlijke
stand Goede registratie is daarom
belangrijk, zegt Czerwinski. Patrick
Meerts van FNV voegt toe: “Je kunt
namelijk geen beleid maken, als je
niet weet om hoeveel mensen het
gaat.”
De thema-avond was een eerste aanzet voor nieuw gemeentelijk
beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten.

Vogels spotten
in de Heere Peel
Wie wil kan tijdens de herfstvakantie, van zaterdag 13 tot en
met zondag 21 oktober, met een speciale route vogels spotten in
de Heere Peel. Deze route is ongeveer 1,5 kilometer lang en biedt
wandelaars onderweg de mogelijkheid om op verschillende
plekken vogels te spotten. Deelname aan de wandeltocht is
gratis, een verrekijker of herkenningskaart is tegen een
kleine borg beschikbaar. Op zondag 14 oktober tussen 13.00 en
16.00 uur zijn leden van vogelwerkgroep ’t Hökske aanwezig voor
uitleg. Daarnaast kunnen er die dag voederkettingen gemaakt
worden. De startlocatie is natuur- en informatiecentrum Aan de
Drift in America.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

NIEUW IN STRAELEN

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4

In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling, de

bij onze lunchproeverij
voor

€ 12,95 pp.

Gebruik actiecode HERFST bij reservering
Geldig tot 30 november 2018

wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Productiemedewerker
Fulltime M/V
Als productiemedewerker zijn jouw taken als zeer divers te omschrijven.
Je werkt in een hecht team aan het behandelen van hoogwaardige houten
oog voor kwaliteit. Je werkt graag in een klein hecht team, en draagt graag
actief je steentje bij een groepsresultaat.
Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv
naar Mw. Bianca Beekhoven-Rootlieb, bianca@ebonyandco.com

077-3661708
www.depaddestoelerij.com

horramen en -deuren

behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor levering

vloer en interieurproducten. Je hebt een voorliefde voor houtproducten en

Gratis Luikse wafel

Ook voor zonweringen, glasservice,

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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... in Eldersee
Ad en Monique uit America zoeken regelmatig festivals en concerten in het buitenland op. Deze keer
was Duitsland aan de beurt. Op de terugweg naar America zijn ze langs het huis ‘op de kop’ in Eldersee
gekomen. Hier waren ze zo ‘ondersteboven’ van, dat een foto met de HALLO niet kon ontbreken.

... in Noord-Ierland
Jan en Tiny Cox uit Melderslo en Jo, Ria en Paul Heldens uit
Horst maakten een autovakantiereis door Noord-Ierland. Ze reden
onder meer The Causeway Coastal Route, bekend als een van de
mooiste autoroutes van Europa. Een van de hoogtepunten was een
uitgebreide stop bij The Giants Causeway, een bizarre rotsformatie
van vele duizenden hoekige basaltstenen, aan de noordkust. Het is
het enige object in Noord-Ierland onder Unesco-bescherming en
overdag ontzettend druk. In de avonduren echter, zonder mensenmassa, is het een magische plek om te bezoeken en een prima
tijdstip voor een HALLO-momentje, aldus de reizigers.

BEZORGERS
GEZOCHT!

... in Hongarije
Eduard Maas en dochter Mel Maas uit Swolgen zijn onlangs helemaal naar Hongarije gereden om
een Formule 1-race van Max Verstappen bij te wonen. Gekleed in het oranje hebben ze hun uiterste
best gedaan om Max naar de overwinning te juichen, maar dat mocht helaas niet baten. Max viel al
snel uit in de race. Dat mocht voor het tweetal echter de pret niet drukken; ze hebben naar eigen
zeggen een superweekend gehad met een foto met de HALLO als kersje op de taart.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES IN AMERICA:

Route:

America
centrum

€ 12,00

Route:

America
buitengebied

€ 10,50

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

... in Spanje
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Marcel Vallen en Angelique Bakker uit Horst maakten een rondreis door Andalusië in Spanje.
Bij de Alhambra in Granada poseerden ze samen met de HALLO.

en zo 09
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GEPLUKT Huong Hanssen

Zij komt oorspronkelijk uit Vietnam, maar is voor de liefde naar Nederland gekomen. Ze heeft een eigen foodtruck met Vietnamese specialiteiten
waarmee ze haar vaste standplaatsen in de regio heeft en is behoorlijk gepassioneerd als het op eten aankomt. Deze week wordt Huong Hanssen (31)
uit Grubbenvorst geplukt.
Ze was gastvrouw in een restaurant in Vietnam toen ze in 2009 haar
man Frank leerde kennen. Frank was
op vakantie en kwam langs om wat te
eten en drinken en van het een kwam
het ander. Ze raakten aan de praat,
wisselden contactgegevens uit en hielden na de vakantie van Frank intensief
contact via Skype. “WhatsApp hadden we in die tijd nog niet”, lacht ze.
“We hebben toen ongeveer 2,5 maan-

den contact gehad via Skype en daarna
is Frank weer naar Vietnam gekomen
voor 3 maanden. We hebben toen ook
geregeld dat ik voor een tijdje naar
Nederland zou komen. In die tijd heb
ik Frank ook voorgesteld aan mijn
ouders. Het was wel een beetje eng,
want in het kleine dorpje waar ik vandaan kom, komen niet veel mensen
uit het Westen. Mijn zus en ik werkten al langer in het toerisme, dus wij

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
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waren wel wat gewend.” Huong is
na die drie maanden met Frank mee
naar Nederland gekomen, waar ze
vervolgens voor drie maanden verbleef. “Dat is omdat je niet langer dan
3 maanden een visum kunt krijgen,
anders was ik wel langer gebleven”,
lacht ze. Haar eerste keer in Nederland
omschrijft ze als lastig. “Het was allemaal anders: de mensen, het verkeer,
het eten. Alles. En ik was hier zonder
vrienden of familie en ik sprak nog
geen Nederlands, alleen Engels.”
Huong is zelf geboren in Thanh
Hoa, in het noorden van Vietnam, en
in 2006 verhuisde ze naar het zuiden
naar het plaatsje Nha Trang voor werk.
Oorspronkelijk was het plan van Frank
om in Vietnam te gaan wonen. In 2010
hebben ze daar samen een huis
gebouwd op het land van haar ouders.
“Maar omdat daar in het dorpje nauwelijks iemand Engels spreekt, was het
gemakkelijker dat ik naar Nederland
zou komen. Ik spreek beter Engels,
dan dat Frank Vietnamees spreekt,
wat het ook gemakkelijker maakt om
mensen te leren kennen. Het huis in
Nha Trang is nog steeds van ons, daar
kunnen we naar toe als we op bezoek
zijn bij mijn ouders.” Ze heeft nog
altijd goed contact met haar familie
en ze zien elkaar nog geregeld. Zo zijn
Huong en Frank onlangs verhuisd van
Lottum naar Grubbenvorst en is haar
broer vanuit Vietnam gekomen om te
helpen met de verhuizing. “Voor hem
was het nog lastiger om hier te zijn,
hij spreekt ook geen Engels, maar
toch was hij er. Hij is twee maanden
hier geweest om te helpen verhuizen
en daarna hebben we hem teruggebracht naar Vietnam. Daar hebben we

een vakantie van 2,5 week aan vast
geplakt.” Ondertussen woont Huong
nu zeven jaar in Nederland. De eerste
drie jaar is ze volop bezig geweest met
inburgeren. “Ik ging naar school om
Nederlands te leren, dat was verplicht,
maar ik vind het zelf ook belangrijk dat als je in Nederland woont,
je de taal ook spreekt. Je maakt dan
gemakkelijker contact en vooral in mij
geval was dat handig met de familie

en vrienden van Frank. Praten gaat
me nu goed af, maar ik heb nog wel
moeite met schrijven.” Nadat ze haar
inburgeringsdiploma behaalde en ze
de taal beheerste, heeft ze anderhalf
jaar in de horeca in Broekhuizenvorst
gewerkt. “In april 2017 ben ik toen
voor mezelf begonnen. Ik heb een
foodtruck overgenomen, waarmee ik
vaste plaatsen heb in Panningen en
Maasbree. Daarnaast verzorg ik catering, kom ik bij mensen thuis om te
koken en lever ik op die manier een
restaurant aan huis. Niet alleen loempia’s, maar heel veel verschillende
gerechten.”
Vergeleken met Vietnamees eten,
dat veel pittiger en kruidiger van
smaak kan zijn, is ze van mening dat
Nederlands eten weinig smaak heeft.
“Wat ik vaak zie is dat het in de frituur gegooid wordt en dan is het klaar.
In Vietnam gaat daar veel meer tijd in
zitten en gebruiken we meer kruiden.” Desondanks heeft ze wel haar
favorieten uit de Nederlandse keuken: wortelstamppot en appeltaart.
“Dat zijn twee gerechten die ik altijd
lekker vind, vooral wortelstamppot in
de winter.” In haar vrije tijd gaat ze
geregeld zwemmen met Frank of haar
schoonzus bij zwembad De Berkel.
“Dat is gewoon gezellig, niets sportiefs, gewoon om lekker te ontspannen. Wat sport betreft overweeg ik
om te gaan tennissen. Dat lijkt me
wel leuk.” Ze krijgt er energie van
om mensen te helpen, blij te maken
en te leren kennen, iets wat ze in
Vietnam ook al deed in haar rol als
gastvrouw. “In de horeca kwam ik met
veel mensen in contact, maar in mijn
vrije tijd trok ik er zo nu en dan ook
wel eens met oudere mensen op uit.
Op dezelfde manier zoals ze dat hier
bij La Providence in Grubbenvorst ook
doen. Dat is iets wat ik hier misschien
ook nog wel eens wil gaan doen.”

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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15 VRAGEN

aan
Noor Janssen

Muzikantineweekend

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Noor Janssen
12 jaar
Lottum
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een wereldreis willen
maken en Amerika, Canada, Australië,
Nieuw-Zeeland en Scandinavië willen
zien. Ik zou graag de cultuur daar willen ervaren en hoe de mensen daar
leven.
Als je in een ander land en cultuur
geboren zou zijn, welke zou dat dan
zijn?
Ik denk dan ergens in Zuid- Europa
bijvoorbeeld Italië of Portugal. Ik denk
aan deze landen omdat ze daar heel
lekker eten hebben en de mensen
aardig zijn. De omgeving, mensen en
natuur zien er heel mooi uit.
Wat is je leukste en je stomste vak
op school?
Ik zit nu in de brugklas van het
Dendron College. Ik vind handenarbeid, Frans en aardrijkskunde

leukere vakken op school.
Geschiedenis en Duits vind ik minder
leuke vakken.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is zwemmen.
Dat doe ik iedere week, zaterdag in
Horst. Verder ben ik graag creatief
bezig. Ik doe dan graag handletteren,
schilderen en bakken in mijn vrije tijd.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk in een vriendschap dat je eerlijk tegen elkaar kunt
zijn en natuurlijk dat je samen leuke
dingen kunt doen.
In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?
Ik dans bij de dansgarde. In het begin
was ik voor een optreden met de
dansgarde nog wel eens zenuwachtig.
Ik was ook best zenuwachtig toen ik in
de Efteling was en we in de achtbaan
Baron 1898 gingen. Ik vond vooral de
vrije val heel spannend.
Wie kent jou het beste?
Ik denk dat mijn moeder mij het beste
kent, ik vertel haar altijd alles.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

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

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in zijn?
Ik zou dan graag een goede atleet willen zijn en in verschillende onderdelen
heel goed willen zijn, zoals zevenkamp.
Naar welk kinderprogramma zou je
stiekem nog willen kijken?
Ik zou dan stiekem nog graag
naar Hallo K3 willen kijken. Ik vind
stiekem de liedjes van Kinderen voor
Kinderen ook nog best wel leuk,
zoals het liedje: ‘Niets is cooler dan
Kerstmis’.
Wat is jouw stopwoordje?
Wanneer ik een verhaal vertel of
gebeurtenis over bijvoorbeeld wat ik
heb gedaan, zeg ik bijna altijd wel tussen de zinnen door: ‘zeg maar’.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Mijn beste vriendin heet Isa. Ik heb
haar op mijn basisschool De Bottel
ontmoet toen we nog in groep 1
zaten. Ze woont bij mij in de straat,
hierdoor kunnen we elkaar heel vaak
zien.

Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Ik heb niet echt een specifieke stijl.
Ik vind zelf dat mijn stijl meer een mix
is tussen sportief, stoer, creatief en
ook meisjesachtig. Eigenlijk van alles
wat.
Wat is het laagste cijfer dat je ooit
op school hebt gekregen?
In de eerste weken van de brugklas heb ik een 1 voor Duits gehaald.
Gelukkig mochten we die wel herkansen, ik heb er nu een 7 voor gekregen.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn knuffel: Hanna (de Heldhaftige).
Het is een knuffel van een sprookjescamping waar ik heel lang geleden
naartoe ben geweest. Ik heb de knuffel vanaf mijn vierde jaar al.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik voor
alles enthousiast ben en dat ik graag
dingen organiseer. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik altijd een sloddervos ben waardoor mijn slaapkamer
soms een bende is.

Vrijdag 28 september was
het weer zover: het jaarlijkse
Muzikantineweekend. Het weekend waarin dát wat onmogelijk
lijkt, gebeurt.
Vol enthousiasme en met een
klein beetje spanning kwam ik,
samen met vele andere muzikanten aan bij OJC Niks. Daar werden
we heel enthousiast ontvangen en
na een opdracht kwamen we er al
snel achter bij wie we dit weekend
in de band zouden zitten, met als
boodschap: zorg dat je zondag
30 september met twee eigen
geschreven nummers kunt optreden op het Open Podium festival.
Een zware taak, maar iedereen
had er ontzettend veel zin in.
Onze band bestond uit een blazerssectie van zes personen, een
basgitaar, elektrische gitaar en
een drummer. Zonder leadzanger,
het doel was om de blazers de
hoofdrol te geven. Een ingewikkelde klus kwamen we al snel
genoeg achter. Na een toch wat
lastige start verlieten we tevreden
het repetitielokaal op de vrijdagavond. Zaterdag 29 september
kwam iedereen weer vol goede
moed, en stonden er binnen een
paar uur twee nummers, klaar
voor uitvoering. Iedereen was
ontzettend blij en stiekem toch
een beetje opgelucht, dat het was
gelukt om twee nummers te
schrijven binnen dit weekend.
Het optreden zondag was ontzettend leuk. Er hing een hele leuke
sfeer en iedereen was verrast door
elkaars prestaties. Daarna was het
natuurlijk tijd voor de afterparty,
waar iedereen met een gerust hart
lekker kon nagenieten en het
weekend helaas weer tot een eind
kwam. ’s Avonds fietste ik moe
maar voldaan terug naar huis.
Ik dacht terug aan een weekend,
waarin ik heel veel leuke mensen
heb leren kennen en veel geleerd
heb. Ik denk dat dat ook de kracht
is van het Muzikantineweekend:
iedereen is heel verschillend,
maar iedereen laat elkaar ontzettend in zijn of haar waarde en er
wordt een podium gecreëerd dat
eigenlijk toegankelijk is voor iedereen, ongeacht het niveau.
Sylke
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Hulp bij vraagstukken

Centrummanagement Horst
start ondernemersdesk
Het centrummanagement Horst start per 1 januari 2019 met een ondernemersdesk. Bij deze ondernemersdesk kunnen ondernemers terecht voor verschillende vragen en wordt er aandacht besteed aan ondernemerschap bij opleidingen in de regio.
Het centrummanagement Horst
vindt het belangrijk om het lokale
karakter van Horst als koopcentrum
te behouden. Vandaar dat zij een
ondernemersdesk hebben opgericht waar (beginnende) ondernemers geholpen worden met hun
vraagstukken. Zo wordt er onder
andere hulp geboden bij het opzet-

ten van een ondernemersplan en
worden er vragen beantwoord van
de bestaande ondernemersgroep in
Horst-centrum.
Deelnemende partijen zijn naast
het centrummanagement, gemeente
Horst aan de Maas, Rabobank
Horst/Venray, Vereniging Vastgoed
Eigenaren Horst centrum.

De ondernemersdesk focust zich
daarnaast ook op opleiding. Bij het
Dendron college, Gilde opleidingen
en Citaverde Horst wordt in samenwerking met deze ondernemersdesk
ondernemerschap meer betrokken
in het onderwijs. Zo maken jongeren
in een vroeg stadium al kennis met
ondernemen.

Klanttevredenheidsonderzoek

Jumbo Sevenum op zevende
plek klantvriendelijkheid
Uit een klanttevredenheidsonderzoek, dat in mei gehouden is, is gebleken dat klanten de Jumbo in
Sevenum gemiddeld met een 8,9 waarderen. Daarmee steeg de Jumbo in Sevenum van de 18e naar de
7e plaats als klantvriendelijkste Jumbo van Nederland.
Directeur Rob Geurts geeft aan
dat hij aan het begin van dit jaar als
doel gesteld heeft om de klantvriendelijkste Jumbo van Nederland in

2020 te worden. Hiermee zijn ze aan
de slag gegaan met de antwoorden
uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek.

Een factor die daarin meegespeeld heeft is de ombouw van de
Sevenumse winkel in het voorjaar
van 2018.

Oh, zit dat zo!

winkel&bedrijf 11
Toe aan iets anders

Beëindiging praktijk
SAVO Cesar werkt
Ilonka Coenders stopt per zondag 14 oktober met haar solopraktijk
‘SAVO Cesar werkt’ in Horst en Meerlo. Als reden hiervoor geeft ze aan
toe te zijn aan iets anders.
Ilonka Coenders is sinds 1
augustus 1990 werkzaam geweest
als Cesartherapeute in Brabant,
Gelderland en Limburg. In januari
1991 nam ze de stap om een eigen
praktijk in Horst te starten en vanaf
1992 was ze volledig werkzaam in
Horst aan de Prins Bernhardstraat.
In 1998 kon de capaciteit van het
team worden verdubbeld. Eind 2007
verhuisde ze met haar team naar
’t Zorghoes, waar ze een samenwerking aanging met andere disciplines.

Zomer 2010 werd er gekozen voor
een solopraktijk in Horst en Meerlo,
waar dus per 14 oktober een einde
aan komt.
Zorgvraag, marktwerking en
overheid heeft het vak doen veranderen en wil ze anders ondernemen.
Ze gaat zich storten in de wereld
van technische duurzaamheid.
Studeren hoort hierbij. Haar bedrijf
SAVO gezond werken blijft wel
doorgang vinden via
www.savogezondlevenenwerken.nl

Attractiepark
Toverland in
Halloweensferen
Attractiepark Toverland in Sevenum staat van zaterdag 13 tot en
met zondag 28 oktober in het teken van Halloween. In de gehele
herfstvakantie zijn er Halloween Days die bezocht kunnen worden en
op een zestal avonden speciale Halloween Nights die tot 23.00 uur
duren.
In het attractiepark zijn
twee spookhuizen, vijf ‘scare
zones’ en een doolhof te vinden.
Daarnaast lopen er verschillende
figuren rond zoals ijsheks Morgane,
zeewezens en clowns die de bezoekers de stuipen op het lijf proberen

te jagen. Drie keer per dag wordt de
Halloween-show ‘Het mysterie in
het spookhuis’ opgevoerd. De avonden worden dit jaar afgesloten met
de vuurwerkshow Discover Your
Own Fear waarin de strijd tussen
goed en kwaad centraal staat.

Open Coffee Met…
Is mijn makelaar wel kundig? Marcel Vogelsangs
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z., bestuurslid NVM Limburg
De landelijke trend van afnemend aanbod zien we ook in Horst aan de Maas terug. Dat vertaalt zich ook in de
verkoopcijfers. Waar landelijk afgelopen kwartaal 11 procent minder verkocht werd dan een jaar eerder, is dat in
Horst aan de Maas bijna 30 procent.

Hoe kunt u er als consument
zeker van zijn dat uw makelaar
bij de aankoop of verkoop van uw
woning kennis van zaken heeft?
En hoe kunt u er van op aan dat
uw makelaar de kwaliteit biedt die
nodig is om u met raad en daad bij
te staan? Die garantie heeft u als u
een beëdigd NVM-makelaar in de
arm neemt.
In de meeste gevallen betreft de aan- of verkoop van een
woning een aangrijpende gebeurtenis. De consument moet bij zo’n

transactie optimaal worden begeleid
door een kundige en betrouwbare
makelaar.
Tot 2001 was het beroep van
makelaar in Nederland beschermd.
Nadat je aan had getoond objectief
en vakbekwaam te zijn en ethisch te
handelen werd je door de Kamer van
Koophandel beëdigd. In veel Europese
landen is de titel makelaar nog steeds
beschermd. België, Noorwegen en
Zwitserland zijn ekele landen waar
de overheid wel toezicht houdt.
Wij kennen zelfregulering, waarbij
er inmiddels een register voor de
makelaar is, het Vastgoedcert. register
en een register voor de taxateur, het
NRVT (Nederlands Register Vastgoed
Taxateur). Als je als makelaar en/
of taxateur aan hebt getoond aan de
eisen van de registers te voldoen, mag
je een titel voeren. Registermakelaar
(RM) en/of Registertaxateur (RT).
Naast de registers kennen we in
Nederland ook de brancheorganisaties. Toekenning van bijvoorbeeld het
NVM-lidmaatschap kan alleen als de

vakbekwaamheid en ethiek van de
makelaar objectief en onomstotelijk zijn aangetoond. Transparant
en duidelijk. Kundig en betrouwbaar. Omdat in Nederland de titel
makelaar niet wettelijk beschermd
is, wordt de makelaar niet meer
bij de rechtbank beëdigd. Kortom,
iedereen mag zich makelaar noemen. Deze vrijheid levert voor u als
consument geen enkele garantie
op dat vakbekwaamheid en ethiek
voldoende zijn gewaarborgd.
De afschaffing van de wettelijke
eed is voor de NVM reden geweest
om een eigen beëdiging in het leven te roepen. De NVM wil daarmee
benadrukken dat het kiezen voor
een bij de NVM aangesloten makelaar een veilige keuze is: een keuze
voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

www.intermakelaars.com

In Park Hotel Horst vindt op dinsdag 16 oktober weer een
‘Open Coffee Met…’ plaats. Tijdens deze ochtend wordt er een voordracht gehouden door Marcel Vogelsangs met de titel ‘Van fossiele
brandstoffen naar… alternatieven’. De ochtend begint om 08.30 uur
en is rond 10.30 uur afgelopen.
Marcel Vogelsangs is werkzaam bij Gasunie en lid van
BeePower Energie Coöperatie
Venray. In een korte voordracht
geeft hij inzicht in de mogelijke

alternatieven voor aardgas en
duurzame opwekking van energie
in meer brede zin. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op
www.opencoffeemet.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
4
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

‘Als je niks te verbergen hebt,
is het geen probleem’
Na aanleiding van de zaak Nicky
Verstappen, waarbij een grootschalige
vrijwillig DNA-onderzoek werd gehouden,
denkt minister Grapperhaus (minister
van Justitie en Veiligheid) over verplichte
DNA-afname bij bepaalde misdrijven.
Prima idee, vindt 82 procent van de inwoners
van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De verdachte voor de moord op Nicky
Verstappen werd onlangs aangehouden, mede
op basis van DNA-onderzoek. Enkele duizenden mannen werden opgeroepen hun DNA af
te staan. Uiteindelijk kwam de verdachte Jos B.
door het verwantschapsonderzoek in het vizier
van de politie. Als het aan een overgrote meerderheid van de inwoners van Horst aan de
Maas ligt, wordt bij vergelijkbare misdrijven het
afstaan van DNA verplicht. Als je niks te verber-

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
9%
Oneens
9%
Eens
82%

DNA afstaan
moet verplicht
worden

len staan, “maar alleen als er garantie gegegen hebt, is het geen probleem, vindt 82 proven wordt dat het DNA alleen hiervoor gebruikt
cent. “De kans is dan gewoon groot dat ze de
wordt en daarna vernietigd wordt.”
dader via het DNA-profiel op kunnen sporen”,
Nadat de verdachte in de moordzaak Nicky
zegt iemand. “Ik vind zelfs dat de regering verVerstappen was aangehouden, besloten veel
plicht moet stellen dat iedereen bij zijn of haar
media alleen nog maar
geboorte DNA af moet
zijn initialen te gebruistaan.” 90 procent van de
‘Verplicht stellen
ken en hem onherkeninwoners zegt dan ook dat
bij de geboorte’
baar in beeld te brengen.
hij of zij vrijwillig DNA af
‘Men weet toch al
Onzin, vindt 61 procent,
zou staan.
als het om criminele
Toch zijn er ook
alles van je’
zaken gaat, is privacy
mensen die daar afwij‘Is begin van het einde’
ondergeschikt. “Als je
zend tegenover staan.
een misdaad begaat,
“Er wordt data opgeslamoet je zelf de consequenties dragen.”
gen over vele mensen. Over voor welke ziektes
je gevoelig bent, iets over een levensverwachTipHorstaandeMaas is een
ting, aan wie je gerelateerd bent. Stel je eens
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
voor hoeveel die data waard is , dat zal hackers
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
en criminelen aantrekken”, merkt een persoon
resultaten of aanmelden voor de volgende
op. Een ander geeft aan zijn DNA wel af te wilenquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

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

Symptoominventarisatie en geweeklaag… meer niet
Talloos zijn de afgelopen jaren de informatiebijeenkomsten over
arbeidsmigranten. De provincie, de regio’s, de gemeenten ieder
afzonderlijk en gezamenlijk, politieke partijen en ten slotte groepen
bewoners van dorpen en dorpsraden doen er aan mee.
De bijeenkomst van de werkgroep arbeidsmigranten van 26 september is een van de ontelbaren.
De avond is bedoeld om met direct
betrokkenen te praten over plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. Wie
zijn die direct betrokkenen? Het zijn
bewonersgroepen die in hun woonomgeving te maken hebben of

krijgen met huisvesting van arbeidsmigranten. Zij zijn natuurlijk niet de
enigen. Die anderen mis ik. Denk aan
de bedrijven die arbeidsmigranten nodig hebben en werk geven.
Genoemd worden Frank van Gool
van Otto Workforce en Van Dijk
Groentenproducties. Zij zijn er niet.
Waar zijn de blauwe bessen-,
aardbeien-, asperge-, tomaten- en

paprikatelers of de plantenveredelaars? Waar zijn de arbeidsmigranten
zelf?
Gastsprekers van naam, prachtig
natuurlijk. Zij weten veel van en over
arbeidsmigranten. Jammer, hun verhaal blijft bij steekwoorden: “arbeidsmigranten als wegwerparbeiders”,
“arbeidsmigranten hebben geen carrièremogelijkheden”, “Veel arbeidsmigranten worden als pionnen, als
kapitaal ingezet.” Over huisvesting:
“een hoop mensen worden in een
gebouw bij elkaar gezet”; “met zijn
vieren één kamer delen”; “totaal

geen privacy.” Merkwaardig toch!
De gedachte komt nog niet eens
op dat al het geweeklaag alleen
maar gaat over randverschijnselen.
De deelnemers aan die bijeenkomst
onderschrijven daarmee dat de voortdurende groei van de economie ons
hoogste goed is. Zolang we met zijn
allen niet denken aan beperking, zullen we blijven botsen met de vraag
naar arbeidsmigranten. Volgens het
Etil in 2022 tenminste een tekort aan
1.100 en mogelijk zelfs 5.000 arbeidsmigranten. Banen en nog eens banen
is het adagium. Voor wie… arbeidsmi-

granten en dus voor de problemen
die we zelf willen.
Het was een politiek beladen
bijeenkomst, georganiseerd door de
SP’er Paul Geurts en overgoten met
de saus van de SP door inbreng van
Bart Cox, fractievoorzitter SP Horst
aan de Maas en Jan Hendriks, fractievoorzitter van SP Venray.
Opgelet SP’ers want: Money
talks and politics walks. Ook in Horst
aan de Maas.
Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

Ingezonden brief

Opstand in de Peel

Het verenigingsleven, het cement van de samenleving
Steeds weer als ik iemand dat hoor verkondigen vraag ik mij af: over
welke samenleving gaat dat? Wie heeft er eigenlijk tijd en kan zich
zonder het gevoel van al te grote bestaansonzekerheid bezig houden
met wat er te beleven is als lid van een vereniging?
Ik denk aan de arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. De mensen
die hier vandaag de dag het werk
komen doen dat vóór hun komst
gedaan werd door mensen die zijn
ontslagen omdat ze te duur waren.

Door de komst van de arbeidsmigranten, die massaal werken in de agrarische sector staat 10 procent van de
samenleving buiten spel. Zij werken
en werken. Het verdienmodel is gebaseerd op hun arbeidsinspanningen.

Bovendien, wie staat er in verenigingen op hen te wachten? Ze komen
toch om te werken. En zo groeit er een
nieuwe sociale onderklasse.
Toch zullen de werkers zich vroeg
of laat steeds meer en meer bewust
worden dat zij de drijvende krachten zijn bij het ondernemen in de
Peelregio. Als zij massaal hun werk
verzaken, dan zakt de boel als een
kaartenhuis in elkaar. Er zal een dag

komen dat zij zich bewust worden
van hun macht. Dat ook zij gaan voor
een menswaardig bestaan waarin er
naast arbeid ook ruimte is voor ontwikkelingskansen, voor vrije tijd om
te ontspannen, tijd om lid te kunnen
worden van een vereniging, kortom,
om volwaardig deel te kunnen nemen
aan het maatschappelijk verkeer in de
samenleving. Voor alsnog zie ik geen
tekenen vanuit de gevestigde orde

waaruit op te maken valt dat deze
arbeidsmigranten als volwaardige
medeburgers worden gezien.
Ik vrees dat, zoals de geschiedenis doorgaans laat zien, vroeg of
laat passief dan wel actief ook deze
sociale onderklasse in opstand zal
komen om haar burgerrechten op te
eisen.
Francine Thielen
Gebr. van Doornelaan, Horst
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 39

Kassaloos winkelen werkt diefstal juist in de hand
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. Zoiets werkt natuurlijk
wel diefstal in de hand, vindt 67 procent van de stemmers. Hoe gemakkelijk
smokkel je iets mee naar buiten als er niet een paar extra mensenogen bij
een kassa even meekijkt in de tas? De overige 33 procent denk dat het zo’n

vaart niet zal lopen. Zo reageert Willem van Hoof op onze Facebook-pagina:
“Ik loop dagelijks een AH-to-go in waar zelfscankassa’s gebruikt worden en
aangezien er steeds meer zelfscankassa’s komen heb ik niet het gevoel dat dit
tot meer diefstal leidt. Als supermarkten niet alleen op prijs willen concurreren,
aangezien ze nu al op de laagst mogelijke prijs zitten, zullen ze dit moeten
doen door de klantervaring te verbeteren, of door het klanten gemakkelijker te
maken.” Het is dan ook de ideale oplossing voor mensen die een hekel hebben
aan boodschappen doen en lange wachtrijen voor de kassa’s.

Toverland is toe aan een nieuwe naam
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Al enkele jaren leeft de vraag of Toverland van naam moet veranderen.
Algemeen directeur Caroline Kortooms liet in een interview in 2016 al weten
dat ze overwogen heeft om de naam te veranderen. Dit is niet gedaan met de
reden dat ze de naam Toverland niet als kinderachtig bestempelen. Daarnaast is
het aan het park zelf om een invulling aan de beleving van de naam te geven.
Maar online is de discussie verder gegaan. Zodanig zelfs dat het park nu heeft
besloten dat er voor het einde van het jaar besloten moet worden of het park
voor een andere naam gaat. Een andere naam zou wel op zijn plaats zijn, aangezien het park is gegroeid van een binnenspeeltuin voor kinderen tot een
volwaardig attractiepark met meerdere achtbanen en wildwaterbanen. Het is
niet langer “slechts” een speeltuin voor kinderen, maar voor een hoop mensen wekt de naam die indruk wel. In een twitterpoll van de website Loopings
kwamen bijvoorbeeld reacties voorbij als “Had het anders geheten, waren we

waarschijnlijk veel eerder gegaan”. Met een nieuwe, en vooral meer internationale, naam spreek je ook weer een nieuwe groep mensen aan. Wat weer
gelijk staat aan extra inkomsten. Maar dat los je niet op met een andere naam.
Want wat doet een naam nu werkelijk? Kijk maar naar parken als Efteling en
Bobbejaanland; het zijn namen die in eerste instantie niet veel zeggen, maar
juist leven door de beleving die ze neerzetten. Het zijn geen namen meer,
maar echt begrippen. Ondertussen mag Toverland toch ook wel al een begrip
in de regio genoemd worden. En daarbij is er al veel tijd en geld gestoken in
een naam en daarbij passende marketing. Een nieuwe naam vergt ook nieuwe
marketing waarbij de nieuwe naam moet worden uitgelegd, met de daarbij
gemoeide kosten. Kosten die beter gestoken kunnen worden in de beleving van
de huidige naam.
Toverland is toe aan een nieuwe naam. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 40)
> Renée van Wegberg heeft geheel terecht de Cultuurprijs gewonnen > eens 73% oneens 27%
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Benieuwd naar wat Jeroen voor u kan betekenen?
Kijk op WWW.TRC-ADVOCATEN.NL

Voor de
leeuwen
Het is best wel een ding:
de huisvesting van arbeidsmigranten. Ga jij je daar echt aan
wagen, Roy? Iedereen heeft er
een mening over en ondertussen is het een verhit onderwerp, waarbij de gemoederen
hoog op lopen. En jij gaat je
daar aan wagen? Als laatste
column? Ja, ik gooi mezelf voor
de leeuwen.
Overal worden gigantische
loodsen en kassen uit de grond
gestampt, om vervolgens pas de
vraag te stellen: wie gaat al dat
werk doen? Blijkbaar is de
noodzaak zo hoog voor deze
werkkrachten, dat totaal over het
hoofd gezien wordt waar deze
mensen vandaan moeten komen
en waar ze naar toe moeten.
De vraag is groter dan het aanbod. En wie is er verantwoordelijk? De werkgever? Die vindt in
arbeidsmigranten gemakkelijk
personeel. Werknemers die er de
hand niet voor omdraaien om
‘simpel’ werk te doen.
De gemeente? Die ziet maar al te
graag de economie groeien. En
wie zorgt er dat die economie
kan groeien? De consument,
de inwoners, omwonenden.
We bestellen veel online en doen
onze boodschappen steeds meer
bij grote supermarktketens.
Alles wordt massaler en grootser,
waardoor de loodsen en magazijnen en kassen ook groter worden
en we zodoende dus meer
arbeidskrachten nodig hebben.
Veel meer lopende bandwerk,
dozen schuiven, veel fysiek
werk. Voelen wij ons in
Nederland te goed voor dit soort
werkzaamheden? Het is een
retorische vraag, het antwoord
weten we natuurlijk allemaal:
we worden in Nederland tot over
onze oren verwend en vertroeteld. Ondertussen staan de
buitenlandse arbeidskrachten
met bussen klaar om naar
Nederland te mogen komen en
dit werk te doen. Mijn oplossing
als je het daar niet mee eens
bent? Shop kleiner, shop plaatselijk, shop offline. Gaat ook meteen de leegstand in de
winkelstraten tegen, waar nu de
arbeidsmigranten gehuisvest
kunnen worden.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
11 oktober 2018
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

U bepaalt de toekomst van de
sporthal in uw dorp!
De wereld om ons heen is volop in beweging en dat geldt ook zeker voor de sportwereld.

Beperkt zwemmen
in zwembad De Berkel

Fusies tussen verenigingen, een andere kijk op bewegingsonderwijs, het ontstaan van nieuwe

Door herstelwerkzaamheden is het recreatiebad volgende week maandag t/m vrijdag gesloten.

sporten, enzovoorts. Tegelijkertijd zien we ook dat lidmaatschapsvormen bij verenigingen

Het wedstrijdbad is wel geopend. Je kunt daar zwemmen op:

ZWEMBAD

DE
BERKEL

veranderen en dat sommige gymzalen inmiddels aardig op leeftijd zijn. Daardoor passen ze
minder goed bij de huidige behoeftes vanuit onderwijs, verenigingen en clubs.

• maandag en dinsdag

• woensdag, donderdag en vrijdag

van 10.00 uur tot 12.00 uur
Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat we
na willen en móeten denken over de toekomst

Griendtsveen

van onze binnensportaccommodaties. Dit doen

29 oktober 2018, 19.30-21.00 uur
Kantine AVV America.

we graag met u! Als gebruiker of beheerder
heeft u belangrijke kennis en ervaring in huis.

• Horst-Melderslo

We willen daarom samen met u kijken naar de

31 oktober 2018, 19.30-21.00 uur

wensen, behoeften en het huidige aanbod aan

Kantine Sporthal Dendron, Horst.
• Maasdorpen

accommodaties.

van 10.00 uur tot 16.00 uur.

• America-Meterik-Hegelsom-

(Meerlo, Tienray, Swolgen, Broekhuizen,

Informatieavond 15 oktober 2018

Burgerhulpverlening Horst aan
de Maas: vrijwilligers gezocht!

Maakt u gebruik van de sporthal in uw dorp en

Broekhuizenvorst, Lottum en Grubbenvorst)

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het netwerk van Burger Hulpverlening Horst aan

wilt u meedenken over de toekomst hiervan?

5 november 2018, 19.30-21.00 uur

de Maas. Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt u graag helpen als iemand een

Kom dan naar de bijeenkomst bij u in de buurt:

Gemeenschapshuis De Smetenhof, Lottum.

hartcirculatiestilstand heeft? Meld u dan aan als vrijwilliger bij Burgerhulpverlening.

Sporten
in de avo

Op 15 oktober organiseren we een informatiebijeenkomst voor mensen die interesse hebben

• Sevenum-Kronenberg-Evertsoord
22 oktober 2018, 19.30-21.00 uur

Meld u van tevoren aan via

om deel te nemen aan het netwerk. Iedereen die in de gemeente Horst aan de Maas woont of

Gemeenschapshuis De Torrekoel, Kronenberg.

www.horstaandemaas.nl/binnensport

werkt is van harte welkom.

burgerhulpverlening, hoe u zich kunt aanmelden

Vrijwilliger worden? Dat kan bij zwembad de Berkel Dinsd
Tevenseen
zijn er
ook overdag verschillende
Als u in het bezit bent van
geldig

en wat er van u wordt verwacht. De avond start

reanimatiediploma of een AED-diploma, of

om 19.30 in het gemeentehuis in Horst. U kunt

van plan bent dit diploma
te halen, kunt u zich
kijk op:

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over

FIETS VEILIG
E-BIKE CURSUS

de fractie-ingang (aan de zijde van De Librije) ge-

activiteiten.

Meer informatie?

www.zwembaddeberkelhorst.nl
aanmelden voor het netwerk.

bruiken. Op de website van burgerhulpverlening

Of mail naar:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Limburg vindt u meer informatie en kunt u zich

Aanmelden kan via

ook opgeven voor de avond.

www.burgerhulpverleninglimburg.nl.

Op zaterdag 27 oktober a.s. organiseren
Sport aan de Maas en Tweewielerspecialist
Theo Lommen een ﬁetsvaardigheidsbijeenkomst.
Aan bod komen:
• verkeersregels

Bekendmakingen

• techniek van de elektrische ﬁets
• vaardigheden + oefeningen
• vaardigheidstest + certiﬁcaat
Tijdstip
10.00 - 12.00 uur
Locatie
Gemeentehuis Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

DEELNAME IS GRATIS
Aanmelden vóór 25 oktober bij Sportconsulent Jan Poels,
tel. 06 5323 5604 of per email: j.poels@horstaandemaas.nl
(Graag type e-bike aangeven: voorwiel-, midden- of achterwiel
motor en hoeveel e-bike ervaring u heeft)
Meer informatie: www.horstaandemaas/veiligopweg

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

Kasteellaan 1

Molenstraat 23

Gerard Smuldersstraat 1

Custersweg

Venloseweg

ongenummerd (kv 25)
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 1

Custersweg

Swolgen
Kronenberg

Baobelweg 10

Griendtsveen

Kulbergweg 8

Bertus Aafjesstraat 35

Sphagnumweg kv 16

Travers 10

Kanaalweg 6a

Horst aan de Maas
Meerlo

Regionale visies

Kortenbos 9

Bedrijventerreinen,

Bremweg

www.theolommen.nl

ongenummerd (naast 35)
Zeesweg 17

ongenummerd. (kv 24)

Burg. Hermansstraat 14

Horst

Woen

Kantoren, Detailhandel en

Burgemeester

Sevenum

Steeghsstraat 12

Peperstraat / Staarterstraat

St Lambertusplein 8

Dorperdijk 14

Vrijetijdseconomie

Dond

15
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Raad bezoekt werkzaamheden
Ooijen - Wanssum

zinnigezakendendron

In het gebied tussen Ooijen en Wanssum
wordt volop gewerkt aan de waterveiligheid
van onze regio.
Op 14 september namen raadsleden van Horst
aan de Maas en Venray een kijkje bij de werkzaamheden. Ook werden ze bijgepraat over de
stand van zaken door vertegenwoordigers van
projectbureau en aannemer.

Meepraten
Sinds augustus vergadert de gemeenteraad volgens de nieuwe opzet. De raadsavond
nieuwe stijl biedt volop mogelijkheden om mee te praten met de gemeenteraad.
23 vind-ik-leuks

je een
spenderen in het gemeentehuis. Hier beging
zinnigezakendendron Leuk man, een dag
meende. Echter
niet
het
we
alsof
tisch,
sarcas
heel
dit
je
hele grote fout, want in je hoofd las
tot het
zijn enthousiast aan het werk om hun idee
valt dit wel heel erg mee want alle groepjes
zag je bijna alleen maar
negen
voor
kwart
om
orgen
Vanm
.
maken
te
beste idee
en
tuned voor blije koppies en nog meer leuke
ongeïnteresseerde koppies maar nu? Stay
goede ideeën!

onduren?

dag

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

18:30-20:00 uur
20:45-21:30 uur
21:30-22:15 uur
21:30-22:15 uur

Banen zwemmen
Aqua Robics
Aqua Joggen
Aqua Gym

Wedstrijdbad
Recreatiebad
Wedstrijdbad
Recreatiebad

nsdag 19:30-20:15 uur
20:15-21:00 uur

Hydro Riding
Hydro Riding

Recreatiebad
Recreatiebad

derdag 18:30-20:00 uur
20:45-21:30 uur

Banen zwemmen
Aqua Robics

Wedstrijdbad
Recreatiebad

2 DAGEN GELEDEN

Jongerenraad kiest voor project
Betaalbare huisvesting jongeren
Een reactie toevogen...

Het was een drukte van belang in het gemeentehuis op 2 oktober. In het kader van het project
Zinnige Zaken hielden 80 leerlingen zich een dag lang bezig met de gemeentepolitiek. Uiteindelijk
kreeg het project Betaalbare huisvesting voor jongeren de meeste stemmen tijdens de afsluiten-

Wijzigingen voorbehouden

de jongerenraad. En dat onderwerp komt dus op de agenda van de gemeenteraad.
Zinnige zaken

Jongerenraad

Het doel van het project Zinnige Zaken is

Tijdens de jongerenraad werd er fel gedebat-

jongeren meer te betrekken bij politieke

teerd over de plannen en uiteindelijk vergaarde

besluitvorming door ze zelf met politiek

het project Betaalbare huisvesting voor jongeren

Helaas constateren we dat er tot nu toe

hier nogmaals onder de aandacht brengen.

aan de slag te laten gaan. Hierbij worden

de meeste stemmen. Binnenkort bespreekt de

geen inwoners gebruik hebben gemaakt

Wilt u gebruik maken van burgerpodium of

ze ondersteund door raadsleden en oud-

gemeenteraad een voorstel over dit onderwerp.

van deze mogelijkheden. Vandaar dat we dit

spreekrecht? Meld dit vooraf bij de grifﬁe.

raadsleden.
Persgroep

Themabijeenkomst
arbeidsmigranten

Zes enthousiaste groepen gingen aan de slag

De nieuwsvoorziening rond Zinnige Zaken

en uiteindelijk werden aan het eind van de dag

werd ook door de leerlingen zelf opgepakt. Een

de volgende projecten gepresenteerd tijdens

speciale persgroep maakte gedurende de dag

de vergadering van de jongerenraad:

een docuverslag van de projecten en ook werd

De themabijeenkomst van de gemeenteraad op 9 oktober stond in het teken van huisvesting

• Betaalbare huisvesting voor jongeren.

Zaken opgezet. Met succes want aan het eind

arbeidsmigranten.

• Verbeteren openbare verlichting.

van de dag bleek dat ze al 130 volgers hadden.

er een speciaal Instagramaccount voor Zinnige

• Stimuleren vrijwilligerswerk jong & oud.
• Partysquad: uitgaansmogelijkheden voor
15 jarigen.

Initiatief
Zinnige Zaken is een initiatief van de gemeente-

• Gratis WiFi in centrum.

raad in samenwerking met conceptbureau Wit-

• Oppimpen Lambertusplein.

goed en Van Bontewas en het Dendron College.

Gemeenteraad on tour
De nieuwe gemeenteraad wil binnen een

en Griendtsveen. In overleg met de

jaar alle kernen bezoeken om kennis te

dorpsraden wordt een programma gemaakt

maken met inwonerinitiatieven.

van inwonerinitiatieven die zich die dag
presenteren. Deze keer nemen voor het

Aan de hand van korte inleidingen van direct

input gevraagd voor het toekomstige

Op vrijdag 16 november gaan de raadsleden

eerst ook de burgerraadsleden deel aan de

betrokkenen en concrete vraagstellingen

gemeentelijk beleid rond de huisvesting van

naar Grubbenvorst, Sevenum, Meterik

kennismakingsbezoeken.

werden de (burger)raadsleden om

arbeidsmigranten.

16

politiek
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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.

Zaterdagen met GroenLinks
Een kracht van D66+GroenLinks is dat we twee partijachtergronden
combineren. De afgelopen en komende tijd besteed ik mijn zaterdagen
vaak aan GroenLinks-activiteiten. Een groot hoogtepunt tot nu toe was
de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Limburg
waar we het afgelopen weekend de top 10 vaststelden waarmee we de
Provinciale Statenverkiezingen ingaan.
Pepijn Baneke (Mook en
Middelaar) werd onze lijsttrekker. Van D66+GroenLinks staan er
maar liefst twee namen in de top
10. Roel Baas staat op 10 en ikzelf
op 7. Ik vind het een enorme eer

om hier bij te mogen staan en kijk
erg uit naar de komende tijd. Door
heel Limburg organiseren we tot en
met november themabijeenkomsten. Op zaterdag 6 oktober spraken
we over de Omgevingswet. Een wet

die gaat zorgen voor minder regels
op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. En waar nu op landelijk,
provinciaal en gemeentelijk niveau
discussies plaatsvinden over wat er
misschien toch wél vastgelegd moet
worden. Het was duidelijk: versimpelen is nog best complex.
Op 20 oktober vindt er voor
zowel leden als niet-leden een
bijeenkomst plaats in de buurt
van Horst aan de Maas. Van 11.00
tot 13.00 uur praten we op de

Hanzeplaats 1 in Venlo over de
energietransitie. Een combinatie
van discussie en input van sprekers, waaronder ik over hoe we de
energietransitie vormgeven in Horst
aan de Maas. Als D66+GroenLinks
zitten we iedere eerste zaterdag van
de maand in de bibliotheek. Kom ook
daar gerust langs met vragen en of
tips. Of bereik ons via Facebook.
Inez Arts,
D66+GroenLinks

Prioriteren moet je leren
Komende weken draaien we als gemeenteraad warm voor de
behandeling van de begroting van onze gemeente voor komend jaar.
Vorige week werd ook bekend dat we er als gemeente goed voor staan
en ook financiële ruimte hebben voor nieuw beleid. In totaal circa
1,5 miljoen euro. Dat lijkt veel maar we staan voor diverse uitdagingen.
De ambities op verduurzaming, huisvesting en gezond en goed wonen
zijn hoog. Het college kijkt de komende maanden hoe we onze ambities
prioriteren. Dit klinkt verstandig maar hoe prioriteren we als gemeente?
De basis vormt het coalitieprogramma. In het coalitieakkoord zijn diverse nieuwe ambities

benoemd. Niet alles kan tegelijk en
de uitwerking is ook nog niet altijd
bekend. Daarom is afgesproken dat

we samen keuzes maken en er over
praten met elkaar. Prioriteren gaat
immers over de volgorde. Wat is echt
belangrijk? Wat moet eerst en wat kan
later? Dat is soms best lastig. Net als
thuis, betekent dat soms discussie en
dat bepaalde uitgaven uitgesteld moeten worden. Reparatie of vervanging
van een kapotte wasmachine krijgt
dan voorrang ten koste van een extra
vakantie. Iedereen binnen het gezin
heeft zo zijn wensen of verlanglijstjes

en ondanks dat we richting december bewegen brengt ook Sinterklaas
helaas niet alles. Dat kun je best vergelijken met onze gemeente en onze
begroting. Het coalitieprogramma is
ons verlanglijstje en ambitie. De keuzes en afwegingen moeten we nog
gaan maken. Daarbij is het vooral
belangrijk dat er duidelijke spelregels
zijn.
Jeroen Brouns,
raadslid Essentie

Een zinnige zaak… de jeugd
Vorige week dinsdag waren tachtig leerlingen van het Dendron
College de gast van de gemeenteraad. Het ging erom dat iedere groep
een duidelijk thema had: een zinnige zaak. En die moest worden onderbouwd met een presentatie. De overige groepen konden daarna daarover in onderling debat.
Als nieuw gemeenteraadslid
werd ik gekoppeld aan een seniorraadslid en samen begeleidden wij
groep drie. Na een kennismaking
gingen de jongeren direct aan de
slag. Er passeerden verschillende
thema’s zoals veilig verkeer en uit-

gaan voor jongeren. Het thema dat de
groep koos was: jongeren stimuleren
vrijwilligerswerk te doen bij oudere
mensen en verenigingen. Zoals koken,
het geven van iPad-les, ouderen leren
gamen, een trainer begeleiden of
bestuurslid zijn.

Voorop stond daarbij dat het óók
leuk moet zijn dit vrijwilligerswerk
te doen. Zo blijf je het ook doen en
dat het later goed staat op je cv is
zeker. Als tegenprestatie zou wellicht
een beloningssysteem kunnen worden ingevoerd. Zoals een aanbevelingsbrief van de school of gemeente
bij een sollicitatie naar een stageof werkplek of een puntensysteem
(bij zoveel punten een cadeaubon
bijvoorbeeld). Hierbij gaan ze graag
in overleg met het bedrijfsleven om

hun betrokkenheid te peilen. Ik vind
de jeugd zeker sociaal en ook goede
ideeën waren er volop. Ik hou van
hun vrije denkwijze en spontaniteit.
Een jeugdraad in de gemeente Horst
aan de Maas ziet de VVD Horst aan de
Maas dan ook zeker zitten. Interesse?
Meld je dan bij mij, contactgegevens
staan op de gemeentesite. Gewoon.
Doen.
Yvonne Douven,
VVD Horst aan de Maas

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

Vier de herfst in
Kasteeltuinen Arcen!
12 t/m 21 oktober
internationaal Lichtkunst festival

encHAnted gArdens
Avondwandeling door sfeervol
verlichte tuinen langs lichtkunst
van internationale kunstenaars.

6 oktober t/m 4 november
Herfstig!

Florale show met herfstbloeiers
in Kasteel Arcen en haar tuinen.
Met pompoenentuin en dagelijks
herfst-knutselactiviteiten voor kinderen.

www.kasteeltuinen.nl

Lingsforterweg 26, Arcen | T. 077-4736010

ERKO
V
G
E
E
L
E
L
TOTA
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
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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.

Gewoon Samen Doen
In Griendtsveen vond afgelopen weekend weer het WK Bokkenollen
en WK Limonollen plaats. Dit evenement laat ook zien waar een klein
dorp groot in kan zijn. Ik denk dat ik niet te veel zeg als het hele dorp op
enigerlei wijze betrokken is bij de organisatie hiervan.
Het Bokkenollen gebeurt in
teamverband; twee lopers onder
begeleiding van een coach starten
met een dienblad voorzien van een
flesje bockbier en vier met bockbier
gevulde glazen en leggen een parcours af om zo snel en met zo veel

mogelijk bockbier aan de finish terug
te komen. Het parcours van ongeveer
één kilometer is voorzien van enkel
eigengemaakte en veelal spectaculaire
hindernissen. Alleen al het bedenken
en vervolgens vervaardigen van de
hindernissen in en langs het kanaal

eist creativiteit, handigheid en vele
handjes. Om een dergelijk evenement
mogelijk te maken moet een organisatie kunnen bouwen op de inzet van
vele vrijwilligers. En het was weer
geweldig. Chapeau voor de organisatie
maar ook chapeau voor alle inwoners
van Griendtsveen die hun steentje hieraan hebben bijgedragen.
Ook wij als CDA Horst aan de Maas
hebben, zoals gebruikelijk, deelgenomen aan het WK Bokkenollen, naast

110 andere teams. En oefening baart
kunst, want uiteindelijk hebben wij als
team de derde plek behaald. Hier zijn
we bijzonder trots op natuurlijk.
Wij hopen dat in 2019, mede in het
kader van Horst aan de Maas 800 jaar,
alle onze kernen met een team vertegenwoordigd zijn tijdens dit unieke
evenement. Gewoon Samen Doen toch.

activiteiten waar we aan deel kunnen nemen. Een bestuur dat volledig
op de achtergrond functioneert en
dat geheel vrijwillig doet. Nu onze
voorzitter, Gijs de Swart, na 10 jaar
voorzitterschap de hamer over heeft
gedragen aan Wietje Selen willen we
deze plek benutten om Gijs te bedanken voor al het harde werk dat hij voor
de PvdA heeft verricht. Gijs bedankt
en Wietje succes.
Gelukkig blijft Gijs als actief lid

dicht aan ons verbonden en zullen we
hem op de vele activiteiten nog vaak
spreken. Mocht jij meer willen weten
over de mooie vereniging die Gijs met
alle leden heeft opgebouwd of Gijs
een keer in het wild willen spreken?
Kom gerust een keer langs. Pas wel
op, je zou politiek nog eens leuk kunnen gaan vinden.

Annemie Craenmehr,
CDA Horst aan de Maas

Gijs bedankt
Als gemeenteraadsleden hebben we de eer om te bouwen aan
onze mooie gemeente. Samen met inwoners, bedrijven maar zeker
ook met verenigingen. Niet in de laatste plaats, onze eigen vereniging.
Want waar wethouders en gemeenteraadsleden vaak het woord voeren
over standpunten van ons als Partij van de Arbeid, zit er een stevige en
stabiele vereniging achter.
Een vereniging die het programma van de partij bepaald, die
activiteiten organiseert, zowel politiek als andere activiteiten, en een
vereniging waar de fractie halfjaar-

lijks haar politieke koers spiegelt.
Als fractie zijn we blij met de stabiele
vereniging die de PvdA Horst aan
de Maas is. Blij met het harde werk
dat het bestuur verricht en de leuke

Roy Bouten,
raadslid PvdA Horst aan de Maas

Projectbureau Ooijen-Wanssum
en Mooder Maas danken de
inwoners, bedrijven en belangenorganisaties in het plangebied
voor hun bijdrage aan de kwaliteit
van de gebiedsontwikkeling.
Mede dankzij uw inbreng hebben
wij de Ruimtelijke Kwaliteitspluim
2018 gewonnen.

Opdrachtgever

Realisatie
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Natuurwerkdag
IVN De Maasdorpen
In samenwerking met Staatsbosbeheer en de Peelrunners organiseert IVN De Maasdorpen op zaterdag
3 november de natuurwerkdag. De werkzaamheden vinden plaats op de Pastoorswei in het natuurgebied het
Schuitwater in Broekhuizen en duren van 09.30 tot 13.00 uur.

Repair Café America
In het LaefHoês in America vindt op zaterdag 13 oktober het eerste
Repair Café plaats van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is welkom met
defecte kleine spullen.
Repair Café is een dorpsinitiatief
dat repareren promoot als alternatief voor weggooien en vindt plaats
op iedere tweede zaterdag van de
maand. Een team van vrijwilligers
bekijkt van 10.00 tot 12.00 uur
bijvoorbeeld kapotte koffiezetters,
fietsen of broeken en maakt deze
ook als het even kan.

Tijdens de reparatiebijeenkomst
is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties
uit te voeren. Ook is er deskundige
hulp aanwezig, zoals een elektricien,
een naaister of een fietsenmaker.
Alles gebeurt op vrijwillige basis.
Kijk voor meer informatie op
www.repaircafeamerica.nl

Kinderopvang ’t Nest

1.000 euro voor
Lombok
Kinderopvang ’t Nest is een inzamelingsactie gestart voor het
Indonesische eiland Lombok, wat zwaar getroffen is door aardbevingen. Op alle locaties heeft ’t Nest samen met de kinderen verschillende
activiteiten georganiseerd in Horst aan de Maas. Hiermee is 1.000 euro
ingezameld.

De werkzaamheden bestaan uit
verwijderen van grotere opslag, uittrekken van kleine boompjes en opstapelen van takken.

Het doel is ruimte maken voor
heide en in stand houden van zeldzame flora en fauna. Een bedreiging
voor dier en plant zit in het dicht-

groeien van de heide door berken en
grove dennen.
Kijk voor meer informatie op
www.ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen

Dit bedrag wordt gedoneerd
aan de Anak Bangsa Foundation
in Lombok. Loes van der Sterren,
clustermanager van ’t Nest, heeft
bij deze non-profit organisatie een
aantal maanden stagegelopen en is
nauw betrokken bij de stichting. Door
diverse projecten en het aanbieden van naschoolse opvang en goed
(middelbaar) onderwijs, kan er wor-

den voorkomen dat de allerarmste
kinderen naar straat gaan en vroegtijdig school verlaten. Met de donatie van ’t Nest kan de Anak Bangsa
Foundation de getroffen families
voorzien van basisbehoeften als
dekens, pampers, eten en drinken.
Tevens wordt de donatie gebruikt
voor de renovatie van het gebouw
van de Anak Bangsa Foundation.

Peelhorstshow in
Hegelsom
De jaarlijkse Peelhorstshow, georganiseerd door P.S.V. Horst e.o,
vindt plaats van vrijdag 12 tot en met zondag 14 oktober in manege
Wieneshof in Hegelsom.
Tijdens de kleindierenshow zijn
er zo’n 1.100 dieren, waaronder
kippen, duiven en cavia’s, te zien.
Keurmeesters uit het hele land zijn
aanwezig om de dieren te keuren.
Voor kinderen is er een quiz en er is
een tombola waarmee diverse prijzen

te winnen zijn. De show is op vrijdag
te bezoeken van 18.00 tot 22.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur.
Op zondag kunnen bezoekers terecht
van 10.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.peelhorstshow.nl
of op Facebook.
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Expositie in bibliotheek

45 jaar fotogroep
Horst aan de Maas
De fotogroep Horst aan de Maas bestaat dit jaar 45 jaar. Dat jubileum laat de vereniging niet onopgemerkt
voorbij gaan. Van vrijdag 26 oktober tot en met donderdag 29 november is er een expositie van de fotogroep in
de bibliotheek in Horst.
Tijdens de expositie worden
foto’s uit eigen werk van de leden én
foto’s met het thema ‘lezen’ getoond.
De bezoeker krijgt zo een goed beeld
van het gevarieerd fotowerk van de
groep. Ook zijn er tijdens de expositie foto’s te zien uit de fotografielessen die de fotogroep gaf aan
‘Best Bijzonderkinderen’, die extra
aandacht nodig hebben. Fotografie
helpt hen bij het ontwikkelen van
sociale contacten en vaardigheden.
Van deze kinderen is werk te zien.
De expositie is te zien tijdens de ope-

ningsuren van de bibliotheek.
Behalve de expositie organiseert de fotogroep ook een fotoshoot voor kinderen tot en met
12 jaar. Op woensdag 31 oktober en
14 november kunnen kinderen in
de bibliotheek Horst van 14.00 tot
16.00 uur een foto van zichzelf laten
maken. Ook organiseert de fotogroep rondleidingen voor schoolklassen en bedrijven op afspraak
en staan er verschillende lezingen op het programma. Op vrijdag
9 november geeft Loulou Beavers

een lezing over het bosrijke landschap op de Veluwe, waarbij verschillende soorten natuurfotografie
aan bod komen. Deze lezing is om
19.30 uur in zaal De Leste Geulde in
Horst. Op vrijdag 23 november geeft
Ton Hendriks om 19.30 uur in de
bibliotheek in Horst een lezing over
zijn boek ‘Beeldspraak’, waarin de
fotografie als visuele communicatie
centraal staat. Meer informatie over
de evenementen en activiteiten van
de fotogroep is te vinden op
www.fotogroephorstaandemaas.nl

Nieuwe Najaarscursus
Vogelherkenning
Vogelwerkgroep ‘t Hökske start binnenkort met de inmiddels regionaal bekende Najaarscursus
Vogelherkenning. Deze cursus is dit jaar in een nieuw jasje gestoken.
Het cursusboek dat bij de cursus
hoort, wordt geheel vernieuwd en
omvat circa honderd pagina’s met
veel foto’s. Ook zijn de presentaties
uitgebreid met foto’s en worden er
meer soorten vogels behandeld.
Nieuw op het programma zijn de
uilen dit jaar. In totaal komen er
zo’n zestig vogels aan bod.
De cursus omvat drie theorieavonden, op maandag 12 en
19 november en maandag 14 januari.

De avonden vinden plaats in horecacentrum de Sevewaeg in Sevenum
van 20.00 tot 22.00 uur. De eerste
avond staat het het teken van onder
andere de wintergasten, zoals de
kramsvogel, koperwiek en pestvogel.
De tweede avond is er aandacht voor
roofvogels en uilen en op de laatste
avond worden de watervogels, zoals
zwanen, ganzen en eenden, besproken. Naast de theorieavonden, horen
er ook drie excursies bij de cursus.

Op deze zondagochtenden 9 en
16 december en 27 januari, wordt
de opgedane kennis in de praktijk
gebracht. Onder andere de
Maasplassen bij Roermond worden
bezocht.
Meer informatie over de
vogelcursus is te verkrijgen via
info@vogelwerkgroephokske.nl
of bij Jan Peeters via 06 11 20 33 33.
Aanmelden kan ook via deze
kanalen.

verenigingen 19
Liedjesavond
D’n Dreumel
De liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst
vindt plaats op zaterdag 20 oktober. Vanwege de verbouwing van
‘t Gasthôes treden de artiesten op in MFC De Meulewiek in Meterik.
De achttien deelnemers strijden deze avond vanaf 20.00 uur
om de Toën Te Baerts wisseltrofee.
Naast de achttien inzendingen zijn

er optredens van de dansgarde van
D’n Dreumel en de formatie Pats
Boem Paaf uit Venlo. Kijk voor meer
informatie op www.dreumel-horst.nl

Dorpsquiz Hegelsom
Carnavalsvereniging D’n Tuutekop in Hegelsom viert dit jaar het
55-jarig bestaan. In het kader daarvan wordt een aantal activiteiten
georganiseerd, waaronder een dorpsquiz op zaterdag 17 november.
De inwoners van Hegelsom
worden tijdens deze avond uitgedaagd met 55 uiteenlopende vragen
onder de noemer 55 vroage vur ut
Tuuteriek. Aan bod komt onder
andere de historie van de carnaval in
Hegelsom, net als het dorp zelf en
haar bewoners. “Maar mensen die
nog niet zoveel kennis hebben van
het dorp kunnen eveneens deelnemen, want algemene vragen zijn
ruim voldoende aanwezig in de
quiz”, laat de organisatie weten.

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

Daarbij zijn er behalve kennis nog
meer vaardigheden waar punten
mee gescoord kunnen worden.
Teams bestaan uit zes tot twaalf
personen. De quiz start op zaterdag
17 november om 17.00 uur, de teams
hebben tot 23.11 uur de tijd om de
antwoorden te vinden. De winnaar
wordt bekendgemaakt tijdens het
jubileumfeest op zaterdag 24 november in zaal Debije. Kijk voor meer
informatie over de quiz en de jubileumactiviteiten op www.tuutekop.nl

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES IN HORST:
Route:

Nieuwstraat

Molenveld 1

Route:

Route:

€ 13,00

De Risselt

€ 10,50

Hotel voor bijen bij Sparta ‘18
Bij de entree van de velden van voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum is op zaterdag
6 oktober een Bij-zonder hotel geopend. Een donatie vanuit supermarkt Jumbo, waarmee ook een
koppeling gemaakt is tussen stichting Groengroep en het 100-jarig jubileum van de voetbalclub.
Voorzitter Roy Hermans van Sparta opende het hotel officieel, samen met Rob Geurts namens Jumbo
en een afgevaardigde van de Groengroep. Solitaire bijen en insecten kunnen zo voor de winter het
nieuwe hotel betrekken. Doel van deze actie is, de sporters en bezoekers het belang van de insecten
voor de bestuiving van gewassen en de productie van gezonde voeding te leren waarderen.

Route:

€ 10,50

Molenveld 2

€ 9,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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GFC ’33 wint verdiend van stug SVEB
Door: voetbalvereniging GFC ’33 Grubbenvorst
Het eerste herenteam van GFC ’33 uit Grubbenvorst rekende zondag 7 oktober thuis op sportpark D’n Haspel af met SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Vorig seizoen won een
fysiek sterk SVEB nog in Grubbenvorst en deelden beide ploegen de punten in Broekhuizenvorst. Eindstand dit keer was 2-0 in het voordeel van GFC ’33.
GFC ’33 bepaalde het spel,
had veel balbezit en zette de tegenstander vast op eigen helft. SVEB
startte zeer verdedigend met vijf
middenvelders en maar één echte
aanvaller. Bij balbezit werd dan ook
direct voor de lange bal gekozen
op de eenzame spits, in de hoop op
aansluiting van snelle ploeggenoten.
SVEB kwam niet voor mooi voetbal
maar voor resultaat.
In de eerste helft leverde
dat echter nauwelijks gevaar op.
Voor GFC ’33 was het vooral van
belang om geduldig te zijn en de
weinige kansen te benutten. Na
goed doorzetten van Joost Relouw
kon Jasper van der Weegen in de
20e minuut de 1-0 op het scorebord
zetten. Er waren kansen op meer
maar het bleef tot de rust bij 1-0.
Domper voor de Grubbenvorstenaren
was de hamstringblessure van spelverdeler Willem van den Aarssen
vlak voor rust. Ook na de thee bleef
SVEB met één aanvaller en de lange

GFC ’33 speler Luc Stappers in duel met een speler van SVEB

bal spelen. De verdediging onder
leiding van aanvoerder en routinier
Wouter van Denzen bleef redelijk
makkelijk overeind. De jonge doelman Davy Wilmer liet het publiek
nog even zien waarom hij in het
programmaboekje terecht als groot
talent werd aangemerkt. Met de
kalmte van zijn 15 jaar oudere aanvoerder Van Denzen kapte hij na een
terugspeelbal routineus twee spelers
van SVEB uit.

Matige tweede helft
Omdat GFC ’33 niet echt meer
een vuist kon maken, zagen de talrijk opgekomen toeschouwers een
matige tweede helft. Een kwartier
voor tijd gooide GFC ’33 het duel in
het slot. Het was spits Jasper van
der Weegen die op aangeven van
Joost Relouw de eindstand op 2-0
bepaalde. Een verdiende overwinning voor de Grubbenvorstenaren
tegen een stug verdedigende tegenstander.

Oxalis verliest thuis van Dakos
Door: sportvereniging Oxalis
Het eerste damesteam van Oxalis uit Horst speelde op zondag 7 oktober thuis tegen Dakos uit Someren.
Op sportpark Wienus in Hegelsom werd de wedstrijd op het nippertje verloren met 6-7.
Geen onbekende tegenstander
voor de dames, ze waren elkaar
in de competitie vorig seizoen al
tegengekomen. Na de afgelopen
twee verloren wedstrijden waren de

dames van Oxalis erop gebrand om
deze wedstrijd te winnen. De wedstrijd werd sterk gestart, want na
twee minuten spelen stond er 1-0 op
het scorebord.

Toch verliepen de aanvallen moeizaam en was het lastig om goede
kansen te vinden. Verdedigend werd
het goed dichtgehouden, waardoor
Dakos ook moeilijk tot scoren kwam.

Dit resulteerde in een ruststand van
3-3.
In de rust vertelde coach en trainer Jan Wielink dat Oxalis goed moest
kijken waar de kansen lagen. Verder
in de wedstrijd bleef de stand lang
gelijk en het uitspelen en zoeken naar
de goede kansen bleef heel moeizaam verlopen. Dakos wist vijf minu-

ten voor tijd nog de korf te vinden,
waardoor ze op een 6-7 voorsprong
kwamen. Het lukte de dames van
Oxalis niet om de gelijkmaker te
scoren. Hierdoor won Dakos en bleef
Oxalis weer met lege handen achter.
Volgende week spelen de dames
om 14.30 uur tegen Rietvogels 1 op
sportpark Wienus in Hegelsom.

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

Praktijk chiropractie
Venlo - Horst - Panningen - Steyl

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

gratis rug- en nekanalyse

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, bel met: 077 - 3201919 of bezoek onze website www.vividus-venlo.nl
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Tweede overwinning
voor Hegelsom
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van VV Hegelsom is er op zondagmiddag 7 oktober in geslaagd om de tweede overwinning
van het seizoen te boeken. De ploeg won met 2-0 van het team uit Oostrum.
De mannen van Math Joosten
waren er op gebrand om de geflatteerde uitslag van zondag 30 september te doen vergeten. Hegelsom
begon sterk en het was Niek Peeters
die de eerste kans van Hegelsom kon
verzilveren. Hij leek alleen op de keeper af te gaan maar halverwege kreeg
hij ruzie met de bal en kon de keeper
makkelijk ingrijpen. Na een kwartier
was het wederom Hegelsom dat een
opgelegde kans kreeg. Via een corner
kon de vrijgelaten Djen de bal inkoppen maar mikte net naast. Even later
was het weer Djen die de rood-witten
op voorsprong kon zetten. Na een

harde overtreding op Jordi Janssen
werd de bal net buiten het zestienmetergebied neergelegd. Normaal
gesproken met het kanonschot van
Djen een 100 procent doelpunt. Maar
wederom mikte hij net naast. In de
31e minuut kwam Hegelsom dan
toch verdiend op voorsprong. Guido
Kauffeld mocht de goal op zijn naam
zetten. Net voor rust werd het nog
even onrustig in het doelgebied van
Hegelsom maar de ruststand bleef
1-0. 10 minuten na rust was het Joey
Joosten die de score verdubbelde.
Via de rechterflank brak hij door en
schoot van een meter of 20. De kee-

per kon in eerste instantie nog redding brengen maar in de rebound
schoot Joey beheerst met binnenkant
voet raak. Dit was tevens de laatste
actie van Joey. Hij werd direct na zijn
doelpunt vervangen door Rik Huijs.
Laatst genoemde kreeg enkele mogelijkheden om de score naar 3-0 te
tillen maar miste een paar opgelegde
kansen.
Met twee overwinningen en een
verliespartij bedekt Hegelsom plek
5 in de 4de klasse. Zondag 14 oktober staat de derby op het programma.
Dan gaan de Hegelsomse mannen op
bezoek bij America.

Wittenhorst speelt
gelijk tegen Schaesberg
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste herenteam van Wittenhorst kreeg zondag 7 oktober VV Schaesberg 1 uit Landgraaf op bezoek in
Sportpark Ter Horst, maar slaagde er niet in om de drie punten thuis te houden. De wedstrijd eindigde in gelijkspel, 2-2.
De bedoeling van de thuisclub
was hoopgevend. Enkele goede aanvallen met dito kansen gaven hoop
op een positief resultaat. Echter na dit
offensiefje zakte Wittenhorst terug.
Een negatieve tussenbalans zat er
aan te komen. Dit gebeurde dan ook
in de 19e minuut. Een te gemakkelijk gegeven vrije trap werd onberispelijk door Ryan Schachtschneider
achter de vertwijfelende Sjors Witt
binnengeschoten, 0-1. Deze tegenvaller maakte het spel van de thuisclub
er niet beter op. Willem Heijnen kon
nog even de doelman met een kopbal bedreigen. De ruststand brak met
deze stand aan.

Beide teams konden het spel
niet in gunstige zin veranderen.
Na de pauze leek het erop dat
trainer Ton Kosterman zijn manschappen tot andere gedachten
had gebracht. Er zat meer strijd in
het spel. Zo kon Wittenhorst meer
afdwingen. Een uitval via Thom
Derks was de inleiding voor succes. Hij kon met snelheid richting de
doelman gaan. Er restte maar één
oplossing: neerleggen. Tom besloot
zelf om de pingel te nemen. Met
succes, 1-1.
Wittenhorst ging wat sneller
spelen en hierdoor had Schaesberg
het moeilijk. Slechts enkele minuten

later lag Joost van Rensch aan de
basis van de voorsprong. Hij schakelde op rechts de achterhoede uit
en kon de bal voor de voeten van
Michiel Hanssen bezorgen. Deze binnentikker leverde de 2-1 op.
Heel vreemd dat de ploeg hierna
weer diep terug viel. Mede doordat enkele spelers te kennen gaven
gewisseld te willen worden scheen
Schaesberg er nog een tandje er
bovenop te zetten. Wittenhorst liet
de tegenstander te gemakkelijk
opstomen. Een zwak weggewerkte
corner zorgde ineens voor een treffer. Timo Regtop kon heel eenvoudig
de bal binnenwerken, 2-2.

Sporting ST
overtroeft Kronenberg
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De competitiewedstrijd tussen SV Kronenberg en Sporting ST uit Tienray en Swolgen stond 7 oktober op het
programma. Beide ploegen hadden nog geen punten te weten bemachtigen in de eerste twee speelrondes.
Eindstand 6-0 voor Sporting ST.
Sporting ging vol op de aanval
en kreeg wat kleine kansen maar
scoorde niet tot de 13e minuut.
Een terechte 1-0, die Sporting ST met
niet al te veel moeite vasthield. In de
37e minuut kreeg de ploeg een corner die belabberd slecht werd genomen door Stan Theeuwen, maar door
Jur Janssen werd binnen getikt.
De tweede helft was nog geen
2 minuten oud toen Robin Thielen
aan de noodrem trok net buiten
het zestienmetergebied, het was
geen overtreding in de ogen van
het team maar de scheidsrechter
besloot toch te fluiten en gaf Thielen
een rode kaart. Sporting ST durfde
met drie man achterin door te spe-

len. Die gaven geen kansen weg
en Sporting bleef hierdoor ook met
tien man nog steeds de sterkere
ploeg. Via een lange bal van achteren stak de bal op de rechterkant
door de as van de verdediging waar
Sven Beurskens opkwam en de 3-0
maakte.
Aanvaller Stan Theeuwen werd
de 57e minuut toch gewisseld voor
de linkervleugelverdediger Nick van
Well, waardoor Sporting ST met een
1-4-2-2-1 doorging spelen. In de 62e
minuut wisselde Sporting nog een
keer. In plaats van Jur Janssen kwam
Robin Tissen in het veld. Hij had niet
lang nodig om te scoren. Ramon
Rutten stak de bal prachtig door op

Robin Tissen en behield het overzicht, wachtte tot de keeper een actie
maakte en schoof de bal onderin het
hoekje aan de andere kant van de
keeper.
De mooiste goal van Sporting
was de 5-0 in de 73e minuut: Robin
Tissen ontving de bal in de spits.
Die speelde hem breed op Kevin die
Sven Beurskens wegstuurde op de
rechterflank. Sven behield het overzicht en legde de bal breed met de
meegekomen Kevin die hem rustig
binnen tikte. De 6-0 van Sporting ST
in de 83e was een kopie van de 5-0.
Sporting ST pakte hier in Kronenberg
overtuigend de drie punten mee naar
huis.

Crist Coppens
4 verse kipschnitzels
€ 5,95

geldig t/m
zaterdag
13 oktober 2018

WEEKENDAANBIEDING

2 kogelbiefstukken € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Gehele herfstvakantie 13 t/m 21 oktober open

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Midden in de natuur
Bosbrasserie
Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen
Fietsen
Wandelen

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift

Onze showroom is weer aangevuld met de
nieuwste items breng een bezoek tijdens de
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2017
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KOOP-

ZONDAG

14 & 21

OKtOber
open van
10.00 16.00 uur

*m.u.v. Speciale partijen en projecte

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag
zaterdag van

08.30 - 17.30 uur
10.00 - 16.00 uur
Boekenderhofweg 38
5925 NE Venlo-Blerick
T: + 31 (077) 3826245
I: info@gebrvandelaar.nl
www.gebrvandelaar.nl
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EVV net langs
mannen Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste mannenteam van Hovoc uit Horst toog zaterdag 6 oktober naar Elburg om het in de Eerste divisie tegen EVV Bultman-Harthol
HS1 op te nemen. Het eerste vrouwenteam nam het in Beers op tegen
het tweede team van VC Volt.
Volle kracht erin, geen halve
acties, maximaal aanvallen. Dat
waren de opdrachten van de coach.
En dat gebeurde ook. Hovoc nam
de eerste set de leiding en kwam
comfortabel op 16-20 voorsprong.
Een sterk serverend EVV deed de
voorsprong slinken en bleef in de
race. De spanning was om te snijden.
EVV pakte als eerste het setpoint en
sleepte de eerste set binnen (2523). Tweede set was wederom een
harde set met veel powerplay en
weinig ruimte voor fouten. Hovoc en
EVV waren nooit ver van elkaar verwijderd. Ook hier haalde EVV nipt
met 26-24 de tweede set binnen.
Hovoc liet zich niet uit het veld slaan
en was geenszins van plan met lege
handen naar huis te gaan. Er werd
een onneembare voorsprong gepakt
en met 22-25 werd de set naar Hovoc
toe getrokken. De vierde set was een
voortzetting van de vorige set en EVV
had het nakijken, 19-25.

Zo had Hovoc het ticket naar
de vijfde set verdiend. Helaas was
dit net als set één en twee bloedspannend, maar tevergeefs (17-15).
3-2 voor EVV. De dames hadden het
de eerste twee sets zwaar tegen
VC Volt. Er werd verzuimd servicedruk te leveren en de muur van Beers
maakte het ook erg lastig om er
doorheen te komen. Helaas dwongen
de dames van VC Volt zo een setwinst
af in de eerste twee sets (25-20 en
25-22). De derde set kenmerkte zich
door een Hovoc dat meer grip kreeg
op haar aanval en een VC Volt dat
bijna omviel door hun chaos. Helaas
was het VC Volt dat nipt de winst
pakte, 25-23. De dames van Horst
wensten niet met lege handen te
vertrekken en alles werd gegeven.
VC Volt werd overrompeld en het blok
was geen partij meer voor Horst.
Helaas te laat maar verdiend een
punt 18-25. Eén puntje winst en een
eindstand van 3-1.

Zoekt

Productiemedewerker
(M/V) in 2 ploegendienst (voltijd)

Dutch Pet Products is een sterk groeiend bedrijf, gespecialiseerd
in het verpakken en distribueren van hoogwaardige (huis)
diervoeding. Onze klanten zitten verspreid over de gehele
wereld, maar de nadruk ligt op Benelux en Duitsland. Bij Dutch
Pet Products staat collegialiteit en kwaliteitsbewust afleveren
hoog in het vaandel.

Wat zoeken wij?
Een gemotiveerde medewerker die samen met collega’s zorg
draagt voor een efficiënt lopend productieproces binnen het
bedrijf. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Correct afstellen van de verpakkingsmachines om recht te doen
aan de hoge kwaliteitseisen van onze klanten;
• het verpakken van diervoeding.
Gevraagde kernkwaliteiten zijn:
• LBO+/MBO werk- en/of denkvermogen;
• in een team kunnen werken;
• no-nonsense mentaliteit;
• zelfstandig en gedisciplineerd werken;
• affiniteit met dieren/diervoeding hebben;
• in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat voor heftruck of
bereid om dit te halen;
• technisch inzicht.
Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• marktconform salaris a.d.h.v. functie en prestatie;
• ruimte voor verdere bijscholing.
Interesse
Lijkt het je wat om je bijdrage te leveren aan onze snelgroeiende,
jonge organisatie? Solliciteer dan snel op deze functie!
Stuur je CV en een motivatiebrief onder vermelding van
Vacature productiemedewerker t.a.v. Jan Theeuwes
(info@dutchpet.nl of reageer via www.dutchpetproducts.nl/vacature).

Wittenhorst VR1 aan kop
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het vrouwenelftal van RKsv Wittenhorst uit Horst speelde zondag 7 oktober thuis tegen Fortuna ’54 uit
Sittard-Geleen. Er werd weer gewonnen met 3-0. Wittenhorst VR1 gaat nu alleen aan kop in de derde klasse F.
De eerste fase van de wedstrijd
begon rommelig. Na ongeveer een
kwartier kreeg Wittenhorst haar eerste kansen, maar wist deze nog niet
te benutten. Fortuna ’54, dat een paar
kleine kansjes kreeg in het eerste half
uur, kwam maar moeizaam voorbij aan
de verdediging van de oranjehemden.
Na 32 minuten opende Wittenhorst de
score. Kris Seuren gaf een mooie pass
op Carin Vissers, die vanuit een moeilijke hoek de bal binnen schoot, 1-0.

Wittenhorst kreeg meer grip op de
wedstrijd en hield de voorsprong vast
tot de rust.
Fortuna ’54 kwam goed uit de
rust en werd vanaf de aftrap direct
gevaarlijk. Keepster Sanne de Boer
kwam goed uit het doel en hield het
schoon. Na een roerig kwartier lieten de dames uit Horst hun voeten
spreken. Vissers gaf de bal voor op
Michelle de Wit en die werkte prachtig
binnen, 2-0.

Wittenhorst, dat de tweede helft
domineerde, vergrootte in de laatste
10 minuten nog de score. Aanvoerder
Kris Wijnhoven speelde de bal op
Vissers, die haar tweede doelpunt van
de dag maakte. Door deze overwinning gaat Wittenhorst nu alleen aan
kop in de derde klasse F.
Baarlo, mede-koploper tot zondag,
speelde 0-0 gelijk tegen sv Brunssum.
Zondag 14 oktober speelt Wittenhorst
in en tegen Meijel (RKMSV) VR1.

Punten voor SV Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo schotelde zondag 7 oktober samen met Merefeldia uit Nederweert de
supporters een aantrekkelijke pot voetbal voor. Eindstand was 0-1.
Merefeldia liet net als Melderslo
in de beginfase zien dat er vandaag
veel strijd op de mat zou worden
gelegd. Vooral het eerste kwartier
werd van beide kanten fel gejaagd en
de opbouw snel verstoord. Toch kwam
de buitenspeler van Merefeldia in de
6e minuut goed naar binnen en had
een venijnig schot dat net over zeilde.
In de 12e minuut onderschepte Bart
Theeuwen de bal op het middenveld,
gevolgd door een mooie steekpass
van Stan van de Pas op diezelfde Bart.
De stift van Bart werd door de keeper
gepareerd, maar Bart kreeg een herkansing. Waar de meegereisde supporters aan de schaduwzijde al hard
juichten voor een doelpunt, bleek de
bal in het zijnet te zijn beland.
Na een klein half uur kreeg

Melderslo twee goede kansen op
een rij. Bart Verheijen leek tussen de verdedigers van Merefeldia
door te glippen, maar werd onreglementair gestuit binnen het zestienmetergebied. Melderslo kreeg geen
strafschop. Daarna kopte Stan een bal
goed door op Peter Spreeuwenberg,
die door mocht richting goal.
Helaas was de verdediger op de brommer en maakte de aanval onschadelijk.
Beide ploegen lieten elkaar na de
beginfase voetballen tot aan de middenlijn. Verdedigend had Melderslo
de zaakjes goed op orde met goede
ingrepen en korte dekking en aanvallend waren er zo toch genoeg
kansen te noteren. Een corner van
Dennis werd direct door Bart op de

welbekende ‘petoeffel’ genomen,
maar vloog over het vijandelijke
doel. Merefeldia werd slordiger in de
opbouw, wat bijna afgestraft werd
door een schot van Peter.
Direct na rust liet Melderslo
zien waar het voor gekomen was.
Eerst dwarrelde een voorzet van Peter
nog op de paal, waarna Melderslo
goed doorjaagde en middels een ééntweetje tussen Bart V en Gijs Coenders
stuurde Gijs, Bart alleen op de keeper
af. Bart schoof de bal in het hoekje,
0-1.
Daarna bleef het duel in evenwicht met enkele mogelijkheden over
en weer. Een vrije trap en een corner
maakten het nog even spannend in de
laatste minuten, maar Melderslo trok
de overwinning over de streep.

Sparta’18 eindigt gelijk
met Berghem Sport
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
Het eerste herenteam van Sparta ’18 uit Sevenum mocht op zondag 7 oktober aantreden tegen de heren van
Berghem Sport. De wedstrijd werd gespeeld in Berghem en eindigde in gelijkspel, 1-1.
Sparta ’18 heeft ook de tweede
wedstrijd niet in winst om kunnen
zetten. De Sevenummers speelden
een slechte wedstrijd waarbij veel
fout ging. In de eerste helft kregen
beide ploegen een aantal mogelijkheden. Gescoord werd er alleen
vlak voor rust door de thuisploeg.

Spits Donny van Herpen scoorde in de
43e minuut de 1-0 na een schot van
20 meter.
In de tweede helft een open
wedstrijd waarbij beide ploegen kansen kregen. In de 85e minuut werd
het werk van Sparta ’18 beloond.
Rob Peeters kon de bal simpel bin-

nen tikken na een voorzet van
Bart Schouten. Na een slechte wedstrijd kan de ploeg van Ralf de Haas
leven met de puntendeling maar zal
het volgende week, als Heeswijk op
bezoek komt, toch echt beter moeten
spelen om de drie punten in eigen
huis te houden.

Judoweekend Budoclub
Horst feestelijk tintje
Budoclub Horst viert dit jaar haar 60 jarig bestaan. Dat hebben ze al met diverse activiteiten gedaan
gedurende het jaar, maar ook tijdens het Judoweekend in de Mèrthal in Horst op zaterdag 20 en zondag
21 oktober krijgt dit aandacht.
Tijdens dit judoweekend vinden
drie judotoernooien plaats, verspreid
over twee dagen waarbij er in totaal
meer dan tweehonderd judoka’s de
mat betreden.

Hierbij strijden ze voor prijzen
in de Interne Judocompetitie op
20 oktober van 12.00 tot 17.00 uur,
het Gemeentelijke judotoernooi van
Horst aan de Maas op 20 oktober van

16.30 tot 21.00 uur, en de clubkampioenschappen van Budoclub Horst
op zondag 21 oktober van 09.00.
Iedereen is welkom om te komen
kijken.
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Eerste zwemwedstrijd na zomerstop

Zevende plek HZPC in Verenigingscompetitie
Door: zwemvereniging HZPC Horst
De eerste ronde van de Nationale Zwemcompetitie werd op zondag 7 oktober gezwommen in Maastricht.
HZPC heeft na de eerste wedstrijd een 7e plaats in de A-klasse bemachtigd. Dit is tot nu toe de 25e positie van
Nederland.
Voor veel zwemmers was dit
de eerste zwemwedstrijd na de
zomerstop. Hoewel deze wedstrijd
om teamprestatie draait, werden
er door zwemmers individueel ook
mooie prestaties neergezet. De juni-

oren Naomi Brouwers, Isis van Kuijk,
Jente Sikes, Danee Verstegen, Veerle
Maasdijk, Cas Verstegen, Tijn van Kuijk,
Lars Hagens en Jesse Jacobs begonnen met de 200 meter rugslag en
100 meter vlinderslag. Allen zwommen

een persoonlijk record of voor het eerst
een goede tijd. Ditzelfde gold voor
Raphaël Dolmans, Paul Kaczmarek,
Joris Rongen, Vera Smits, Lisa
Christiaens, Marlijn Zwart, Anna van
Kuijk, Anne Roefs en Marco Zanders op

de 200 meter vrijeslag en 100 meter
schoolslag. Ook dit seizoen waren er
weer enkele minioren die voor het
eerst mochten deelnemen aan de
Nationale Zwemcompetitie. Voor Guido
Jacobs, Mila Sikes, Stephan Sjeptoera
en Jorn Sprunken was dit weer een
hele nieuwe ervaring. De jeugd en
senioren zwemmers hadden een
zwaar programma voor de boeg.
Toch werden er al enkele persoonlijke

records gezwommen door Isa Curver
(100 meter rugslag, 200 meter schoolslag), Koen Koster (400 meter vrijeslag)
en Serafina Vlijt (100 meter schoolslag).
Ook Imke van den Hoef, Ilse Swinkels
en Manon van der Wielen kwamen
heel dicht in de buurt van hun persoonlijke record op de 200 meter schoolslag.
De tweede ronde van de Nationale
zwemcompetitie staat gepland op
13 januari in Kerkrade.

Twee punten verdiend

Melderslose korfbalsters boeken ruime zege
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 7 oktober tegen SCMH 1 uit Mariaheide. De wedstrijd
werd gespeeld op sportpark Spoorzicht in Veghel. De eindstand was 5-15.
Vanaf minuut één had
SV Melderslo de overhand in deze
wedstrijd. Er werd veel gecreëerd,
waar SCMH aan de andere kant maar

weinig klaar kreeg. Het grote probleem was het scoren. Opgelegde
kansen werden gemist, doordat net
dat laatste beetje scherpte er nog

niet was. Gelukkig stond de verdediging enorm strak aan de kant van SV
Melderslo, waardoor SCMH er aanvallend amper aan te pas kwam.

Bij rust stond SV Melderslo op een
magere 3-5 voorsprong. Na rust was
de focus die in eerste helft nog miste
er wel. SV Melderslo begon dan ook
met het uitbouwen van een flinke
voorsprong. Aanvallend creëerde de
ploeg nog meer en was ze effectief
en ook verdedigend bleef ze scherp.

Toen het eindsignaal klonk stond
er een stand van 5-15 op het scorebord en gingen de twee punten dus
verdiend mee naar Melderslo. Door
verlies van één van de directe concurrenten blijft SV Melderslo bovenaan staan, nu vier punten los van de
tweede plaats.

Bezoekende ploeg ingemaakt

Horst H1 wint genadeloos van Peel en Maas H1
Door: Hockeyclub Horst
Het eerste herenteam van Hockeyclub Horst speelde zondag 7 oktober in Sportpark De Oude Lind in Horst
tegen het eerste herenteam van Peel en Maas uit Panningen. De bezoekende ploeg werd ingemaakt met een
score van 9-0.
Na een goede ‘serie’ van twaalf
punten uit vier wedstrijden was het
aan het Horster hockeyteam om de

reeks voort te zetten. Dat mocht het
voor een groot aantal toeschouwers
doen tegen Peel en Maas. De thuis-

ploeg begon dan ook sterk en wist al
snel het net te vinden. Het balletje
ging lekker rond en er werd ach-

Goed spel, hoge inzet en een meelevend publiek waren dan ook de
elementen om dit resultaat tot stand
te brengen. De directe concurrent
(Bommelerwaard) won ook, waardoor Horst een week moet wachten
om de voorsprong op nummer 2 uit te
kunnen breiden.

GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines
en besturingssystemen voor bedrijven in de composteringsbranche
en champignonteelt wereldwijd

WIJ ZOEKEN EEN

ALLROUND
MEDEWERKER

terin niks weggegeven. Voor de rust
werd een tussenstand van 6-0 op het
scorebord gezet, voorwaar een ongekende luxe. De opdracht die vanuit
de rust werd meegegeven was dan
ook om deze riante voorsprong niet
meer uit handen te geven en te proberen de marge van 6 uit te breiden.

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:

VOOR 8 - 16 UUR PER WEEK
 Calculator met commercieel inzicht

 PLC-programmeur die affiniteit heeft met machinebouw
 Tekenaar-Constructeur die slimme oplossingen bedenkt

WERKZAAMHEDEN
• Uren worden met name ingevuld op woensdag, donderdag en/of vrijdag

Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

• Bezorging huis-aan-huis weekblad (wisselende routes)
• Voorbereiden drukwerkverspreiding
• Bevoorraden bezorgers
Ben jij die sportieve en flexibele duizendpoot die van aanpakken houdt?
Bel dan naar 085 - 071 10 90 (keuzemenu optie 3) of mail naar info@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

GTLEuropeBV

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/
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IJsbaan
in centrum Horst

cultuur 25

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

Ook dit jaar zijn vrijwilligers weer van plan om op het
Wilhelminaplein in het centrum van Horst een ijsbaan op te zetten.
Van vrijdag 14 december tot en met zondag 6 januari is de bedoeling
dat daar weer verschillende activiteiten plaatsvinden.
Zo organiseert de Stichting
IJsbaan Horst de Horster-FluitketelCurling Competitie. In deze competitie strijden vriendengroepen,
sportclubs, collega’s of andere
groepen om de titel HorsterFluitketel-Curling Kampioen
2018/2019.
Het curlen is misschien wel
het beste te vergelijken met bowlen of petanque. Grootste verschil
zit ‘m in het feit dat curling op ijs
wordt gespeeld met zware stenen
in plaats van metalen of kunststof
ballen. Ieder team bestaat uit minimaal vijf curlingspelers.

Er zijn dit jaar drie speelavonden, telkens op donderdag 20, 27
december en 3 januari. Aanmelden
kan via curlinghorst@gmail.com
Daarnaast kan de jeugd iedere
vrijdagavond terecht bij het discoschaatsen, waar een dj optreedt.
Voor de realisatie van de ijsbaan
is de organisatie genoodzaakt om
geld voor te financieren. Iedereen
kan daar in helpen door de kaartjes
voor de ijsbaan al in de voorverkoop te kopen.
Kaarten zijn vanaf deze week
verkrijgbaar, kijk voor meer informatie op www.ijsbaanhorst.nl

Smeden aan het
werk in Museum
De Locht

Hegga SymphoniKids in
Hegelsom
Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom heeft een muzikaal weekend achter de rug.
Op vrijdag 5 oktober vond Hegga Symphonica plaats, op zondag 7 oktober was er eerst Frühshoppen
met twee blaaskapellen en aansluitend Hegga SymphoniKids. Samen met de Muzikantine en
PadXpress werd een programma verzorgd vol optredens en workshops voor kinderen.

In Museum De Locht in Melderslo zijn op zondag 14 oktober de
smeden aan het werk in de smederij. Van 10.00 tot 17.00 uur is het
museum die dag geopend.
Naast het werk van de smeden is elders in het museum te zien
hoe er biologische groenten worden
geveild op de veilingklok. Voor kinderen is er een speciale herfstactiviteit. Zo kunnen de kinderen spelen

met Oudhollandse spelen, is er een
museumspeurtocht uitgezet en is er
een miniatuurkermis. Gedurende de
herfstvakantie wordt er elke dag een
speciale kinderactiviteit georganiseerd.

Lezing over dialectboek Intreentofhiël
De werkgroep ruilbieb in America organiseert op vrijdag 12 oktober
een ‘laeshook laezing’. De lezing vindt plaats in ‘t LaefHoes in America
en start om 15.00 uur.

Ben jij toe aan
een (nieuwe)
uitdaging?
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s die ambitie hebben
om met ons mee te denken en willen groeien. Voor onze
uitdagende productieomgeving zoeken wij personen voor
de volgende functies:

Verstappen Advanced Packaging
is een toonaangevende producent
van thermogevormd verpakkingsmateriaal. Met onze state-ofthe-art machines bieden wij de

Tijdens de bijeenkomst vertellen de schrijvers van het dialectboek Intreentofhiël, dat vorig jaar
verscheen, over de totstandkoming

van hun boek. Ook gaan ze in op het
Horster dialect. De ruilbibliotheek
De Leashook maakt deel uit van
‘t Laefhoes.

beste kwaliteit voor onze klant.
Wij creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij.
Verstappen is een familiebedrijf

‘Ik mis dich’

opgericht in 1979. Het familie-

Stilstaan bij
overleden dierbare

gevoel behoort tot de cultuur
van ons bedrijf. Een cultuur die

•
•
•
•
•

Inpakmedewerker (parttime en fulltime)
Technisch Tekenaar WTB
Elektromonteur
WTB-monteur
Extrusie operator

bestaat uit passie en loyaliteit.

Voor meer informatie ga naar www.werkenbijverstappen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Onder de noemer Ik mis dich, organiseert Kaldenbroeck Huys voor
Puur Leven, donderdag 1 november een stille wandeling door het
gebied rondom Kasteel Kaldenbroeck in Grubbenvorst. Tijdens de
wandeling kan worden stil gestaan bij het leven van een gemist
geliefde.
Deelnemers worden vanaf
18.30 uur op Kaldenbroeck ontvangen. In een treurwilg worden
foto’s van de overledenen gehangen. Omdat Kaldenbroeck historisch
gezien in een oude Maasbedding
ligt, zijn keien een vast sfeerelement. De namen van de overledenen
worden hierop geschreven.

Vervolgens vindt er een korte
wandeling naar de Houthuizer kapel
aan de rand van het bos plaats, waar
de mogelijkheid bestaat tot een
opsteken van een kaarsje.
Neem voor meer informatie
en aanmelden contact op via
marlies@kaldenbroeck.nl of kijk op
www.kaldenbroeck.nl

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

11
10

Agenda t/m 18 oktober 2018
do
11
10

za
13
10

Clinic en lezing Bettine Vriesekoop
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: KBO Tafeltennis Sevenum
Locatie: Tafeltenniscentrum Stapvast Sevenum

Opening tentoonstelling Horst
Kruispunt (tot 21 oktober)

Vlooienmarkt America

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: LaefHoês America

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Jong Nederland America
Locatie: Blokhut Ôs Thoês America

Peelhorstshow

Jubileumshow
‘Mit en golden rendje’

Tijd: 10.00-22.00 uur
Organisatie: P.S.V. Horst
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Tijd: 18.30 uur
Locatie: Kerkstraat 5 Horst

Viering 15-jarig bestaan

Signeersessie ‘Bankier van de
dood’

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: gebedsgroep Pater Pio
Locatie: kerk Sevenum

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Bruna Horst

Inloopavond voor
brei- en haakvragen

Tijd: 14.30-18.00 uur
Organisatie: Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

ma
15
10

Bezoek de Houthuizermolen

Loopvoetbaltoernooi

Jubileumshow
‘Mit en golden rendje’

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: SV Melderslo
Locatie: Sportpark De Merel Melderslo

Tijd: 19.30-23.00 uur
Organisatie: Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Brei- en haakcafé

Tijd: 19.30 uur
Locatie: gemeentehuis Horst

Tijd: 19.30-23.00 uur
Organisatie: Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

di
16
10

Optredens Probation,
Swim Or Drown, Troops of Doom,
No Permission

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

Informatieavond
burgerhulpverlening

Jubileumshow
‘Mit en golden rendje’

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen Lottum

Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: Breimode en Handwerken ’t Schippertje
Locatie: Schoolstraat 6 Horst

vr
12
10

Repair Café America

Open Coffee met…
Tijd: 08.30-10.30 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Ladies Night
Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Family Entertainment Center Sevenum

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Laeshook laezing Intreentofhiël

Jubileumproductie ‘Augustus 1965’

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: werkgroep ruilbieb
Locatie: ’t Laefhoês America

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

Peelhorstshow

A Night at the Gallery Part V

Tijd: 18.00-22.00 uur
Organisatie: P.S.V. Horst
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: De Muzikale Huiskamer Castenray
Locatie: galerie Pachama Meerlo

Jubileumshow
‘Mit en golden rendje’

Live: 3Cover!

Dorpsraad America

do
18
10

Patrick Laureij – Nederlands Hoop
(uitverkocht)

Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Aan de Brug America

Tijd: 20.15-23.30 uur
Locatie: Zaal De Wingerd Sevenum

Tijd: 21.30-01.30 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Tijd: 19.30-23.00 uur
Organisatie: Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

zo
14
10

Jubileumproductie ‘Augustus 1965’
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Setovera
Locatie: Manege D’n Umswing Kronenberg

Geldig t/m 16-10-2018

wo
17
10

Peelhorstshow
Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: P.S.V. Horst
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Herfstknallers!
Sierlook bloembollen
Allium ‘Gladiator’ of
‘Purple Sensation’

Van € 6,99/zak

399

Alle fruitbomen en
-struiken
In alle maten en soorten.
Grote keuze!

Nu:

-20%

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

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

E

M

Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32
Melderslo
tel. 077 - 398 17 93
www.autobedrijfthielen.nl

Het adres voor:
• Onderhoud en reparaties van alle
merken personen- en lichte
bedrijfsauto’s/campers
• Occasions
• APK
• Airco onderhoud
• Schades

11
10

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
12 t/m 14 oktober 2018
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
T 0478 82 02 21
15 t/m 18 oktober 2018
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
T 0478 58 34 78

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

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas
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zondag
dinsdag
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19.00
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10.00
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Kronenberg
Lottum

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Dierenzegening
In het kader van Dierendag, donderdag 4 oktober, konden mensen op zondag 6 oktober hun
huisdier door kapelaan Te Boekhorst laten zegenen in het atrium van de Lambertuskerk in Horst.
Daar maakten diverse baasjes gebruik van.

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

GA JIJ VOOR 100%
KLANTTEVREDENHEID?
Solliciteer dan bij Munckhof! Wij hebben diverse vacatures
in Horst, ben jij één van onze nieuwe collega’s?

CALLCENTER MEDEWERKER
STUDENT CALLCENTER MEDEWERKER
MEDEWERKER SERVICEBUREAU
MEDEWERKER ACCOUNTBEHEER
STUDENT PLANNER

WEEKEND/VAKANTIES

www.werkenbijmunckhof.nl

WEEKEND/VAKANTIES

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

MODELLEN

• OP=OP •
VEEL SHOW
ROOM

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

HEERLEN

tot

WWW.SUPERKEUKENS.NL

50%
korting

showroomkeukens

LEN • OP=
OP • VEEL
SHOWROOM

Witveldweg 100

OOMMODEL

MODELL

