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‘De fanfare is een
famfare’
Van de ongeveer zeventig leden van fanfare Monte Corona van Kronenberg en Evertsoord komen er maar liefst twaalf uit één familie. Met vier saxofoons, drie bugels,
twee trompetten, twee trombones en een bariton kan de Kronenbergse familie Aerts bijna een eigen fanfare beginnen.

Opa, ooms, tantes, neefjes en
nichtjes: uit iedere generatie van de
muzikale familie speelt wel iemand
mee in de fanfare. “Dat is altijd al zo
geweest”, legt Grad Aerts (73), het
oudste spelende lid van de familie uit.
“Vroeger moesten ze wel eens een
repetitie verzetten als de familie Aerts
een feestje had, want met zo weinig
man had repeteren geen zin”, lacht hij.
Het begon allemaal bij Mart Aerts,
de broer van Grad. “Hij was in de jaren
70 de eerste voorzitter van de fanfare”,
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vertelt Grad. “Om leden te werven ging
hij de hele familie Aerts af. Vanaf die
tijd werden alle kinderen en kleinkinderen aangespoord bij de fanfare te gaan.
Als er eenmaal een paar familieleden
bij de fanfare zitten, dan volgt de rest
ook sneller.” En samen met al die familieleden muziek maken is natuurlijk ook
heel gezellig, vindt de 16-jarige Anouk.
“Het heeft wel wat. We zien elkaar zo
iedere week, dat is altijd leuk.”
Muziek maken betekent veel voor
de familie Aerts, vertelt Susan. “Als je

die groep genoemd. Bij het 50-jarig
we bijvoorbeeld in de kerk en dat klonk
bezig bent met muziek, dan valt alles
verrassend goed.”
op z’n plek. Heel mooi is dat.” Ook Grad huwelijk van mijn ouders speelden
is muzikant in hart en nieren. “Ik wil
nog door tot mijn tachtigste”, vertelt
hij. “Het is een prachtige hobby.”
Niet alleen het muziek maken, maar
juist het muziek maken bij fanfare
Monte Corona is voor de familieleden
heel bijzonder. Familielid Freek legt
uit waarom. “Het is een hele actieve
vereniging, we doen veel samen.
Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met
het Wereld Muziek Concours, maar
we hebben vorig jaar ook wat met
m/v
dancemuziek gedaan toen we speelden
op dancefestival Extrema Outdoor.
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger
voor Sevenum voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Monte Corona is heel veelzjdig.”
Een baan met leuke bijverdiensten.
Bij speciale gelegenheden maakt
de familie dankbaar gebruik van al
Arbeidsvoorwaarden:
Interesse of informatie?
haar fanfareleden. Susan: “Als er
Elke donderdag een paar uurtjes
Mail naar Dorothé Gijsen:
bijvoorbeeld iemand in de familie Aerts
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
te bezorgen.
of bel (077) 396 13 56
een 25-jarig jubileum heeft, of een
bruiloft, dan brengen we met z’n allen
een serenade. Degene die niet bij de
fanfare zijn, pakken dan de bekkens of
T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl
een trom erbij en zo zijn we een hele
complete fanfare. Famfare, hebben we

bezorger Sevenum
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Grubbenvorst

Speeltuinbende test Roeffen Mart
Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst werd zondag 4 september getest
door de Speeltuinbende. De groep kinderen onderzocht of de speeltuin goed
toegankelijk was voor kinderen met een handicap.
Het testteam van de Speel
tuinbende bestaat uit kinderen met
én zonder handicap die ervoor willen
zorgen dat veel meer speelplekken in

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Witgoed en van Bontewas
Flyer OP2016, 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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Niels van Rens, Teun Stiphout en
Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Nederland toegankelijk en bespeelbaar
zijn voor kinderen met een handicap.
De Speeltuinbende is een nationale
organisatie, maar heeft bij elke provincie een team dat toestellen test. De
club werd in 2010 opgericht en is een
initiatief van NSGK (de Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind).
NSGK komt al sinds 1950 op voor kinderen en jongeren met een handicap
in Nederland en wil dat kinderen met
een handicap in hun eigen buurt met
leeftijdgenoten samen kunnen spelen.
Tijs Hesen en zijn moeder Lonneke
Hesen uit Grubbenvorst hebben bij de
Speeltuinbende gevraagd of ze Roeffen
Mart kwamen testen. Tijs is zelf al lid
van de Speeltuinbende. “Ik weet niet
meer wanneer ik lid werd”, vertelt Tijs.
Lonneke lacht: “Nee, toen was je nog
veel te klein om dat te herinneren. We
hebben hem lid gemaakt zodat hij wat
meer kan omgaan met kinderen die
een handicap hebben.” Tijs heeft last
van zijn benen en kan moeilijk lopen.
Daarom heeft hij altijd krukken bij zich
die hem helpen met lopen.
Voor Lonneke is het altijd erg
confronterend wanneer ze met de
familie naar een speeltuin gaan. “Ik
zie Tijs dan glunderen als wij zeggen
dat we bijvoorbeeld naar Roeffen Mart
gaan. Maar aan de ene kant is hij ook
niet blij. Hij kan niet overal op, sommige speeltoestellen zijn gewoon niet
geschikt. Het is dan heel moeilijk om
dat te accepteren en dat doet pijn.” Tijs
loopt naar een wip. “Dit toestel krijgt
een groen bord, dit betekent dat het
oké is. Ik let hier op of de wip stevig
is en niet te glad is. Ik wil natuurlijk

niet uitglijden. Het is voor mij vooral
belangrijk of ik op de wip kan komen.
Soms zijn de opstapjes erg hoog en dan
kan ik er niet bij.”
Het struikelpunt van sommige
speeltoestellen is het probleem dat Tijs
hierboven besprak. Een aantal trapjes
is extra hoger gemaakt of er ontbreekt
bijvoorbeeld de eerste trede, waardoor
het toestel moeilijk bereikbaar is. Aan
alle toestellen zijn regels verbonden.
Zo ook de regel dat kleine kinderen
niet op alle toestellen mogen klimmen,
omdat het gevaarlijk kan zijn. Daarom
wordt soms de eerste trede weggehaald. Maar dan kan Tijs er niet op. “Dit
maakt het soms wel lastig”, vertelt hij.
Aan het einde van het testen krijgt

LEZERSACTIE

win TICKETS voor
24 september 2016

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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.

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

te zijn over het verloop en de uitkomst
van de test. Jan Vissers, namens de
stichting: “Nagenoeg alle toestellen
kregen een groen bordje, wat betekent
dat het toestel goedgekeurd is. Een
paar toestellen waren minder goed
toegankelijk voor alle kinderen en
kregen een rood bordje. Ook het vele
zand in het park blijkt niet fijn te zijn
voor rolstoelers.” De organisatie van de
Speeltuinbende gaat het advies verder
uitwerken in een rapport, dat daarna
aan de speeltuin gegeven wordt.
Vissers: “We beraden dan met de
vrijwilligers over onze mogelijkheden
en eventuele subsidies. Misschien kan
gemeente Horst aan de Maas ons op
een aantal punten steunen.”

Auto botst
tegen winkelpui
Bezoekers van een supermarkt aan de Horsterweg in Sevenum
werden zondag 4 september opgeschrikt door een automobilist die met
zijn auto tegen de winkel aanreed.
Door nog onbekende reden botste
de chauffeur tegen de pui van de
supermarkt. Volgens de supermarkt

is er door de botsing alleen materiële schade aan de winkel ontstaan.
Er raakte verder niemand gewond.

CDA’er Emonts
stopt met raadswerk

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

elk toestel een punt. Het rapport gaat
naar de organisatie van Roeffen Mart
en zij kijken wat ze kunnen verbeteren
per toestel. De ouders van Tijs geven
alvast een tip. “De speelplaats ligt vol
met zand. Voor Tijs en andere kinderen
die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten,
is het dan heel lastig om zich voort te
bewegen. Het lijkt ons een goed plan
wanneer er een speciaal pad wordt
aangelegd voor deze kinderen. Dan
komen ze sneller van toestel naar
toestel. Als het pad dan van kunstgras
is, zou dat helemaal geweldig zijn. Dan
hebben de kinderen ook geen last als
ze vallen.”
De beheerstichting van Roeffen
Mart laat desgevraagd weten tevreden

CDA’er Hay Emonts stopt als raadslid voor gemeente Horst aan de
Maas. Hij vindt dat het werk voor zijn eigen bedrijf in job coaching niet
verenigbaar is met het raadslidmaatschap.
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Emonts is in totaal 14 jaar
werkzaam geweest als raadslid, in de
periode 1999-2010 en van 2014 tot nu.
Hij zette zich onder meer in voor het
verenigingsleven, vrijwilligerswerk, de
lokale economie en werkgelegenheid.
Emonts wordt opgevolgd door Henk
Peters uit Meerlo. Voor zijn pensionering was de 67-jarige Henk Peters
41 jaar werkzaam als financieel adviseur in het bankwezen. Hij is penning-

meester bij de KBO, afdeling Meerlo,
en de gepensioneerdenvereniging van
Rabobank Noord- en Midden-Limburg.
Politieke ervaring heeft Henk opgedaan
in de dorpsraad van Oirlo, bestuurslid van de voormalige CDA-afdeling
Meerlo-Wanssum en lidmaatschap
van de raadscommissies financiën en
samenleving in die gemeente. Hij gaat
zich voornamelijk richten op leefbaarheid, ouderen en financiën.
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Werkgroep Asterstraat

Ontwerpplan station
Grubbenvorst nog niet af
Gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg gaan zich de komende weken nog eens buigen over het
ontwerpplan van het nieuw te bouwen station Grubbenvorst. Naar aanleiding van de presentatie van dit plan op
14 juli ontvingen zij hierover klachten, onder andere van werkgroep Asterstraat uit Grubbenvorst over de ligging
van de fietstunnel.
Bewoners van de Asterstraat in
Grubbenvorst maken zich zorgen over
de ligging van de fietstunnel. In het
nieuw gepresenteerde plan gaat
deze namelijk in tegenstelling tot het
oorspronkelijke plan voor een groot
gedeelte door het aan hun straat
gelegen Bisweidepark. Deze aanpassing aan het plan is volgens hen
onnodig en slecht met hen gecommuniceerd. Zij trokken daarom begin
augustus hun instemming op het
ontwerpplan terug.
De gemeente en provincie gaan
mede na aanleiding van protest van
de werkgroep Asterstraat nog eens
kijken of het ontwerpplan dat er nu
ligt ook echt het optimale plan is.
Gaston Graaf van provincie Limburg:
“We vinden het heel jammer dat de
werkgroep zijn instemming heeft
teruggetrokken. Officieel heeft dat
voor ons geen consequenties, want
de werkgroep beslist niet in deze
zaak. Wel staat bij ons draagvlak
van het plan hoog in het vaandel
en daarom gaan we opnieuw met
de werkgroep om tafel zitten om
te kijken of we ergens nog aanpassingen te doen.” Graaf geeft aan dat

provincie Limburg met het ontwerpplan
dacht al een heel eind op weg te zijn,
maar dat uit verschillende opmerkingen
en klachten van omwonenden blijkt dat
er misschien toch nog aan geschaafd
moet worden.

’We moeten
afwegingen maken’
Hele grote aanpassingen kunnen
er waarschijnlijk niet meer gedaan
worden aan het ontwerpplan. “Het
plan ligt er niet voor niks”, geeft
Graaf aan. “Natuurlijk kunnen we
nog dingen aanpassen, maar daar
moeten we wel afwegingen in maken.
Ik heb niet de illusie dat uiteindelijk
alle omwonenden helemaal tevreden gaan zijn met het plan, maar
we proberen zo zorgvuldig mogelijk
alle opmerkingen mee te nemen.”
Ook gemeente Horst aan de Maas
stelt dat het plan nog niet helemaal
vastligt. Verantwoordelijk wethouder
Paul Driessen: “Het plan dat er nu
ligt is in technische zin het maximale
resultaat dat mogelijk is. Qua ruimtelijke kwaliteit kunnen er nog dingen
veranderen. We laten ons graag

uitdagen met alternatieve plannen
van de werkgroep.” Ook deskundige
experts van provincie en gemeente
gaan zich nogmaals buigen over het
ontwerpplan. Driessen: “Dit moet wel
allemaal op korte termijn gebeuren.
Over een paar maanden is het de
bedoeling dat we een definitief plan
hebben.”
Inmiddels heeft er overleg
plaatsgevonden tussen werkgroep
Asterstraat, provincie Limburg en
gemeente Horst aan de Maas. Kees
Cligge reageert namens de werkgroep: “We voelden ons eerst niet
gehoord, maar ik heb nu het idee dat
provincie en gemeente de ernst van
ons probleem beter inzien. Ze zeggen
met ons mee te willen denken en
dat er nog ruimte is voor aanpassingen. Of er nog echt wat kan en
gaat veranderen aan het ontwerpplan
weet ik niet. Hopelijk zetten ze hun
woorden om in daden, maar met het
oog op de tijdsdruk vraag ik me af of
dat mogelijk is.”
Op donderdag 8 september vindt
er opnieuw overleg plaats met de
werkgroep van omwonenden van
het station.

Staatssecretaris bezoekt
Horst aan de Maas
Staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid Jetta Klijnsma bracht maandag 5 september een bezoek
aan Horst aan de Maas. Zij werd ontvangen door wethouder Birgit op de Laak van Horst aan de Maas en Hanno
Lamers van gemeente Venlo.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Wij zoeken per direct een
HBO opgeleide collega

deropv

ang

Werkzaamheden zijn:
- Ondersteuning administratie
- Pedagogisch medewerk(st)er op de groepen

Wij vragen om flexibel inzetbaar te zijn.
Salariëring volgens CAO Kinderopvang.
Heb jij een warm hart voor kinderen en zoek jij leuke collega’s?
Bel of mail dan naar:
carla.geurts@huizezeldenrust.nl / 06-24420267
www.HuizeZeldenrust.nl

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

van de regio

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

PARKING

SALE

70%
TOT

KORTING

60% 30

%

KORTING

KORTING

40%

50%
KORTING

KORTING

20%
KORTING

VRIJDAG 9 SEPTEMBER VAN 9.30 TOT 20.00 UUR
ZATERDAG 10 SEPTEMBER VAN 9.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!
De staatssecretaris kreeg een
rondleiding bij De Rijk kunststof leidingsystemen in Sevenum. Daar werd zij
geïnformeerd over de stand van zaken
rondom de Participatiewet. De wet-

houders en de staatssecretaris spraken
over de resultaten van de aanpak om
mensen vanuit een (bijna-) uitkeringssituatie aan het werk te helpen. Als
afsluiting van het bezoek ging staatsse-

cretaris Klijnsma met de Kronenbergse
Wensbus naar dorspdagvoorziening de
Kompeniej in Kronenberg. Daar werd ze
ontvangen door Piet Selen samen met
deelnemers en vrijwilligers.

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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zo krachtig

een leven,

zorgzaam

een leven,
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In volle vrede is na een werk- en zorgzaam leven
van ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Tiny Hendrix-Lamers
echtgenote van

Gérard Hendrix †
Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar.
Grubbenvorst
Grubbenvorst

Mariëll Hendrix
Leonie en Dennis Verkoelen-Hendrix
Job, Floris
Familie Lamers †
Familie Hendrix

Horst, 31 augustus 2016
Correspondentieadres:
Spoorstraat 4a, 5971 BA Grubbenvorst
De plechtige uitvaartdienst heeft plaats gevonden
op maandag 5 september in de parochiekerk H. Gertrudis
te Lottum. Aansluitend hebben we moeder te ruste gelegd
bij vader op het kerkhof aldaar.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van Groene Kruis Thuiszorg en de medewerkers
van Buurtzorghuis Doevenbos
voor de liefdevolle verzorging.

Te koop Elstar en andere soorten.
Ook zelf plukken 0,50/kg.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Bedroefd stellen wij u ervan in kennis,
dat geheel onverwacht van ons is heengegaan,
op 85-jarige leeftijd, onze broer, zwager en oom

Jeu Saris
echtgenoot van

Truus Saris-van Issum †
Familie Saris
Familie Van Issum
Horst, 6 september 2016
Correspondentieadres:
Familie J. Saris, Hombergstraat 8, 5963 AJ Hegelsom
We zullen Jeu voor het laatst in ons midden hebben
tijdens de uitvaartdienst op zaterdag 10 september a.s.
om 12.30 uur in het crematorium aan
de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Jeu is thuis, Hof te Berkel 131 te Horst, waar u
vrijdag 9 september a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
Langs deze weg willen wij de medewerkers en vrijwilligers
van Hof te Berkel hartelijk danken voor de fijne zorgen
die Jeu van hen mocht ontvangen.
Voor de uitvaartdienst bestaat de mogelijkheid
het condoleanceregister te tekenen.

Bezige handen, nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust, met lichaam en geest
vaak zullen we denken aan wat is geweest

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd
niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem
mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, ôzze pap en opa,

Grad Pubben
echtgenoot van

Truus Pubben-Verrijth
Pap van
Geert, Nico en Jolanda, Frank en Bertiene

Geboren
29 augustus
2016

Teus
Zoon van
Tom Strijbos en Patricia Willems
Horsterweg 66, 5811 AC Castenray

Geboren

Jop
23 augustus 2016
Zoon van
Marijn Coenen en Joris Fleuren
Broertje van Pim
Zilverschoon 24
5975 TE Sevenum

Opa van
Mike, Nick, Sven
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Sevenum, 2 september 2016
Steeg 11-B
5975 CD Sevenum
We hebben Grad voor het laatst in ons midden gehad
op donderdag 8 september jl. tijdens de uitvaartdienst
in de parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastianus
te Sevenum waarna wij hem te rusten hebben gelegd
op het r.-k. kerkhof aldaar.
Speciaal woord van dank aan het Thuiszorg team Sevenum,
voor de toewijding en warmte waarmee jullie Grad
de laatste weken hebben verzorgd.

Do-in nieuw in Horst.
Japanse bewegingsoefeningen.
Bij yogacentrum L’Espoir.
Info www.akkiesdoin.nl 077 467 43 21.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

’t is good zoë…
Pap was nog graag even gebleven, maar zijn tijd is gekomen.
Hij heeft een liefdevol leven gehad en we hebben in dankbaarheid
samen afscheid genomen.

Wiel van der Sterren
echtgenoot van

Mien van der Sterren - van Vegchel
Hij overleed op 82-jarige leeftijd.
Horst, Mien
Horst, Conny en Sjaak
Martijn en Jet
Joost en Britt
Horn, Joop en Anita
Tom en Stephanie
Elsemieke
Familie van der Sterren
Familie van Vegchel
Horst, 4 september 2016
Deken Creemersstraat 46, 5961 JP Horst
We zijn voor het laatst samen met pap op zaterdag 10 september om
10.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor Hospice Doevenbos.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het crematorium.
Een speciaal woord van dank voor de fijne verzorging en verpleging
die pap heeft mogen ontvangen.

Geboren

Cas

31 augustus 2016
Zoon van
Frank en Loes Seuren-Geerets
Broertje van Lize
Massenweg 14
5962 NE Melderslo

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Emotioneel Evenwicht Workshop:
ontdek hoe je gedachten en emoties
je gezondheid beïnvloeden.
Start: 15 september.
Info: 06 53 36 41 64.
Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen volleybal voor 55+.
Op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur
in sporthal de Berkel.
Voor meer informatie zie onze site
www.hobbygilde.nl.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Open tuin Hegelsom. Zondag 11
september open tuin bij Gon en Wiel
Jenniskens (voormalig Tuincentrum).
Van 11:00 tot 17:00 uur. Wel 3000
soorten planten in een belevingstuin
van 8.500m2. Kogelstraat 41
Hegelsom. Entree 3,50.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werk
ruimtes, vanaf 25 m2, geïsoleerd,
Tel. 06 24 19 24 01, Busines
scentrum Horst.
Honden dagopvang gezocht.
Wij zoeken voor onze 2 grote honden
een dagopvang voor 3 a 4 dagen per
week in de directe omgeving van
Horst. V.a. 7.00 tot ca. 16.00
077 763 06 81.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Thuiskapster gezocht? Ik kom graag
bij u aan huis om te knippen, kleuren,
harsen & de verzorging van uw
make-up! Bel 06 28 12 07 79 voor
het maken van een afspraak of kijk
op www.saskiahaarhemvisagie.nl
voor meer info en prijzen!
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Dag van de Liefdadigheid

‘Alle kleine dingen kunnen helpen’
Je inzetten voor een ander is voor veel mensen vanzelfsprekend. Op maandag 5 september was de internationale dag van de liefdadigheid. HALLO Horst aan de Maas sprak met inwoners
van Horst aan de Maas die ieder op hun eigen manier iemand helpen.

Anja en Suzan
Anja van de Pasch en Suzan Voesten lopen al enkele jaren mee met de Walk 4 the Roses. Walk 4 the Roses is een
wandeltocht om geld op te halen in de in strijd tegen kanker. Suzan heeft alle edities meegedaan en Anja eentje
minder. Suzan begon met vriendinnen aan de tocht. “We hadden toen geen naaste verloren aan kanker. Maar we
dachten, we vinden het een mooi initiatief, dus we gaan deze tocht lopen voor anderen. Momenteel, vijf jaar later,
hebben we alle vier te maken gehad met kanker in onze naaste omgeving.”

Voor Anja was er een directere
aanleiding. “Ik heb mijn vader verloren
aan een hersentumor. Een jaar later
kwam het initiatief van Walk 4 the
Roses. Ik heb daar geen seconde over
getwijfeld. Mijn vrienden hadden het
erover om mee te doen, dan kun je
geen nee zeggen. Helaas ben ik nu
de enige de over is gebleven van die
vrienden die de tocht wandelt.”

Medemens
Meelopen aan de wandeltocht is
een speciale manier van liefdadigheid.
De personen waar je voor loopt zijn
immers soms al overleden. Toch staat
deze gedachte zeker niet in de weg bij
de dames. “Dat klopt wel, maar je loopt
toch voor iedereen. Sommige mensen
hebben naasten die momenteel kanker
hebben, daar loop je ook voor. Natuurlijk
zamel je geld in voor onderzoek naar
kanker. Er is al zoveel geld ingezameld,
maar het is eigenlijk altijd te weinig.
Alle beetjes baten.” Het geld inzamelen wordt gedaan door middel van
inschrijfgeld en sponsors. Een gedeelte
van het opgehaalde bedrag gaat naar
een specifiek goed doel. Dit jaar is dat

de Cliniclowns. De rest van het opgehaalde bedrag gaat naar het KWF.
Anja en Suzan vinden liefdadigheid ontzettend belangrijk. “Het is
altijd goed om je in te zetten voor je
medemens”, zegt Suzan. “Alle kleine
dingen die je doet, helpen iemand.
Zelfs de mensen langs de kant van de
weg helpen mee. Ze moedigen je aan
en dat geeft je extra kracht. Dat is zo
mooi om te zien.” Alle vrijwilligers
zijn voor het evenement belangrijk.
“Je staat er niet zo vaak bij stil, maar
om dit evenement mogelijk te maken
zijn er heel veel vrijwilligers nodig.
Vooral op zo’n beladen moment als
de dag zelf zorgt dat voor extra stress.
De organisatie bestaat dit jaar maar
uit drie man. Dat is knap als je een
groep van tweeduizend wandelaars in
het gareel moet houden.” Suzan zegt
dat overal aan gedacht is. “Heel stom,
maar ik lust geen boterhammen
met boter. Toen ik een editie op een
pauzeplek stond bij te komen vroeg
ik naar een boterham zonder boter.
Die hadden ze gewoon al klaarliggen,
overal wordt aan gedacht. Dat is voor
mij ook liefdadigheid.”

Math en Joop
Joop Mittelmeijer (88) ontving onlangs uit handen van Math Craenmehr een reis naar Lourdes. “Een droomreis
die ik altijd in werkelijkheid heb willen maken”, aldus Mittelmeijer. Craenmehr, troubadour in Horst aan de Maas,
vond dat het tijd werd om wat voor Mittelmeijer te doen. “Ik ken hem al heel lang en hij heeft het vaak over Lourdes
en dat hij er heel graag heen wil. Vandaar dat ik een geldinzamelingactie in heb gezet om hem daar te krijgen.”

Lourdes is een stad in zuiden van
Frankrijk, tegen de grens van Spanje.
Het is de grootste katholieke
bedevaartsplaats in Frankrijk.
In Lourdes hebben in de geschiedenis
enkele wonderbaarlijke genezingen
plaatsgevonden. Jaarlijks worden er
vele bedevaarttochten georganiseerd.
Op één van die tochten, een treinrit,
neemt Mittelmeijer samen met
Craenmehr, plaats. “Ik heb er heel
veel zin in”, zegt de 88-jarige
Mittelmeijer. “Veel familieleden zijn
in Lourdes geweest, maar ik nog niet.
Dit moet ik rechtzetten. Ik ben al op
leeftijd, dus je kunt nooit te vroeg
gaan.”

Perfect duo
Joop Mittelmeijer zet zich al jaren
als vrijwilliger en artiest in. Hij is van
nature een komiek, maar met een
instrument kan hij ook prima uit de
voeten. Samen met Craenmehr gaat hij
elke maand naar Hof te Berkel om daar
een muziekprogramma te verzorgen
voor bewoners. Volgens de twee
artiesten vormen ze het perfecte duo.
“We leren heel veel van elkaar”, vertelt
Craenmehr. “Joop weet heel veel

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

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

verhalen over de liedjes die hij speelt.
Hij weet over elk nummer wel wat
te vertellen. Hij vertelt het ook nog
op een komische manier waardoor
ik veel van hem leer.” Mittelmeijer
vervolgt: “Math weet weer heel veel
van de techniek en lichte muziek.
Daar kan ik beter van afblijven. Mijn
vrouw zegt altijd: ‘Joop blijf van die
knoppen af, anders zit straks heel
Horst aan de Maas zonder stroom.”
Toen Craenmehr hoorde dat
Mittelmeijer zo graag naar Lourdes
wilde, organiseerde hij dus een
inzamelingsactie. “Ik ging alle
verenigingen, koren en noem maar af
waar Joop bij betrokken is geweest.
Dat zijn er heel wat. Bij elke club
waar ik Joops verhaal vertelde,
werd er wel gedoneerd. Dat gaf een
heerlijk gevoel. Veel koren heeft Joop
geleidt als dirigent. Die mensen zijn
nu allemaal rond de vijftig. Ze kennen
Joop nog allemaal en gunnen hem
dit ook.” Mittelmeijer vult aan: “Als ik
dat hoor, dan voel ik mij geprezen.
Als al die mensen dat voor mij over
hebben, geeft dat een prachtig gevoel
van waardering. Ik kan het niet
omschrijven.”

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Bezige handen, nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust, met lichaam en geest
vaak zullen we denken aan wat is geweest
Bedroefd en dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan
en betekent, delen wij u mede dat vrij onverwacht van ons is
heengegaan, ôs mam, oma en overgrootoma,

Nelly van Ooijen-Thijssen
echtgenote van

Wiel van Ooijen †

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken
voor de leuke attenties en
kaarten ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijksfeest.

Hay en Leen
van Bergen
kinderen en kleinkinderen

Wij willen iedereen hartelijk
dank zeggen voor de vele
felicitaties die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijk.

Zaterdag 10 september a.s. zijn

Wim en Nellie
Keijsers-Lemmen

Proficiat en een hele fijn dag
toegewenst namens
kinderen en kleinkinderen

Patrick Vullings en Loes Coppus
geven elkaar het Ja-woord op 16 september 2016
bij Herberg de Lindehoeve om 14.00 uur.

Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar

U bent van harte welkom op onze receptie
van 19.00 tot 20.00 uur in de feestzaal
van Herberg de Lindehoeve
Horsterweg 51, 5971 ND in Grubbenvorst.

Boy en Gerty
Monique en Wesley
Twan en Marian †
Kelvin en Daniëlle
Carlijn en Rob

Huis verkopen.
Uw huis verkopen voor € 500 exclusief
btw! www.heikevastgoed.nl of
tel. 06 55 12 69 96.

Bert †, Mariet en Willy
Susan en Tim, Melle, Eline
Stefan
Michel en Ilja

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

Vriendenclub Lazy Dogs haet op woensdág 7 september
ós aaltied opgewekte lid

Sjaak en Jacqueline
Ilona en Hans
Chantal en Art

Ralf en Suzan
Verstraelen-Rongen
trouwen!
Weej geave mekaar ut
joa-woord um 12.00 uur
ien ut Parkhotel.
Geej ziet van harte welkom
op ozze resepsie van 15.00
tot 17.00 uur ien ut Parkhotel,
Tienrayseweg 2,
5961 NL Horst.

vánoêt Hôrs Nederland oêtgezwaaid.

Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. frambozen, blauwe bessen,
druiven, snoep- en soeptomaten,
paprika, pepers, komkommers,
spekbonen, knoflook enz.
Thijs Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

Hoje Wah Jong!

Licht(er) leven. Cursus Horst Energie
- Intuïtie - Kleuren – Gezondheid.
Info?opgave: 0478 58 32 72 info@
annamariavangemert.nl www.
annamariavangemert.nl

Correspondentieadres:
Mathijs Claassensstraat 9
5962 AM Melderslo

Dankbetuiging

We zullen ôs mam voor het laatst in ons midden hebben
tijdens de uitvaartdienst op vrijdag 9 september a.s.
om 14.00 uur in de aula van het crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, te Venray.
Voor de uitvaartdienst bestaat de mogelijkheid
het condoleanceregister te tekenen.
Langs deze weg willen wij de medewerkers en vrijwilligers
van Hof te Berkel 15 hartelijk danken voor de goede zorgen
die ôs mam van hen mocht ontvangen.

Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen computercursussen.
Windows 10, iPad en android tablets.
Voor meer informatie zie onze site
www.hobbygilde.nl

Op 17 september 2016
goan weej

Wiek Cuppen

Horst, 2 september 2016

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

50 jaar getrouwd.

Te huur
Te huur in centrum Horst, garageboxen.
18 m2 info 06 21 85 82 56.

Vriendin Lea, kiênder Zack en Kathleen en femilie, vrienden en
bekenden hiël veul sterkte mit dit veul te vroege verlees!

Helma†, Jeffrey en Monique
Judith en Leroy
Ankie en Tom

Jeu en Riek
Oomen-Jeucken

Beveiliger... iets voor jou?
Beveiliger worden iets voor jou?
Wij verzorgen de gehele opleiding
op onze kosten. Meer info: Severens
Beveiliging 077 398 33 22 tussen 9.00
en 12.00 uur.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Wij willen iedereen hartelijk danken
voor het warme medeleven, de vele telefoontjes en kaarten
bij het overlijden van mijn man, onze pap, schoonvader
en trotse opa

Louis van de Pasch
Het was voor ons hartverwarmend
dat er zoveel aanwezig waren bij zijn afscheid.
Gert, Frank en Lonice, Pim en Anja
Len, Tuur, Miek en Daniek

Gezocht: lp’s. ik ben op zoek naar lp’s,
Engelstalige albums, pop rock metal
jazz reggae, ook grotere collecties.
Bel 06 23 38 816 of mail
muziekplaten@gmail.com
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Verse frambozen en bramen!! Vers
geplukte bramen en frambozen van de
teler! Verder hebben we zelfgemaakte
vruchtenjam, sappen, ingevroren
fruit, eieren en honing. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom
(Horst aan de Maas).
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl
Gastouderbureau, snel en goed.
Gastouderbureau nodig? Goed
bereikbaar en snelle reactie.
Bemiddeling en begeleiding.
Veel service. Overstappen naar ons kan
ook. Roodkapje Horst aan de Maas,
077 374 51 49.

Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen voetvolleybal voor
55+ in Horst. Op donderdagmiddag
van 14.00 tot 15.00 uur in sporthal de
Berkel. Zie voor meer informatie onze
site www.hobbygilde.nl
Fiets- en bromfietsreparatie Hiem
Janssen Tienrayseweg 4 Horst
tel. 077 398 61 38, wegens vakantie
gesloten van 5 t/m 16 september.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis

Dag en nacht bereikbaar

Ron van Gool 06 202 88 600

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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HALLO op vakantie...
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

…in Bayern
Rikie en Toine Theunissen en Ed, Christa, Fabienne en Kevin Duijkers uit Horst waren op vakantie bij
het Kehlsteinhaus in Bergtesgaden in Duitsland om tijdens hun vakantie in Bayern van de prachtige
uitzichten te genieten en ook nog wat van de geschiedenis mee te krijgen. Tussen de activiteiten door
hadden ze ook nog even de tijd om de HALLO te lezen.

… in Sri Lanka
Henri Bongaerts, Wendy Bertrams en Anna Bongaerts uit
Kronenberg maken een rondreis in Sri Lanka. “Het is hier ontzettend
warm, daarom hebben we een rustmoment gekozen in de Galle Fort,
het zuidelijkste puntje van Sri Lanka aan de Indische Oceaan”, aldus
de drie reizigers. Tijdens deze pauze lazen ze samen de HALLO. Het
fort stamt nog uit de tijd van de VOC. De vuurtoren op de achtergrond staat op het Utrecht bastion.

… in Oostenrijk
Familie Verhaegh en familie Thijssen uit Horst gingen vier dagen wandelen in Oostenrijk. Het
hoogste punt dat ze bereikten was 2.815 meter. “We hebben geslapen op 2.488 meter. Daar hadden
we geen warm water en ook geen douche, maar gelukkig wel de HALLO”, aldus de wandelaars.

… in Mechelen
Vriendengroep VC Rust uit Horst waren op vakantie in Zuid-Limburg. In Mechelen vierden zij
hun 25e uitstapje samen. Daar hadden ze ook nog even tijd om de HALLO te lezen.

… in Florida
De familie Hofmans was deze zomer op vakantie in Orlando,
Florida in de Verenigde Staten. Op de foto staan Romy en Tara die
samen de tijd namen om de HALLO te lezen bij de ingang van Sea
World.
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Eropuit in Eigen Land Prijs 2015-2016

Opvolger gezocht

Prijs voor villa Hubertushof Hof van Kronenberg
De winnaars van de Eropuit in Eigen Land Prijs 2015-2016 zijn bekend. Vakantievilla Hubertushof in Horst kreeg
een certificaat voor de derde prijs in de categorie Bungalow/Vakantievilla.

gesloten

Restaurant Hof van Kronenberg in Kronenberg sloot woensdag
31 augustus haar deuren. Dat maakte eigenaar Joost de Jong bekend.
Hij gaat stoppen met de exploitatie en is op zoek naar een opvolger.
In de zomer van 2014 begon
Joost de Jong met het opknappen
van het voormalig Kronenbergerhof
in Kronenberg. Zijn plan was om er
een familierestaurant van te maken
én een plek waar jongeren met
een handicap terecht konden voor
dagbesteding. “Ruim 2 jaar hebben
wij met ons gezin, familie, vrienden
en team hard gewerkt om beide
poten van het bedrijf op te zetten.
Het horecagedeelte is gelukt en is
het eerst kwartaal van 2016 is zelfs
met bijna 25 procent groei een mooi
gezond en goed lopend familierestaurant gebleken. De locatie heeft zelfs
weer als trouwlocatie gefungeerd,
iets wat de locatie eind jaren 60 en

Bezoekers van de website
Eropuit in Eigen Land konden
stemmen op hun favoriete
accommodatie, restaurant en dagje
uit. Hubertushof in Horst werd
derde in de categorie bungalow/
vakantievilla. De Eropuit in Eigen

Land Prijs is een publieksprijs en
wordt dit jaar voor de zesde maal
uitgereikt. Eropuit in Eigen Land viert
deze maand het 7-jarig bestaan.
Hubertushof vakantievilla in
Horst is een vakantiehuis met zes
slaapkamers, gelegen op landgoed

D’n Östrik. Het landgoed heeft
5 hectare bos met wandelpaden.
Eerder dit jaar werd ze door
Allebedrijvenin al voor het vierde
jaar op rij uitgeroepen tot beste
vakantiehuis van Noord-Limburg.
Ook deze prijs is een publieksprijs.

Starter in de Regio
Ninolie handelsonderneming
Ninolie handels
onderneming
Eigenaar Nico scheffer
Adres
Venloseweg 11e
5975 bt Sevenum
Plaats
Sevenum
Telefoon 06 14 33 36 12
E-mail
ninolie1963@
gmail.com
Website Nog geen
Sector
Handelsonderneming
in- en verkoop
Start
Begin augustus
Bedrijf

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

Help, mijn dokter
heeft een fout gemaakt
Door: Geertje Verkuijlen, advocaat
Stelt u zich eens voor. U heeft enorme pijn in uw buik. Hiervoor bezoekt u de spoedeisende eerste hulp van
het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De dienstdoende arts stelt na gedegen onderzoek vast dat u een acute blindedarmontsteking heeft. De ontstoken blinde darm wordt operatief verwijderd door middel van een kijkoperatie.
Het is de bedoeling dat de pijn van de ontsteking na de operatie verdwijnt zodat u aan uw herstel kunt gaan
beginnen. Helaas blijft u pijn in uw buik houden. U bezoekt daarom wederom de spoedeisende eerste hulp van
het ziekenhuis. Wat blijkt nu? De arts heeft tijdens de kijkoperatie een instrument in uw buik achtergelaten. U zult dus weer opnieuw onder het mes moeten met alle gevolgen van dien…
handelend en redelijk bekwaam arts
had moeten doen.

Wat nu?
Medische fouten blijken helaas
veel voor te komen. Bij een fout
door een arts wordt er een verschil
gemaakt tussen een gewone
complicatie (die voor risico van
de patiënt blijft) en een medische
fout. Er is pas sprake van een
medische fout als een arts niet
gehandeld heeft zoals een redelijk

Op grond van de wet moet u, als
patiënt, bewijzen dat de arts een
fout heeft gemaakt. Maar hoe
gaat u te werk? Om te beoordelen
of er sprake is van een medische
fout is het verstandig om een
letselschadeadvocaat in te schakelen.
Hij of zij zal vervolgens een medisch
adviseur inschakelen om de medische
aspecten van het letsel goed in
kaart te brengen en te beoordelen.
Wanneer u, met behulp van het
advies van de medisch adviseur,
kunt bewijzen dat de arts een fout
heeft gemaakt, kunt u de arts en het
ziekenhuis waar hij werkzaam
is aansprakelijk stellen voor uw
schade.

Ervaart u ook financiële of
psychische gevolgen van een
medische fout en vraagt u
zich af of u recht heeft op een
schadevergoeding? Neem dan
contact met ons kantoor op voor
een vrijblijvend en kosteloos
eerste advies gesprek.

Activiteiten
Ninolie handelsonderneming
is gespecialiseerd in in- en
verkoop van spullen en meubels
als banken en kasten, kleine
verhuizingen en leegruimingen.
De winkel wordt telkens

aangevuld met nieuwe artikelen,
zowel splinternieuw als
tweedehands.
Doelgroep
Ninolie heeft artikelen voor
bijna alle leeftijden. Omdat er
zoveel spullen zijn, zit er voor
iedereen wel iets bij.
Onderscheidend vermogen
Ninolie onderscheidt zich met
de in- en verkoop van goederen.
De winkel is verzorgd en biedt
een uitstekende service, onder
andere door gekochte artikelen
bij de klanten thuis te leveren.
De winkel is van dinsdag tot
en met vrijdag geopend van
09.00 tot 18.00 uur en op
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

• leegruimen
• kleine verhuizingen
• in- en verkoop van
tweedehands goederen
Openingstijden Winkel
di t/m vr
zaterdag

Winkel en
Handelsonderneming

MEGA
ROMMELMARKT

Carbootsale Horst (L)
11 september

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 94 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl

70 ook erg bekend maakte onder de
regionale bevolking”, vertelt exploitant De Jong. “We zijn trots hoe ‘Hof
van Kronenberg’ weer op de kaart is
gezet.”
Toch besloot hij om per 1 september te stoppen met de exploitatie.
Voornaamste reden is de dagbesteding. “Voldoende cliënten krijgen voor
de dagbesteding en het opzetten van
de dagbesteding is na veel inspanning en hulp helaas niet gelukt. Dit
was een belangrijke pijler voor de
toekomst van het bedrijf”, laat de
ondernemer weten. Hij geeft aan
door het ontbreken van deze pijler de
voldoening, beloning en motivatie te
missen om door te gaan.

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10
18 sept Carbootsale Kessel 100 stands
2 okt Binnenmarkt Mérthal Horst

www.carbootsalehorst.nl

09.00 - 18.00 uur
09.00 - 17.00 uur

Venloseweg 11E, 5975 PS Sevenum
Tel. 06-14 33 36 12
ninolie1963@gmail.com

MULDERS BV
aannemingsbedrijf wellerlooi

Voor al uw
ww
bou erkzaamheden!
T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

www.mulderswellerlooi.nl
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GEPLUKT Gré Geurts

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

kinderen en kleinkinderen alles thuis
versierd en stonden er wel zeventig
mensen binnen op mij te wachten.
Het waren alle gezinnen waarbij ik op
de kinderen gepast had in mijn tijd als
gastouder.”

Kinderoppas
Stoppen met werken vond
Gré moeilijk. “Ik ben zestien jaar
kinderoppas geweest. Ik moet nu
zo erg wennen dat het afgelopen
is. Maar eens moet je er een punt
achter zetten, ook al was het leuk.”
Van oorsprong is ze kraamverzorgster.
“Toen ik met Joep trouwde, moest
ik stoppen met werken. Zo ging dat
in die tijd. Belachelijk eigenlijk. Ik
wilde toen helemaal niet stoppen met
werken en thuis gaan zitten, ik wilde
levenservaring op doen.” Thuiszitten
hoefde Gré ook niet lang, want samen
met Joep nam ze de slagerij in Horst
van de ouders van Joep over. Na 32 jaar
stopten de twee met de slagerij. “Toen
wilde ik weer wat met kinderen doen,
terug naar mijn eigen gekozen beroep.”

Bijdrage
aan de jeugd

Niet alleen haar tien kleinkinderen noemen Gré Geurts (70) uit Horst ‘oma’. Ook bij haar vele oppaskindjes staat
zij bekend onder die naam. ‘Oma Gré’ nam in augustus afscheid van haar baan als gastouder en vult die tijd
tegenwoordig in met koken, sporten en lezen.
huis toen zij stopte met werken. Gré:
“Toen ik aan kwam lopen, hoorde ik
iedereen al giebelen. Hadden mijn

Joep organiseerde samen met hun
kinderen en kleinkinderen een groot
afscheidsfeest voor Gré in hun eigen

“We zijn 47 jaar getrouwd, maar
mijn man Joep weet me nog altijd
te verrassen”, begint Gré Geurts.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen een cursus
Duitse taal. Op dinsdagmorgen van
09.30 tot 11.30 uur in het Gasthoes.
Kijk voor meer informatie op onze site
www.hobbygilde.nl
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.

“Werken met kinderen heb ik altijd
met heel veel plezier gedaan. Zelfs
als de kinderen al om 06.30 uur hier
naartoe gebracht werden, vond ik het
nooit vervelend.” Gré zorgde voor de
opvang van kinderen tussen 0 en 4 jaar
oud. “Dat ik weer kind mag zijn onder
de kinderen, vond ik het leukste. Lekker
op de grond liggen en meespelen met
de oppaskindjes. Heerlijk.” Behalve
spelen met de kinderen probeerde Gré
hen ook belangrijke dingen mee te
geven. “Ik vond het een fijn gevoel om
bij te dragen aan de jeugd.”
Gré werd geboren in IJsselstein, in
een groot gezin. “Toen ik ging trouwen
kwam ik in Horst wonen”, vertelt ze.

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen of
vragen, bel mij op 06 10 71 00 70.
Do-in nieuw in Horst. Japanse
bewegingsoefeningen bij yogacentrum
L’Espoir. Info via www.akkiesdoin.nl of
077 467 43 21.
Gezond afvallen? Gezond afvallen,
je energiek voelen? Zonder apart te
koken, shakes of pillen?
Afvallen in groepsverband v.a. 7 sept.
in Sevenum (max 8 pers). Vergoeding
door veel aanv. verzekeringen!
www.mooiergewicht.nl
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Pilates. Stabiliteit, souplesse, balans.
Wekelijks in Horst overdag en ’s
avonds. Info/opgave: 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Gevraagd huishoudelijke hulp bij
oudere weduwe voor 3 uur per
2 weken in Horst. Tel. 077 398 22 06.

Samen met Joep kreeg ze vier kinderen,
drie zoons en een dochter. In zeven jaar
tijd zorgden die kinderen samen voor
tien kleinkinderen. “Heel bijzonder”,
aldus Gré. Haar kleinkinderen komen
iedere maand bij oma Gré koken.
“En dan maken we niet een simpel
soepje, maar een heel diner.” Koken
is dan ook een grote hobby van de
Horsterse. Tijdens het Weekend van de
Smaak in 2015 in Horst won Gré met
haar recept voor preisoep de eerste
plaats. Ook man Joep kookt graag.
“Soms is het bijna vechten wie er in de
keuken mag staan”, lacht ze. Samen
koken doen ze niet, maar als ze voor
een grote groep koken, verdelen ze de
gerechten. “Er komen hier heel vaak
mensen eten”, vertelt Gré.

Contact met mensen
Als Gré niet aan het koken is, dan
houdt ze van lezen en sporten. “Ik ben
een echte lezer. Daarom zit ik ook
bij een leeskring. Iedere zes weken
bespreken we een ander boek. Zo lees
je ook eens wat anders”, legt ze uit.
Daarnaast sport ze bijna iedere dag.
“Fietsen, zwemmen, wandelen, ik doe
het allemaal graag. Rust roest, denk ik
dan altijd maar. Ik wil graag bewegen,
maar het liefst wel met iemand anders.
Contact met mensen vind ik heel
belangrijk.” Gré hoeft zich duidelijk
niet te vervelen, ook al is ze gestopt
met haar oppaswerk. “We staan iedere
dag vroeg op, zo kunnen we dag ook
goed benutten. Sommige mensen van
onze leeftijd staan pas om 09.00 uur
op en als ze dan eenmaal op gang
zijn, is de dag alweer bijna voorbij.
Zo zijn wij niet, we zijn heel actief.”
Toch kunnen Joep en Gré ook van hun
rust genieten. Dat doen ze het liefst
op hun grote dakterras, vol met door
Gré zelf geknutselde decoraties. Gré:
“Het allermooiste plekje van Horst aan
de Maas.”

Kantoorruimte in HorstCentrum. Nieuwe kantoorruimtes,
div. afmetingen, vanaf
250 euro per mnd, Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Te koop fraaie blank gelakte eiken
hoekkast hoog 2 m. en grootste maat
uit de hoek 59 cm. Tevens 2 koperen
bloempotten diameter 38 cm en
hoog 58 cm. Tel. 077 366 21 26/
06 40 41 26 09.
Te huur stalingsruimte voor
campers, caravans, boten, auto’s,
aanhangwagens. Boots Grashoek
06 46 77 51 56 / 06 27 59 32 33.
Pompoenen en sierfruit te koop.
Ook voor soep-/eetpompoenen en
Halloween. Dorssers, Maasbreeseweg
108, Sevenum, tel. 077 467 19 67.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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Wat
zeg je?
Verkopen, zegt het grootste deel van
de stemmers. Het voormalig
gemeentehuis in Grubbenvorst was een
tijdlang tijdelijk onderkomen voor een
deel van de ambtenaren van gemeente
Horst aan de Maas, maar komt na de
zomer weer leeg te staan. Zelf een
huurder zoeken en het pand behouden,
dat vindt slechts 16 procent van de
inwoners van de gemeente een goed
idee. Maar, als het verkocht wordt,
“wel tegen marktwaarde en niet
weggeven aan een ‘vriendje’”, zegt een
stemmer.
We vroegen ook wat er zou
moeten gebeuren met het voormalig
gemeentehuis. De meeste geluiden gaan
uit naar het maken van appartementen of

Inwonerspanel

08
09

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Leeg laten staan is geen optie’
Gemeente Horst aan de Maas kan het inmiddels leegstaande gemeentehuis in Grubbenvorst maar beter zo snel mogelijk verkopen.
Dat vindt 43 procent van de inwoners van Horst aan de Maas. Slechts 16 procent vindt dat de gemeente een huurder moet zoeken, blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Weet niet
9%
Neutraal
32%

Eens
43%

Oneens
16%
Voormalig gemeentehuis
Grubbenvorst beter verkopen
dan verhuren

1.672 leden

woningen. Of daar jongeren of ouderen in
zich dus melden bij de gemeente,” aldus de
zouden mogen gaan wonen, daar lopen de
wethouder.
meningen over uiteen.
Ook horeca, een hotel
TipHorst
‘Versterken dorpskern moet
of een b&b worden
aandeMaas is een
uitgangspunt zijn’
veel genoemd. Een
samenwerkings
gemeenschapshuis of
verband tussen
‘Het moet de uitstraling
zorgcentrum worden
HALLO Horst
behouden’
geopperd, maar ook
aan de Maas en
een kantorencomplex
TopOnderzoek.
‘Waar is in Grubbenvorst
of museum worden
Voor meer resultaten
behoefte aan?’
regelmatig genoemd.
of aanmelden voor
de volgende enquête,
Wethouder Ger van
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Rensch laat in een reactie weten dat ook de
gemeente de voorkeur geeft aan verkopen.
“Nu het gebouw is afgevallen als mogelijk
Reageren?
archeologisch depot, is het de bedoeling een
www.hallohorstaandemaas.nl
koper te vinden. Belangstellenden kunnen

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

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

LESPROGRAMMA
NAJAAR 2016

Energie- en Hormonale Balans
Pijn, RSI, Migraine, Overgang, IVF
Ondersteuning Roken en Afvallen!
Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

José Janssen
Tienrayseweg 12, 5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803

FEESTEN BIJ FROXX

SPORTEN BIJ FROXX

DANSEN BIJ FROXX

Reserveer je feest datum
ruim op tijd! Je bent
verzekerd van goed eten,
goede bediening, koude
drankjes en een prachtige
ambiance. Geen gedoe in de
achtertuin, maar jezelf en je
gasten verwennen met een
top feest op een top locatie!

Maandag
09:00
Body-Fit M
18:30
Body-Fit M
19:30
Body-Fit C
20:30
ZUMBA
Dinsdag
20:00
ZUMBA
21:00
MEN POWER!
Woensdag
09:00
Body-Fit M
10:00
ZUMBA
19:30
STEP LES!
20:30
ZUMBA
Donderdag
09:00
ZUMBA
18:30
ZUMBA
19:30
PILATES
Zondag
10:00
ZUMBA

Maandag 12 september
16:00 Zumba Kids (vanaf gr.4)
16:45 Hip Hop Choreo Kids
17:30 HH Wedstr. Training + Ambition
Dinsdag 13 september
18:15 Hip Hop Teamtraining Non Stop
19:00 Hip Hop Teamtraining Game On
Woensdag 14 september
16:00 X-mini Kids (gr. 1/2)
16:30 Mini Kids (gr. 3/4)
17:15 Modi Kids (gr. 5/6)
18:00 Hip Hop Choreo Teens
18:45 Hip Hop Choreo Youth/Adults
Donderdag 15 september
16:00 Hip Hop Wedstrijd Training
16:45 Hip Hop Choreo Teens/Youth
17:30 Hip Hop Formation Training

www.kookkelder-meerlo.nl

55+ DANSMIDDAG

In de KOOKKELDER worden de volgende
kookcursussen gegeven, voor ’t seizoen:
september 2016 t/m april 2017

Iedere eerste dinsdag van
de maand van 13:30 tot
16:00 uur stijl- en lijndansen
voor senioren!
Entrée: € 2,50 p.pers.
Dinsdag 6 september,
4 oktober, 1 november
en 6 december

* KOKEN voor 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 26 sept. van 13.00 - 15.00 uur.
* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN: 12 lessen
Start: maandag 19 sept. van 13.00 uur – 15.00 uur
* BEGINNERS: 12 lessen Start: di. 20 en wo. 28 sept. 18.00 uur
* BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: di. 27 sept. 18.00 uur.
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: di. 17 jan. 18.00 uur
* TAPAS: 3 lessen Start: di. 10 jan. of wo. 25 jan. 20.15 uur
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: do. 6 en di.11 okt. 20.15 uur
* SOEP + TOETJE: 3 lessen Start: di. 17 jan. 20.15 uur.
* GROENTE: 3 lessen Start: di. 31 jan. 20.15 uur.
* GEVORDERDEN: 12 lessen Start: wo. 5 okt. 18.00 uur
* BAKKEN: 6 lessen Start: wo. 5 okt. 20.15 uur
* GEVORDERDEN +: 6 lessen Start: do. 29 sept. 18.00 uur
* PASTA: 3 lessen Start: do: 10 nov. 18.00 uur
* VIS: 3 lessen Start: do: 10 nov. 20.15 uur
* KERSTCURSUS: 2 lessen Start: ma. 12 + di. 13 dec. 20.15 uur
* KINDERFEESTJES: woensdag/vrijdag/zaterdag

PARTYKOKEN

8-24 personen

milie/vrienden
Feestjes voor personeel/vrijgezellen/fa
eten.
èn
n
gezellig samen kokkerelle

MUSICAL BIJ FROXX
Dinsdag 13 september
16:00 Musical Kids (8-12 jr)
17:00 Musical Teens (12-18 jr)
KOSTEN? 15 lessen voor € 135,-

THEATERSHOW
Op 21 en 22 januari 2017
presenteren wij u de Froxx
Theatershow. Volg dit
seizoen één van onze lessen
en dan sta JIJ in januari op
ons grote podium! Doe je
mee?

INSCHRIJVEN?

Kom de eerste les gewoon
vrijblijvend en kosteloos
binnenlopen. Aanmelden is
niet verplicht, iedereen is
welkom! (Voor Peuterdans
gelieve wel aan te melden.)

Seizoen van 20 weken geldig
van 5 september t/m zon 19
februari ‘17
Per les
€ 7,00
10-ritten kaart
€ 62,50
20-ritten kaart
€ 105,00
Onbeperkt
€ 130,00
Géén instapkosten, géén
inschrijfgeld, géén verplichte
maandelijkse incasso’s. Geen
vaste avond, maar allemaal open
inloopuren! Je komt sporten
wanneer het jou uitkomt!

MEN POWER:

Dinsdagen sporten voor
mannen! Van 21:00 tot
21:45u. Seizoen van 20
weken geldig van 5
september t/m zondag 19
februari ’17.
10-ritten kaart
€ 50,20-rittenkaart
€ 90,-.

Hip Hop Kids = 10 t/m 12 jr.
Hip Hop Teens = 12 t/m 15 jr.
Hip Hop Youth = 16 t/m 22 jr.

KOSTEN? 15 lessen voor:

X-Mini Kids (30 min.)
€ 60,00
Mini/Modi/Zumba Kids (45 min.)€ 75,00
HipHop Choreo (45 min.)
€ 80,00
HipHop incl. wedstrijd training € 115,HipHop incl. Team training
€ 125,HipHop incl. Formation training € 160,

PEUTERDANS
Zaterdag 10 september
08:45 Peuterdans 2½ -4 jaar,30 min.
09:30 Peuterdans 2½ -4 jaar,30 min.
Donderdag 15 september
10:15 Peuterdans 2½ -4 jaar,30 min.
KOSTEN? 15 lessen voor € 60,(aanmelden via info@froxx.nl)

VRAGEN?

Bel Nico op 077-4770111 of mail
ons via info@froxx.nl. Ook voor
privélessen en workshops.

08
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Bespreking Poll week 34

De uitslag van de Olympische Spelen valt tegen
De meeste stemmers op onze poll waren helemaal niet zo ontevreden over
de Olympische Spelen in Rio in Brazilië. We vroegen hen twee weken geleden
of ze het eens waren of niet met de stelling ‘De uitslag van de Olympische
Spelen valt tegen.’ Twee derde van de stemmers was het er niet mee eens.
Nederland haalde in Brazilië negentien medailles. Dat was er ééntje minder
dan in Londen, maar we haalden meer goud dan tijdens de spelen van 2012.
Toch waren de verwachtingen hooggespannen en grepen we vaak net naast
het goud of zelfs naast het podium. Favorieten als Epke Zonderland, Ranomi
Kromowidjojo en Dafne Schippers behaalden niet de resultaten die we van
tevoren wellicht verwachtten. Sportkoepel NOC*NSF heeft ook aangegeven te

gaan kijken met een aantal sportbonden hoe het kan dat de sportprestaties dit
jaar naar hun zeggen tegenvielen.
Toch vindt slechts 35 procent van onze stemmers inderdaad dat de resultaten tegenvielen. Een overgroot deel ziet dat we in meer verschillende en
wellicht wat onbekendere sporten hoge ogen hebben gegooid en medailles
hebben gehaald bij het zeilen, de keirin en turnen op de balk. Zij vinden het
juist leuker dat ook onbekendere sporters ons verrasten met een medaille.
Daarnaast heeft Nederland ook gewoon haar positie op de wereldranglijst van
medailles behouden. Het is dan nogal overdreven om te zeggen dat de sportprestaties tegenvielen, zegt de meerderheid.

Nepvuurwapens moeten verboden worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De politie waarschuwde de afgelopen weken uitgebreid: ga niet de straat op
met een nepvuurwapen. Veel van die neppers lijken zo echt, dat de politie vaak
niet zomaar kan zien of het een echt wapen is of niet. Nepvuurwapens zijn op
straat en in publieke ruimtes verboden. Als de politie niet weet of een wapen
echt of nep is, start zij een procedure die ze de benaderingstechniek gevaarlijke
verdachten noemen. Die techniek is niet geheel zonder risico. Om ongelukken te
voorkomen, is zij nu een voorlichtingscampagne gestart om vooral jongeren te
waarschuwen de wapens thuis te laten.
Maar als het dan toch al niet op de openbare weg mag en het zo gevaarlijk

Sportzomer

is, waarom worden nepvuurwapens dan nog gemaakt? Is het niet gewoon beter
om de nepperds volledig te verbieden? Je hoort ook wel eens over overvallen die
gepleegd zijn met wat achteraf een nepvuurwapen bleef. Zorg dat de wapens niet
meer verkocht mogen worden en bespaar een hoop ellende.
Daarentegen kun je een dergelijk verbod ook als je reinste betutteling zien.
Binnenshuis kan een nepvuurwapen helemaal geen kwaad. Sommige mensen
vinden het leuk om ermee te spelen of de nepperds te verzamelen. Het zou wel
heel ver gaan als dat niet meer mag.
Nepvuurwapens moeten verboden worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 35) > Voedselverspilling tegengaan begint bij jezelf > eens 95% oneens 5%

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding? Of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Chauffeur CE/dagritten.
Poels-Janssen Logistics BV in Horst
zoekt een chauffeur (C/E) voor
het uitvoeren van dagritten.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Stefan Ambrosius: 0478
53 00 53/Stefan@poels-janssen.nl.

Grip op leren en opgroeien!
Professionele hulp bij:dyslexie, Engels,
Nederlands, (begrijpen) lezen, rekenen
maar ook leren leren, plannen en
faalangst. Voor basisschool, voortgezet
onderwijs, mbo. Tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl in Sevenum.
Gevonden op 5 september ’s middags
rond groen etui met o.a. fietssleutel
op Herenbosweg in Melderslo.
Tel. 0478 69 29 00.

Fruit persen.
U kunt uw fruit weer laten persen,
weingut den hiezel, mijn nieuwe
telefoonnr is 06 53 92 27 23 of
077 851 35 63,
Jan Haenen Sevenum.
Schilderen. Ontspannen en
tegelijkertijd goed leren schilderen
voor jong & oud. Atelier Riny, Lottum.
Tel. en Whatsapp: 06 22 83 21 69.
Mijn atelier is rolstoelvriendelijk
ingericht.
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vanaf 35,-
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www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in
huishoudelijk werk? Kijk op onze site
en meld je aan.
Te koop in Sevenum,
mooie instapklare tussenwoning
op Emmastraat 14.
Voor meer info 06 23 69 39 34.
Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
www.heikevastgoed.nl of
06 55 12 69 96. Bvd.

Met een grote glimlach op
mijn gezicht kijk ik naar het
televisiescherm in de woonkamer. De 30-jarige wielrenner
Robert Gesink uit Varsseveld
wint zo’n 1.750 kilometer
verderop ergens op een berg
de koninginnenrit in de Ronde
van Spanje.
Het is een mooi einde van
een bijzonder lange, vreemde
sportzomer. Jarenlang werden we
verwend met legendarische
voetbalwedstrijden op Europeesen Wereldkampioenschappen. Dit
jaar helaas niet. Dit jaar geen 5-1
overwinning tegen Spanje, geen
keeperswissel in de laatste
minuut van de verlenging en
geen stille hoop dat we dan toch
weer eens een titel met het
Nederlands elftal pakken
konden. Ook behaalden ‘we’
geen ereplaatsen in het eindklassement van de Tour de France,
maar dankzij Bauke Mollema en
tweevoudig ritwinnaar Tom
Dumoulin keken we toch
tevreden terug. Het EK atletiek in
Amsterdam was een soort
generale repetitie voor de
Olympische Spelen. We zagen
Churandy Martina goud winnen,
blij zijn en gediskwalificeerd worden. Dafne Schippers schitterde
op de sprint. Het sporthoogte
punt blijft natuurlijk de
Olympische Spelen. Twee weken
lang fanatiek bezig zijn met
sporten waarvan je meestal de
regels nauwelijks kent. We keken
ademloos toe hoe Sanne Wevers
naar een gouden medaille turnde
en schrokken verschrikt op toen
we Epke Zonderland van de
rekstok zagen vallen.
Alle mannen werden verliefd op
handbalkeepster Tess Wester, en
iedereen ging lachend naar bed
door rasoptimist Martina, die
ongeacht het resultaat toch altijd
blij was. Als sportfanaat pur sang
geniet ik van elke ereplaats die
een Nederlander bemachtigt.
Sport verbroedert, iets wat we in
deze tijd hard nodig hebben.
Het is de belangrijkste bijzaak in
het leven. Als klein landje doen
we het zeker op sportgebied
harstikke goed, en misschien dat
we daar af en toe wel eens wat
meer bij mogen stilstaan.

Nieuws
VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

INSPIRE, het bedrijfsevent voor
jongeren: 16 september
Op vrijdag 16 september organiseert de Jongerencommunity van de Rabobank voor de 3e keer INSPIRE,
het bedrijfsevent voor jongeren uit de regio. Het vindt plaats in het Parkhotel in Horst, van 15.00 tot 20.00 uur.
Waar een bezoek aan INSPIRE toe kan leiden lees je in het verhaal van Bjorn van Oijen en Mieke Thielen. Beiden
zijn inmiddels werkzaam bij Rabobank Horst Venray: Bjorn als Adviseur Particulieren en Mieke als trainee.
Bjorn: “Nadat ik vorig jaar mijn opleiding Facility
Management had afgerond, ging ik op zoek naar een
uitdagende baan. Ik wilde met verschillende bedrijven
in contact komen om me te oriënteren. De Rabobank
stond dan ook op mijn lijstje met bedrijven omdat ik
benieuwd was of de financiële sector iets voor me zou
zijn. En waar kun je hier nu beter het gesprek over aangaan dan op een bedrijvenmarkt gericht op jongeren!?”
Mieke: “Ik was net begonnen aan mijn Master maar
besloot toch eens een kijkje te gaan nemen op INSPIRE,
onder het mom ‘je weet nooit waar het goed voor is’.
Door een vragenlijst in te vullen bij de Rabostand won
ik een meeloopdag, een dag waarop je in de keuken
mag kijken van de bank. Ik was helemaal om en blijkbaar was dit gevoel wederzijds!”
Pak die kans!
“Wij waren allebei verrast hoeveel mooie bedrijven
onze regio heeft. INSPIRE is de uitgelezen kans om je
te oriënteren op een stage of op een baan. Je kunt
met heel veel verschillende bedrijven en personen in
contact komen, in een ongedwongen sfeer.

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Met de Clubkas Campagne ondersteunen wij het verenigingsleven
in de regio. Er hebben zich inmiddels al 200 verenigingen en
stichtingen aangemeld!
Promotiemiddelen beschikbaar
Heeft uw club zich aangemeld voor
de Clubkas Campagne?
Dan wilt u straks natuurlijk zoveel
mogelijk stemmen krijgen van de
leden van de Rabobank. Om uw club
te promoten stellen we posters, advertenties, folders en een
social media-toolkit beschikbaar. U kunt deze gratis downloaden
via de website onder het kopje ‘promotiemiddelen’.
Overigens kunnen verenigingen en stichtingen zich nog
t/m 20 september inschrijven voor de Clubkas Campagne.
Vanaf 4 oktober brengen de leden van de Rabobank hun
stemmen uit op hun favoriete clubs. Alle informatie is te vinden
op rabo.nl/horstvenray/rcc

Onze tips
Als je INSPIRE bezoekt adviseren we je om je goed voor
te bereiden. Kijk vooraf welke bedrijven er deelnemen
en welke je daarvan sowieso wilt spreken. Bedenk
ook dat bedrijven die je in eerste instantie niet zo
interessant lijken, jou kunnen verrassen en je helpen
met stappen in je carrière. Sla die dus zeker niet over.
Als laatste: trek de stoute schoenen aan en durf te
vragen! Het is altijd spannend om op mensen af te
stappen die je niet kent, maar uiteindelijk staan al deze
bedrijven op INSPIRE te popelen om jou iets te vertellen
over hun werk. Good luck en veel plezier!”

GEZOCHT: LEDEN VOOR DE LEDENRAAD

Voor meer info, kijk op facebook.com/Inspirehorstvenray

OP2016 FESTIVAL
Op zondag 11 september vindt de aftrap van het culturele seizoen in Horst aan de Maas
plaats. OP2016 is een gratis toegankelijk festival voor én van alle inwoners. Rabobank
Horst Venray is hoofdsponsor en wenst alle talenten en bezoekers een prachtige dag toe.

Binnen de ledenraad Bedrijven van onze bank ontstaan twee
vacatures. De lokale ledenraad behartigt het belang van klanten en
leden. Zet u zich graag hiervoor in en heeft u inzicht en inlevingsvermogen? Bent u iemand die mee wil denken en meepraten over
algemeen maatschappelijke, sociale en economische belangen in
onze regio? Bent u betrokken bij relevante (lokale) netwerken en
weet u wat er speelt in de markt? Dan zijn wij op zoek naar u!
Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze
website rabobank.nl/horstvenray. Hier vindt u een uitgebreide
profielschets en verdere informatie. Ook kunt u via onze site direct
reageren op de vacatures voor ledenraadslid Bedrijven.
Reageren kan tot 23 september 2016.

ONDERNEMERS VAKDAGEN:
4 T/M 6 OKTOBER IN VENRAY
Bent u ondernemer? Ontdek waar uw kansen liggen! Maak kennis
met innovators Mike van Rijswijk en Jessica van den Pasch.

Een
Een
aantrekkelijke
aantrekkelijke
hypotheek
hypotheek

scoort
scoort op
op
meer
dan
meer dan
rente
rente alleen
alleen

Ontdek de 10 pluspunten van de Rabobank Hypotheek.
Ontdek de 10 pluspunten van de Rabobank Hypotheek.

Een hypotheekofferte met lage rente is natuurlijk mooi. Maar is het niet nog
Een hypotheekofferte met lage rente is natuurlijk mooi. Maar is het niet nog
mooier als je ook jaarlijks tot 20% boetevrij mag aflossen? Bekijk de
mooier als je ook jaarlijks tot 20% boetevrij mag aflossen? Bekijk de
10 pluspunten van de Rabobank Hypotheek, dat kan net het verschil maken.
10 pluspunten van de Rabobank Hypotheek, dat kan net het verschil maken.

Ga naar rabobank.nl/10pluspunten
Ga naar rabobank.nl/10pluspunten
Een aandeel in elkaar
Een aandeel in elkaar

De Rabobank organiseert op 6 oktober een seminar
met twee inspirerende sprekers. Mike van Rijswijk
en Jessica van den Pasch zijn met hun bedrijf
Dutchwork uitgegroeid tot een van de grootste
spelers in de wereld van innovaties en
online marketing. Zij nemen u mee in de
digitale wereld van de toekomst en verbinden
‘offline’ en ‘online’ naadloos aan elkaar. Mike
en Jessica laten u tevens kennismaken met
Pepper, een robot die helemaal is ontworpen en gebouwd om mensen gezelschap
te houden. De verwachting is dat de robot
een glansrijke carrière tegemoet gaat in
het bedrijfsleven. Tijdens de Ondernemers
Vakdagen informeren we u ook over het
nieuwe Starters Innovatiefonds.
Voor meer informatie kunt u terecht op
rabo.nl/horstvenray/OVD2016
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Informatieavond

Aan het werk in het
Berkelsbroekpark
Ook voor komend seizoen staat de gemeente staat weer voor een aantal beheer- en
onderhoudstaken in een gedeelte van het Berkelsbroekpark, Horst. De groenzone die we
nu willen aanpakken ligt tussen de Van Douverenstraat en de Blauwververstraat en de
Klompenmakerstraat en Leertouwerstraat aan de zijkanten.
We gaan ook voor deze fase weer graag met u,
als direct aanwonenden, aan de slag. Hoe zien
de bewoners de groenzone in hun wijk? Zijn er
nog bepaalde dingen die gemist worden? Voldoet het park wel aan de wens en verwachting
van de omwonenden. Kortom, wat leeft er in dit
gedeelte van het Berkelsbroekpark. De dorpsraad Horst werkt en denkt ook nu weer met ons

mee en zij stellen de dorpsraadvergadering
van 15 september a.s. beschikbaar. Daarom
nodigen wij u uit om van 19.30 uur tot 20.30 uur
met ons van gedachten te wisselen.
We zien u graag 15 september a.s. om
19.30 uur in het Party en Sportcentre ‘De Riet’
aan de Weltersweide 22 in Horst en neemt u
uw buren mee?!

Kom werkervaring opdoen
bij de gemeente
Ben jij tussen de 18 en 27 jaar, woon je in Horst
aan de Maas en heb je momenteel geen werk?
Doe dan in de periode 1 november 2016 tot 1
mei 2017 werkervaring op bij de gemeente
Horst aan de Maas!
Ga voor een uitgebreide omschrijving
van de werkervaringsplekken naar
www.banenpleinlimburg.nl of kijk voor meer
informatie op www.horstaandemaas.nl.

Voordragen kandidaten
Jeugdlintje
Het buurmeisje dat al lange tijd boodschappen doet voor oudere mensen uit de buurt, de
jongen die zonder te mopperen al zo lang voor
zijn zieke vader zorgt, of de jongere die een
actie heeft opgezet tegen zinloos geweld? Het
zijn maar een paar voorbeelden. De gemeente
Horst aan de Maas is trots op kinderen en jongeren die zich inzetten voor anderen of voor de
gemeente. Zij zijn een voorbeeld voor anderen

en mogen best eens in het zonnetje worden
gezet. Kent u iemand onder de 18 jaar die zich
vrijwillig inzet of heeft ingezet voor een medemens, een vereniging of voor de gemeente
Horst aan de Maas zonder daar zelf belang
bij te hebben, dan kunt u die persoon tot
10 oktober 2016 gemotiveerd voordragen
voor een Jeugdlintje. Meer info:
www.horstaandemaas.nl of 077-477 97 77.

Let op!

S o c i a le Ve r z e ke r i ng sb a n k
De Sociale verzekeringsbank
bezoekt geen budgethouders thuis
Verschillende houders van een Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn thuis bezocht door
mensen met valse voorwendselen. De Sociale
Verzekeringsbank heeft daarom het bericht
uitgedaan dat medewerkers van DPGB nooit
huisbezoeken afleggen.
De directie van het kantoor DPGB van de
Sociale Verzekeringsbank merkt dat fraudeurs

steeds vindingrijker worden. De afgelopen
drie weken zijn er verschillende pogingen
ondernomen om budgethouders vertrouwelijke
gegevens afhandig te maken, door personen
die budgethouders hiervoor thuis bezochten.
Daarom benadrukt het kantoor DPGB,
dat een onderdeel van de Sociale
Verzekeringsbank is, dat hun medewerkers
nooit huisbezoeken afleggen.

Maar liefst twee keer mocht burgemeester Kees van Rooij de afgelopen week een 60 jarig
huwelijkspaar feliciteren. In Broekhuizenvorst bezocht hij het paar Vervoort – Muysers (boven)
en in Swolgen de familie Peeters – Cox.

Bekendmakingen

Bermen en sloten

De herfstmaai gaat beginnen!

We gaan weer van start met de herfstmaai. Dit betekent dat in de hele gemeente de bermen en
sloten gemaaid wordt. Het maaisel wordt ook geruimd.
Waarom het maaisel ruimen.
Door het maaisel te ruimen kan dit niet composteren en worden de bermen schraler. Hierdoor
ontstaat een rijkere bloeiende vegetatie die goed
is voor de bijen, solitaire bijen, hommels, vlinders
e.d. Een verdere bijkomstigheid is dat tijdens het
ruimen van het maaisel ook het zwerfvuil wordt
opgeruimd.
Tijd
Horst aan de Maas is momenteel de grootste
gemeente van Limburg. Dat betekent dat wij

ongeveer 2 miljoen vierkante meter berm en
400 km sloot moeten maaien. De maaiwerkzaamheden duren van september tot begin december.
We starten in de natte gebieden, Griendtsveen en
de Maasdorpen en werken naar elkaar toe.
Heeft u problemen met de bermkanten, dan
vragen wij om uw geduld. Om efficiënter te
werken gaan we niet willekeurig maaien naar
aanleiding van meldingen. Het maaien lijdt
ongetwijfeld tot enige overlast, ook hiervoor
vragen wij uw begrip.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Evertsoord
Vertrokken naar
onbekende bestemming
Horst
Herstraat 1
Kerkstraat 3d

Grubbenvorst
Sectie L, nr. 375
Meterik
Crommentuynstraat 56
Sevenum
Maasbreeseweg 99
Hazenhorstweg 1-3
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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 Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Je thuis voelen…
De vakanties zijn voorbij. Kent u dat ook, als u op vakantie bent,
dichtbij of ver weg. Dat gevoel dat daar ook mooi is, de omgeving, de
mensen, de cultuur. Dan zeg je weleens: “Wil ik hier wonen?”
Vaak denk je dat dat wel zou
kunnen, maar snel denk je dan toch
aan je eigen dorp en huis. En dan rij
je terug naar huis. Alsof een paard de
stal ruikt, die drang naar thuis. En dan
afslag Horst-Noord, nadat je over de
beste snelwegen van Europa gereden

bent. Je komt de eerste bekende tegen.
Spontaan gaan de handen omhoog en
wordt er gezwaaid. Het lijkt hier toch
schoner en opgeruimder dan waar
we vandaan kwamen, maar dat zie je
nu pas. De glimlachjes op de gezichten spreken voor zich. We zijn thuis.

Ook hier schijnt de zon, de terrassen
zijn gezellig druk en het vakantiegevoel
wordt daardoor versterkt. Heerlijk
gevoel.
Kijk, en als we nu na het reces in
de raad alle belangrijke zaken (zoals
glasvezel buitengebied, accommodatiebeleid, sportzone, zwembad,
Gasthoês et cetera) voorbij zien komen
en we houden voor ogen dat iedereen zich thuis moet blijven voelen in

onze prachtige gemeente Horst aan de
Maas, dan doen we het goed. En als we
ook nog de bloeiendste en gezondste
regio worden, dan komen er ieder jaar
ook meer vakantiegangers naar onze
gemeente, die uiteindelijk ook weer
dromen of ze hier willen wonen. Wij als
CDA hebben er weer zin in, na een
prachtige zomer.
Alex Janssen,
CDA Horst aan de Maas

Uitbreiding spoor bij Sevenum leidt tot grote
ongerustheid – deel 2
Vorige week berichtte de SP al over de mogelijk nieuwe
ontwikkelingen rondom de spoorlijn Venlo-Eindhoven die leiden tot
ongerustheid bij burgers en vooral omwonenden. Men zou plannen hebben
om het aantal sporen ter plekken uit te breiden van twee naar minimaal
zes. We hebben hier inmiddels vragen over gesteld aan het College van
B&W. Wij denken dat het goed is dat wij hier in het kort aangeven waar
deze vragen over gaan:
Het gaat over hoe burgers
geïnformeerd worden. Wij en de
omwonenden willen duidelijk op
de hoogte worden gebracht van

de ontwikkelingen. Omwonenden
moeten bij de ontwikkeling van de
plannen worden betrokken, zodat ook
hun belangen worden meegenomen.

Hoe groot is het gebied waar het hier
over gaat? Wij willen weten of over dit
plan al afspraken zijn gemaakt met de
gemeente Venlo en wat deze dan zijn.
Er zal verkeershinder plaats gaan
vinden, omdat de uitbreiding ervoor
zorgt dat spoorwegovergangen langer
dicht zullen zijn. We willen weten
of er overleg is geweest met de
Veiligheidrsegio, omdat ambulances,
brandweer en politie ook extra
hinder zullen gaan ondervinden als

spoorbomen vaker of langer dicht
zijn. Op de sporen zal vermoedelijk
tijdelijke opslag van gevaarlijke
stoffen plaatsvinden. Daarom is het
dus gewenst dat er meer bekend
wordt over de extra risico’s voor de
omgeving die daardoor mogelijk
ontstaan. Als laatste hebben we
gevraagd naar geluidsmetingen bij dit
spoor, om met deze metingen treffende
maatregelen te kunnen laten uitvoeren.
Natuurlijk zijn wij ook erg benieuwd

naar de financiële gevolgen voor
gemeente Horst aan de Maas, omdat
er vermoedelijk gronden onteigend
moeten worden, maar dit is niet
onze eerste zorg. De prioriteit lig bij
het betrekken van de burgers bij de
plannen, verkeersveiligheid en de
veiligheid in het algemeen.
Riek Janssen, Mariet Roelofs
en Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Gemeente van de arbeid
Je bent net klaar met je opleiding en gaat met frisse moed solliciteren.
Je hebt immers een degelijke opleiding afgerond en als je vacatureweb
sites afstruint is er ook vraag naar personeel met jouw studieachtergrond.
Dan wordt het lastig; je hebt al
van een aantal werkgevers te horen
gekregen dat je te weinig relevante
ervaring hebt. Maar hoe kun je die
werkervaring nou hebben als je net
bent afgestudeerd? Dat het zo loopt
zal sommigen van jullie helaas bekend

in de oren klinken. Zelf werk ik nu bijna
vier jaar en hoewel ik geluk had, hoor ik
nog steeds van oud studiegenoten dat
ze nog geen baan hebben gevonden
waarvoor ze gestudeerd hebben. Ze
blijven dan werken in een bijbaan of
vakantiebaan. Complimenten voor de

werklust, maar het is vaak niet wat je
wilt als je vier jaar of misschien wel
langer je best hebt gedaan om dat
papiertje te bemachtigen. Gemeente
Horst aan de Maas heeft voor deze
doelgroep een mooie oplossing
bedacht; werkervaringsplekken
van een half jaar. De deelnemers
krijgen hiervoor een vergoeding en
een opleidingsbudget wat ze zelf in
kunnen zetten. En belangrijker nog:

Gemotiveerde medewerker

Gemotiveerde medewerker voor ons varkensbedrijf
in Horst (M/V).
voor ons varkensbedrijf
in Horst (M/V)
Van Asten
Group
is een
toonaangevend
internationaal familiebedrijf
in de varkenshouderij.
Van
Asten
Group
is een toonaangevend
internationaal
familiebedrijf


Wij verwachten:





Diversiteit aan werkzaamheden bij de
• Diversiteit aan werkzaamheden bij de
afdeling kraamstal;
afdeling kraamstal;
Verantwoordelijke, zelfstandige en
• Verantwoordelijke, zelfstandige en
uitdagende functie;
uitdagende functie;
Ruimte voor doorgroei en ontwikkeling;
• Ruimte voor doorgroei en ontwikkeling;
Starten op korte termijn;
• Starten op korte termijn;
Goede beloning en secundaire
• Goede beloning en secundaire arbeidsarbeidsomstandigheden.
omstandigheden.

Wij verwachten:



in de varkenshouderij.
Wij bieden:

Wij bieden:









Een flexibele, gestructureerde en gedreven
• Een ﬂexibele, gestructureerde en
werkhouding;
gedreven
werkhouding;
MBO/HBO
werken denkniveau;
•
MBO/HBO
werk- en denkniveau;
Flexibele inzetbaarheid;
• Flexibele inzetbaarheid;
Dat je zowel zelfstandig als in teamverband
• Dat je zowel zelfstandig als in teamkunt fungeren;
verband kunt fungeren;
Ervaring in de varkenshouderij heeft een
• Ervaring in de varkenshouderij heeft
voorkeur, is geen pré.

 erkervaring! Natuurlijk zijn er mensen
w
die zeggen dat dit gaat om verdringing
op de arbeidsmarkt (het zijn echter
gecreëerde plekken) of aangeven dat
de vergoeding te laag zou zijn. Ik zou
hen adviseren om eens te gaan praten
met de eerdere deelnemers, waar
er acht van de tien (!) nu een baan
hebben.
Michiel Janssen,
PvdA Horst aan de Maas

Proef • Beleef • Geniet
zaterdag 17 september

Passie
voor
Italië
ontvangst 18.30 uur
(voor meer info vitellius.nl)

een voorkeur, is geen pré.

BenBen
jij opjijzoek
naarnaar
een nieuwe
uitdaging
en past
profielproﬁ
bij jou?!
op zoek
een nieuwe
uitdaging
enbovenstaand
past bovenstaand
el bij jou?!
Neem
dan
gerust
contact
op
met
Henry
Vlemmix.
Neem dan gerust contact op met Henry Vlemmix.

B.V. • Veld-Oostenrijk
50 NW te Horst
Ashorst Ashorst
B.V. • Veld-Oostenrijk
50 • 5961
5961 NW te Horst • Tel.: 06-10993975
e-mail: henryvlemmix@vanastengroup.eu
• Tel.: 06-10993975
e-mail: henryvlemmix@vanastengroup.eu

Kerkstraat 11 • Sevenum
077 467 43 46 • vitellius.nl
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Derde Renaultoloog Proeven aan b
 udgetkring
Festival in
Synthese
Kronenberg
Het internationale Renaultoloog Festival vindt dit jaar voor de derde
keer plaats. Het festival is op zaterdag 10 en zondag 11 september te vinden
op het evenemententerrein in Kronenberg.
Team Renaultoloog laat een mix
zien van Renault auto’s, bestelwagens,
campers, vrachtwagens, tractoren,
sportwagens en meer. Ook zijn er
Dacia-, Saviem- en Mackrijders te zien
op het terrein. Tijdens het weekend gaan ook diverse internationale
Renault-clubs zich presenteren en kunnen er toertochten door de Maas- en

Peeldorpen gereden worden. Op het
terrein is daarnaast ook een tentoonstelling te bekijken van Renaultminiaturen en Lego-modellen en de
Boutique Renaultoloog is aanwezig.
Op zaterdagavond 10 september is er
een feestavond. Deelnemers aan het
festival kunnen zich aanmelden via
www.renaultoloogfestival.nl

Welzijnsorganisatie Synthese organiseert op maandag 12 september een workshop budgetkring: hier krijgen
bezoekers een idee wat de budgetkring inhoudt en krijgen ze tips om met minder geld toch een leuk leven te
leiden.
De workshop wordt gehouden
van 15.30 tot 17.15 uur bij Synthese
in Horst en is gratis te bezoeken.
Tijdens de workshop kunnen bezoekers proeven wat de budgetkring
precies is en voor hen inhoudt.
Wethouder Birgit op de Laak is onder
andere aanwezig en zal de aanwezigen even toespreken. Tijdens de
workshop gaat iedereen in kleine

groepen aan de slag met een onderdeel van de budgetkring. Deelnemers
nemen een huishoudboekje onder de
loep, krijgen tips van anderen en delen
zelf ook kennis en tips. Als afsluiter
krijgen ze een eyeopener en gaan ze
met een duidelijk beeld van wat de
budgetkring kan betekenen naar huis.
Aanmelden kan via info@synthese.
nl of 077 397 85 00. Kijk voor meer

informatie op www.facebook.com/
HorstaandeMaasbudgetkring en op
www.budgetkring.nl De Budgetkring
is een initiatief van dr. Jeanine
Schreurs, die onderzoek deed naar
een duurzame leefstijl. Het project
is door het Oranje Fonds erkend als
sociaal vernieuwend initiatief en is
vereerd met een werkbezoek van
koningin Máxima.

18e editie

Gazonmaaierrace Lottum
In Lottum wordt zondag 11 september voor de 18e keer een
wedstrijd gazonmaaierracen gehouden. Het evenement wordt
georganiseerd door GT Lottum. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur.
Het begon ooit met standaard
zitmaaiers. Toen werden de originele motoren opgevoerd en de
v-snaren en poulies veranderd. Het
resultaat was gazonmaaiers die
30 kilometer per uur haalden.

Aluminium
frames
Later werden de bolides verder
omgebouwd met andere motoren,
afkomstig van wegmotoren en crossmotoren. Ook werden de remmen
werden aangepast en zelfs speciale
aluminium frames geplaatst.

Inmiddels wordt er gereden in
diverse klassen.

Snelste
machines
In de special A-klasse, oftewel
de F1 onder de gazonmaaiers,
verschijnen de snelste machines aan
de start. In de standaardklasse rijden
maaiers met nog originele motoren
tot 16 pk. Tijdens de wedstrijd
verschijnen diverse rijders uit Lottum
en Broekhuizen aan de start.
Het racecircuit ligt aan de
Horsterdijk in Lottum.

JJUUM
MBBO
O VVEERRDDEEEELLTT

€10.500.IN HORST AAN

IN HORST AAN DDEE M
MAAAASS

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

Bij iedere 10 euro* aan boodschappen krijg je t/m dinsdag 11 oktober 2016 een schoolpunt met een unieke code die je op
jumbo.com/sparenvoorjeschool
kunt geven
deelnemende
school
vaneen
jouw
keuze. Aan
heteen
einde
vancode
de actie
wordt
Bij
iedere 10 euro* aan boodschappen
krijg jeaan
t/mdedinsdag
11 oktober
2016
schoolpunt
met
unieke
die je
op €
10.500,- verdeeld over alle deelnemende
scholen
opdeelnemende
basis van hetschool
aantal van
ontvangen
schoolpunten.
Spaar
je mee?
jumbo.com/sparenvoorjeschool
kunt geven
aan de
jouw keuze.
Aan het einde
van
de actie wordt €
10.500,- verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. Spaar je mee?
* Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/sparenvoorjeschool
* Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/sparenvoorjeschool

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Jumbo Phicoop, Sevenum, Horsterweg 64
Jumbo Phicoop, Sevenum, Horsterweg 64

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Dertigste M.A.-Run

St. Jan Grubbenvorst

Stichting Maria Auxiliatrix Run houdt op zaterdag 17 september de dertigste M.A.-Run. Dit is een toertocht in de
regio voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Gé en Suus
Versleijen nieuwe
koningspaar
Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst hield op zaterdag 27 augustus het
dorps- en verenigingsschieten en het kampioenschap windbuksschieten voor
de jeugd. Op zondag 28 augustus stond het koningsvogelschieten op het
programma.

Ook dit jaar gaat de M.A.-Run weer
dwars door Noord-Limburg. De tocht
start om 10.30 uur in Venlo en voert
na de middagpauze door de gemeente
Horst aan de Maas. Er nemen zo’n

200 zijspannen en 150 solomotoren
deel. “We vieren het dertigste jaar wat
sober, extra versieringen of toeters en
bellen”, zegt de organisatie. “Hiervoor
ontbreken helaas de nodige financiën.

Neemt niet weg dat we wel vol trots
de 30 jaar vieren, met de kinderen
waarom het draait.”
Kijk voor meer informatie op
www.ma-run.nl

wat is jouw

kracht?

Vertegenwoordiger Zuidoost-Nederland
Fulltime, hbo-niveau
Voor de afdeling Marketing & Sales zijn we op zoek naar een ondernemende,
commerciële en initiatiefrijke Vertegenwoordiger voor Zuidoost-Nederland.
Geïnteresseerd? Ga voor gedetailleerde informatie over deze functie en om online
te solliciteren naar onze website: enzazaden.nl/vacatures. Heb je meer vragen?
Neem dan contact op met Sandra Zuiderhof, HR Manager, tel. 0228 -350 100

de kracht van onze medewerkers

Paul van Dijck,

de kracht van Enza Zaden

Crop Sales Manager

September
September :: Tuinontwerp
Tuinontwerp maand
maand bij
bij
uitstek,
25% korting
korting op
op handmatig
handmatig
uitstek, 25%
schetsontwerp
schetsontwerp

Bel
Bel ons
ons voor
voor een
een afspraak
afspraak

Die dag was er het jaarlijkse dorpsen verenigingsschieten. Deze wedstrijd
werd gewonnen voor het team van
Verhaegh en Co, met de schutters Ruud
Verhaegh, Roel Wijnhoven en Guus
Aarts. De tweede en de derde plaats
was voor een team van de raad van 11
van CV de Plaggehouwers en de
vierde plaats was voor het team van
FIFA 16. In de feesttent was muziek van
Two of Us te horen.

Koningsvogelschieten
Op zondag 28 augustus was de
grote dag voor de schutterij: het
koningsvogelschieten. Nadat de
schutterij, samen met de genodigden
en de erelidskoningin Jeanine
Stassen, onder de muzikale klanken
van Harmonie St. Joseph het oude
koningspaar Jo en Annie Nooijen
-Giessen thuis had afgehaald aan de
Kloosterstraat, was de officiële opening
op de schuttershof met onder andere
de toespraak van burgemeester Kees
van Rooij van de Horst aan de Maas
en het openingsgebed door Pastoor
Verheggen. Hierna vond het aftreden
van de erelidskoningin en van het
koningspaar plaats. Na de officiële
opening werden de openingsschoten

gelost door de genodigden en kon
begonnen worden met het schieten
op de koningsvogel en ook op de
erelidsvogel door niet-leden van
schutterij St. Jan.
De poten van de erelidsvogel
werden naar onder geschoten door
Henny Hendrix, de kop door Ruud
Verhaegh, de staart door Bart Rievers
en de vleugels door Chantal Janssen. Na
enkele rondes schieten op de romp was
het uiteindelijk Ine Stassen, de moeder
van de vorige erelidskoningin, die de
laatste resten naar beneden schoot en
zich dus een jaar lang erelidskoningin
mag noemen van schutterij St. Jan.

Tamboer
Gé Versleijen
Er werd ook op de koningsvogel
geschoten door leden van de schutterij.
Nadat de poten naar beneden waren
geschoten door Jos Gommans was
het Gé Versleijen die de staart eraf
schoot. Daarna schoot Maurice Nooijen
de vleugel er van en Mat Thuijls de
kop van de vogel. Rond 18.20 uur
was het tamboer Gé Versleijen die
de laatste resten van de vogel naar
beneden schoot. Gé en Suus VersleijenOlckers zijn daarom komend jaar het
koningspaar van onze schutterij.
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HALLO voordeelpas
Deelnemers

Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel
bij de volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE

Goed Haar en Visagie

anco lifestyle centre

Het LoopCentrum

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie
Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. € 17,95

Beej Mooren

Hof van Kronenberg

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant
Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

De Bekkerie

Een kop koffie of thee voor € 1

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

€ 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

Brownies & downieS

De twintigste editie van het Lindenboom TOPD-toernooi GFC’33 wordt op
zaterdag 10 en zondag 11 september gehouden in Grubbenvorst. Professionele teams als Ajax, Borussia Dortmund, Liverpool FC en RSC Anderlecht zijn
die dag aanwezig. Zij gaan strijden om de twintigste titel van het TOPDtoernooi.
Naast het grote toernooi, staat ook
een ander vast onderdeel, de gehandicaptensport, op het programma. Op de
zondag wordt in de pauze een wedstrijd
gespeeld tussen de G-teams van RKSV
Wittenhorst uit Horst en SV Venray.

Het TOPD-toernooi wordt zaterdag
geopend om 10.30 uur, om 11.00 uur
beginnen de wedstrijden. Op zondag
is de aanvang om 09.00 uur met als
eindwedstrijd de finale om 15.45 uur
tussen beide poulewinnaars.

Eén gratis consumptie bij de lunch

Sparta’18 begon fel aan de
wedstrijd en kreeg de eerste kansen.
MVC’19 had echter het betere van het
spel wat zich vooral vertaalde in het
meeste balbezit, tot echte kansen
leidde dit niet. De betere kansen
waren daarentegen voor de Spartanen. In de eerste helft waren er
kansen voor Rob Peeters, Bart
Schouten en Freek Wijnen. Er werd
verzuimd om de voorsprong te
pakken tegen de gasten uit Maasbree.
De tweede helft was het balbezit

wederom voor MVC’19. Dit resulteerde in de 72e minuut in de voorsprong door een goal van Ron van
den Kerkhof, waar Sparta’18 meerdere malen naliet de score te openen.
Sparta’18 bleef daarna aanvallen en
was dichtbij de aansluitingstreffer met
een bal tegen de onderkant van de
lat. In de 81e minuut kwam Sparta’18
toch op gelijke hoogte door een fraai
schot van Pim Nellen. Uiteindelijk
konden beide ploegen leven met een
puntendeling.

Kringkampioen
schappen in Lottum
Pony- en Ruiterclub Lottum organiseert op zaterdag 10 en zondag
11 weer de kringkampioenschappen voor paarden en pony’s uit kring
Noord-Limburg bij manege Hoogveld in Lottum. Daarnaast is er ook een
open wedstrijd voor deelnemers uit andere kringen.
Er wordt gestreden om het
kampioenschap in de individuele
klassen dressuur, springen,
bixiedressuur en springen en
afdelingsdressuur voor zowel de
pony’s als de paarden. Op zaterdag

starten de pony’s, op zondag de
paarden. Het evenement is voor
iedereen vrij toegankelijk.
Voor meer informatie en
programma, kijk op
www.ruiterclublottum.nl

5% korting op het hele
assortiment

IJssalon De Zeuten Inval
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Camps Optiek

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
10% korting op een
schoonheidsbehandeling

Praktijk Ik Leer

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Taurus World of Adventure

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Janssen Dansen en Sporten

50% korting op de bowlingbaanhuur

DMS-Service

Kinderboerderij Hagerhof

20% korting op entree

Logeerhuis Kapstok

€ 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Twee proeflessen gratis

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee € 1

Duet Kappers

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Lunchroom Lekker Gewoën

Eclicker

Museum de Kantfabriek

25% korting op het tweede gerecht

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors

Driegangenmenu voor € 17,50

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

FotoID

De Fabriek

Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
De eerste wedstrijd in de derde klasse C was zaterdag 3 september de
derby tussen het Sevenumse Sparta’18 en MVC’19 uit Maasbree.

10% korting op een diner
voor 2 personen

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

10% korting op een fotosessie

Gelijkspel Sparta’18

Hostellerie De Maasduinen

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

5% korting op de rekening

TOPD-toernooi
Grubbenvorst

10% korting op de hapjes en
drankjes

HUIS van de STREEK

€ 1 korting op jam

AZ won de editie van 2015

10% korting op een behandeling
naar keuze

Eén kop koffie of thee voor € 1

Gratis kop koffie, cappuccino of thee

My-LifeSlim

€ 12,50 korting op de intake

Pakje!

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Parkhotel Horst

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pedicurepr
ak

Theater De Garage
Thermaalbad Arcen
Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand

Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

10% korting op het hele assortiment

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor € 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor € 5

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

The Zen Company

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op set wimperextensions

t i j k W i l m ie

Medisch ped
icure Wilmie
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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Wittenhorst
kan niet scoren
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De kop is eraf. Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst had
zondag 4 september de taak om thuis tegen VV De Valk uit Valkenswaard
voor drie punten te gaan. Helaas kwam dit niet uit. De uiteindelijk 0-0
was wat te mager. Niet dat Wittenhorst meer verdiende, maar het
vertoonde spel viel wat tegen.
Beide teams begonnen wat
afwachtend, de nul houden was
schijnbaar hoofdzaak. Niet verliezen
stond hoog in het vaandel. Het eerste
gevaar kwam van Wittenhorst via een
actie van Joost van Rensch en Denny
Bongers. Laatstgenoemde zag het
schot stranden op de vuisten van de
doelman. Dit was eigenlijk het enige
wapenfeit in het eerste bedrijf.
Na de pauze was de dadendrang
iets hoger. Meteen in de eerste aanval
zag Wittenhorst een vermeende
kopbal verloren gaan. Meteen daarna
was Frank Peeters dichtbij een

doelpunt. Zijn schot werd wederom
gekeerd door doelman Dennis
Verhoeven. Over en weer waren er
wat schermutselingen maar echte
kansen bleven vooralsnog achterwege. Soms was De Valk weer de
meerdere. Het laatste kwartier was de
thuisclub die de druk wat verhoogde.
Echter de aanvalslinie was veelal niet
te bereiken. Te weinig mankracht
om de trekker te kunnen overhalen.
Een poeier van Verlijsdonk werd nog
tot corner gepromoveerd. Zo bleven
beide ploegen op deze bloedeloze
0-0 steken.

America wint van Lottum
Door: voetbalvereniging AVV America
Het eerste team van voetbalvereniging AVV America won op zondag 4 september een nipt, maar
verdiend van voetbalvereniging SV Lottum. Op de foto is het eerste doelpunt van Jens Kleuskens van
America te zien. America won uiteindelijk met 2-1. (Foto: Hay Mulders)

RKDEV Arcen

Geen punten voor
Melderslo
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

Harold Lenssen Keukens is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen, fabriceren en plaatsen van
kwaliteitskeukens op een specifiek klantgerichte manier.
Ter versterking van ons team zoeken wij per direct:

1 KEUKENMONTEUR (ft)
1 INTERIEURBOUWER (ft)
1 MEUBELSPUITER /
AFWERKER (ft)

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo is zondag 4 september zonder punten teruggekeerd van de uitwedstrijd tegen
RKDEV uit Arcen. De mannen van trainer Rik Bonte waren nog niet eens zoveel beter dan de ploeg uit Melderslo,
maar wisten veel beter om te gaan met de kansen die ze kregen.
De wedstrijd begon met een minuut
stilte ter nagedachtenis aan Geert
Vullings bij de club beter bekend als
Pukkie. Of het hier door kwam of door
het feit dat de ploeg niet aangemoedigd
werd door de veteranen die een
weekendje weg waren weten we niet,
feit was dat de ploeg van Leon
Vievermans slecht begon aan deze
wedstrijd. Zonder de geblesseerde Rob
Driessen en met de beide Bartjes
(Verheijen en Theeuwen) een linie naar
achteren kwam de ploeg al na vijf
minuten op een 1-0 achterstand.
Doelman Bas van Westerveld maakte
het Arcen-aanvaller Sjoerd Brands wel
erg makkelijk door over de bal heen te

trappen, de 1-0 was het logische gevolg.
Als hierna binnen een half uur de
scheidsrechter een vlagsignaal van
grensrechter Geert Spreeuwenberg
negeert (2-0 door Diewe Geurts ) en
aan de andere kant een overtreding op
Stan van de Pas onbestraft laat is het
duidelijk dat het voor Melderslo een
lastige middag wordt. Een vrije trap net
voor rust genomen door de beide
Bartjes had een doelpunt op moeten
leveren. Nu bleef het 2 -0.
Na de rust eenzelfde beeld, Melderslo wilde wel en mocht van RKDEV ook
voetballen tot aan het zestienmetergebied, doelpunten bleven echter uit,
mede ook door goed keeperswerk van

de jeugdige Arcense doelman Bram
Wennekers. In de 60e minuut was het
verzet van Melderslo definitief
gebroken. De vorig jaar sterk keepende
Bas van Westerveld had vandaag
duidelijk niet zijn dag. De 3-0 deed
denken aan het eerste doelpunt,
ditmaal was Evin Besic de doelpuntenmaker. De drie wissels in het verdere
verloop en de 4-0 van Rick Broere
waren voor de statistiek, al was er nog
wel wat ergernis aan Melderslose zijde
aangezien de ‘overtreding’ die
voorafging aan deze toegekende 11
meter duidelijk minder zwaar was dan
een eerder niet bestrafte overtreding in
de eerste helft.

Hegelsom verslaat Kessel
in slotfase

Wij bieden je:
• Een uitdagende en gevarieerde functie;
• Een grote mate van zelfstandigheid;
• Een dynamisch en enthousiast team.

Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van voetbalvereniging VV Hegelsom speelde op zondag 4 september een uitwedstrijd tegen het
eerste team van VV Kessel.

Onze kandidaten hebben:
• twee rechterhanden;
• de motivatie om voor anderen iets moois te maken;
• een rijbewijs;
• geen 8 tot 5 mentaliteit.

Hegelsom begon slaperig aan de
wedstrijd. Na 30 seconden had Kessel
al een 100 procent kans, maar deze
werd goed gepareerd door Joris
Hagens. Hegelsom herstelde zich
enigszins en kreeg een kans via een
vrije trap, maar Joey Joosten schoot
tegen het vangnet. Het beter voetballende Kessel kwam daarna verdiend op
1-0. Niet veel later leek het ook 2-0 te
worden, maar die goal werd afgekeurd
wegens buitenspel. Hegelsom komt
daarna wat meer in de wedstrijd en
nog voor rust krijgt Joey Joosten een
grote kans uit een voorzet van Juul
Janssen, maar deze wordt knap gered

Interesse?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met CV.
Sollicitatie sturen naar:
Harold Lenssen Keukens BV
t.a.v. Stefan Wilbrink
Stayerhofweg 2b,
5861 EJ Wanssum
stefan@lenssenkeukens.nl

www.haroldlenssenkeukens.nl

door de doelman van Kessel.

Eén op één
met de keeper
In de tweede helft was Hegelsom
duidelijk anders uit de kleedkamer
gekomen. Het niveau van het spel
ging omhoog en iedereen was net iets
scherper. Na een combinatie dwars
door het midden stond Rik Huijs één
op één met de keeper, maar weer
zat de keeper er goed bij. In de 61e
minuut kwam Hegelsom verdiend op
1-1. Jordi Geurts weet de bal vanaf 25
meter strak in de kruising te plaatsen.

De keeper stond vastgenageld aan de
grond. Hegelsom rook bloed en het
duel kwam meer tot leven. Dat merkte
je ook bij de trainers aan beide kanten.
Ze gingen af en toe fel tegen de
scheids in en kregen daarom ook beide
een waarschuwing. Doordat de scheidsrechter letterlijk bij elke vrije trap en
ingooi de tijd stilzette, was de wedstrijd
in Kessel om 16.30 uur nog bezig.
Dat pakte goed uit voor Hegelsom.
In de 95e minuut wist wederom Jordi
Geurts via een lob de bal langs de
Kesselse doelman te krijgen. Door de
late treffer nam Hegelsom alsnog de
drie punten mee naar huis.
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Dit is mijn club
11/15

Tennisclub Broekhuizen

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven, waaronder veel sportverenigingen. Van turnen tot
beugelen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Horst aan de Maas met
vijftien verenigingen terug op het afgelopen seizoen en kijkt ze alvast vooruit. In deze aflevering: Tennisclub
Broekhuizen.

Dubbelspel is veel gezelliger dan
enkelspel, vandaar de keuze.
De meeste spelers van onze clubs
vinden het ook fijner om dubbelspel te
spelen, dit is namelijk minder zwaar.”

Heel veel
vrijwilligers
Zo’n activiteit vergt heel wat
vrijwilligers. Thielen vertelt dan
ook dat veel vrijwilligers zich graag
inzetten voor de club. “We hebben in
totaal vijftig leden en daarmee ook
evenveel vrijwilligers. Natuurlijk zet
niet iedereen zich volop en evenveel
in als de ander, maar we zetten
allemaal ons beste beentje voor. Als
vrijwilliger moet je niet alleen denken
aan tappen in de kantine of een
bestuurfunctie, maar de banen hebben
ook onderhoud nodig.”

een aantal enthousiastelingen bij
zitten. Die zetten zich ook flink in
voor de club. Dat loopt zeker lekker.
Een aantal jaren geleden hebben
we nog twee nieuwe tennisbanen
gekregen van de gemeente, dus we
mogen niet klagen.”

Ledenaantal
loopt terug

Het enige minpuntje bij de
TC Broekhuizen is het ledenaantal.
“We hebben weinig jongeren die
bij ons tennissen. Dat is zeker
jammer, want het is altijd leuk
om deze leeftijdscategorie te
zien tennissen. Daardoor loopt
ons ledenaantal ook de laatste
jaren terug. Daarom proberen we
steeds meer samen te werken met
andere tennisverenigingen zoals
je ziet bij de clubavonden. We zijn
in gesprek met Lottum, Horst en
Grubbenvorst, maar dat moeten we
nog even bekijken. We willen een
soort competitie met deze dorpen
Tennisclub Broekhuizen speelt
starten. Komende maanden zijn hier
in een normale lagere klasse. “We
gesprekken over.”
hebben niet echt toptalenten bij onze
club”, zegt Thielen. “Kijk, wij tennissen Voor het komende seizoen staat
allemaal voor ons plezier en daarbij
er weer heel wat op de planning.
kijken wij niet echt naar het hogere
“Het jaarlijkse voorjaarstoernooi en
niveau. Ik weet wel dat we een keer in najaarstoernooi bijvoorbeeld. Dat
Zuid-Limburg gespeeld hebben, maar
zijn twee interne toernooien die hier
verder wordt alles op regionaal niveau op het sportpark worden gehouden.
gespeeld. Daarbij hebben we natuurlijk Dit is ook allemaal dubbelspel.”

Allemaal
voor ons plezier

Een van de hoogtepunten van
het afgelopen seizoen is toch wel
de clubavonden, aldus PR-man
van Tennisclub Broekhuizen
Geert Thielen. “Samen met

de tennisvereniging uit Swolgen
organiseren wij een leuke avond met
allerlei sport- en spelelementen”,
vertelt hij. “De komende clubavond
staat alweer voor de deur, we hebben

er zin in. Op zo’n avond word er
natuurlijk getennist. Alle wedstrijden
worden in dubbelspel gespeeld.
We mixen de twee verenigingen en
maken dan een klein toernooitje.

Sportpark ’t Spansel

Overkapping tribune Sparta’18 geopend
Voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum heeft op zaterdag 3 september de nieuwe overkapping over de
tribune officieel geopend. “Nu kunnen ook minder validen droog voetbal kijken”, aldus de voetbalclub.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

verbeteren voor deze supporters”,
geeft secretaris van de club Henk
Aarts aan.

Gerealiseerd
door vrijwilligers
De overkapping is onder andere
door vrijwilligers gerealiseerd. Ook de

kantine heeft tijdens de zomerstop
een opfrisbeurt gehad. Voor de grote
achterwand van de kantine is de
vereniging nog op zoek naar ideeën
van leden. De komende tijd wordt er
nog gekeken om met een glazen
wand minder invloed van de wind te
hebben tijdens de koudere periode bij
de overkapping.

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

De opening vond plaats op
sportpark ’t Spansel, na de wedstrijd
van het eerste team van Sparta’18
tegen MVC’19 uit Maasbree. Door de
overkapping kunnen de mindervaliden

samen met de valide supporters de
wedstrijden droog bekijken. “Dit is in
lijn met de extra aandacht die Sparta
aan zijn mindervalide supporters
besteed. Zo zijn er de afgelopen jaar

ook twee invalide parkeerplaatsen
gerealiseerd en is het trottoir
aangepast voor deze supporters. Maar
ook in de toekomst blijft er aandacht
voor hoe we het sportpark kunnen

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Stan Nefkens
16 jaar
Horst
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Eigenlijk zijn er heel veel nummers die
ik vaak luister. Vooral de Top 50 vind
ik leuk, want er komt erg verschillende muziek voorbij. Ik heb constant
wel een liedje in mijn hoofd, omdat ik
het zo veel draai. Het nummer ‘War’
van Kensington is er daar bijvoorbeeld
een van. Het is een soort van band
muziek en dat vind ik wel leuk. Met de
Drumband van Jong Nederland hebben
we dit nummer ook gespeeld.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik naar Rotterdam rijden,
naar het stadion van Feyenoord om
een wedstrijd bij te wonen. Het is
echt geweldig om dat hele stadion vol
met mensen te zien. Ik ben echt een
Feyenoordsupporter en het stadion
van de club vind ik het mooiste van de
wereld. Maar ik ben nog niet bezig om
een rijbewijs te halen. Als ik ongeveer
17 jaar ben, wil ik daar wel mee beginnen.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik heb geen flauw idee in welke
periode ik zou willen leven, want

ik vind de tijd waar ik nu in leef
belangrijker. Ik vind het een fijne
tijd, omdat ik veel dingen kan doen
die ik leuk vind, samen met familie
en vrienden. Je hebt nu ook meer
vrijheid dan eerst. Je mag bijvoorbeeld
meer je eigen mening hebben en
meediscussiëren.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Het lijkt me leuk om een wereldreis te
maken, want zo kun je al het moois op
de wereld zien. Ik zou naar Amerika
willen gaan en wat landen in Azië.
Vooral veel warme gebieden zou ik
willen bezoeken, maar ook koude
gebieden met sneeuw en ijs, zoals
Antarctica. Ik denk dat ik mijn reis wel
samen met anderen wil maken, anders
is het zo eenzaam.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik alles doen wat ik leuk vind
om te doen. Bijvoorbeeld naar een
voetbalwedstrijd gaan of met familie
op vakantie gaan naar een ver, warm
land en daar zwemmen en samen
leuke dingen doen.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Op dit moment weet ik dat nog niet. Ik
ben nog bezig met school en daar heb
ik het al druk genoeg mee. Wel zou ik

aan
Stan Nefkens

altijd dingen willen blijven leren in mijn
leven, zoals bepaalde talen.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Dan zou ik mijn oma weer willen
ontmoeten. Ze is in 2008 overleden.
Toen was ik 8 jaar en deed ik de
communie. Vlak daarvoor overleed ze
en dat vond ik erg jammer. Ik zou haar
wel weer een knuffel willen geven.
Wat deed je als kind het liefst?
Als ik geen voetbalwedstrijd in het
weekend had, dan ging ik vroeger
vissen in de Kasteelse Bossen met mijn
vader en broertje. Meestal hadden we
wel succes. Ooit heb ik zelfs een vis van
92 centimeter gevangen. Soms vissen
we nu nog steeds samen. De rust die
je ervan krijgt vind ik vooral erg fijn.
Zo kun je na een drukke week weer
bijkomen.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
De angst om opnieuw geblesseerd te
raken. De laatste tijd raakte ik vaak
geblesseerd tijdens voetbal. Daardoor
durf ik nu vaak minder te doen op het
veld en tijdens trainingen. Mijn laatste
blessure liep ik op in Venlo. Toen verstapte ik me en brak er een stukje van
mijn heup af. Nu ben ik gelukkig weer
fit en kan ik weer beginnen met het
nieuwe seizoen bij Wittenhorst.

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Een leeuw denk ik, want het is een
machtig en sterk dier. En natuurlijk
de koning van de jungle, dus het lijkt
me wel leuk om een leeuw te zijn. Je
bent dan wat machtiger dan de andere
dieren en je kunt een beetje de baas
spelen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Later hoop ik een goede baan te hebben die ik leuk vind. Maar ik heb nog
geen idee wat ik later wil worden.
Daarom heb ik een zo breed mogelijk
profiel gekozen op school, namelijk
Economie en Maatschappij. Ik vind
heel veel dingen leuk, maar het
moet sowieso iets met mensen zijn.
Ook hoop ik dat ik later samenwoon
met mijn toekomstige vriendin en ik
wil ook wel kinderen. Verder hoop ik
dat ik dan gelukkig ben en dat ook blijf.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Op het strand, want dat is een hele
mooie en rustige locatie. Ik zou het
dan vragen tijdens een mooie zonsondergang, terwijl we rustig met z’n
tweeën zijn.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik denk dat ik nooit een tatoeage zal
nemen. Ik ben bang dat het er achteraf
niet mooi uitziet of dat ik er spijt van
krijg. Als ik er toch een zou nemen, dan
zou het de naam zijn van iemand die
belangrijk voor me is, op mijn bovenbeen of schouder. Wel van iemand die
familie is. Vrienden kun je namelijk
kwijtraken, maar familie blijft voor
altijd familie.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan een kaartje voor een voetbalwedstrijd van Feyenoord. Ik vind het geweldig om in dat stadion te zitten en een
wedstrijd te kijken. De beste wedstrijd
die ik meemaakte, was toen Feyenoord
tegen Ajax moest spelen in een bekerwedstrijd. Toen won Feyenoord in de
laatste seconde nog met 1-0.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik totaal geen zin had om zo vroeg
op te staan om tomaten te gaan plukken. Ik werk bij Westburg en op z’n
vroegst moet ik om 06.00 uur beginnen. Vooral als het warm is, moet je zo
vroeg mogelijk beginnen en zorgen dat
je snel klaar bent, anders ga je kapot.
Maar toch is het achteraf wel leuk om
te doen en ’s middags heb je veel tijd
voor leuke dingen.

Crist Coppens
Botermalse
kogelbiefstukken
3 stuks €7,95

geldig t/m
zaterdag
10 september 2016

Huisgemaakte hamburgers
4 stuks €5,00

Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Afscheid
Dit is ´ie dan. Mijn aller-,
allerlaatste column. Het was
fantastisch om mijn vele
hersenspinsels met jullie te
mogen delen. En ja, wat waren
het er veel…
Mijn carrière bij de HALLO
begon onschuldig. Ik schreef
over de weekmarkt, Zwarte Piet
en carnaval. Daarna had ik het
vaak over Melderslo. De ene
keer schreef ik er vol liefde over
en de andere keer met wat
minder liefde. En dat werd niet
zo heel geweldig ontvangen,
vooral door mensen die het
begrip sarcasme niet in hun
woordenboek hadden staan.
Ik durf het woordje Powerman in
ieder geval niet meer uit te
spreken als ik hier over straat
loop.
Maar ik schreef niet alleen
maar over wat er binnen de paar
vierkante meter van ´de
Melderse´ gebeurde. Af en toe
(lees: heel af en toe), had ik het
ook over serieuze zaken. Over
Lodewijk Asscher bijvoorbeeld
en zijn participatieverklaringen.
Na heel wat onderzoek en een
sterke column geschreven te
hebben (mag je dat over jezelf
zeggen?) bleef ik me verdiepen
in het onderwerp. Toen ik
vervolgens een betoog moest
houden wist ik wel waar ik het
over ging doen. Heeft toch ook
z´n voordelen, columns schrijven.
Dit laatste merkte ik ook
toen ik een lerares benoemde
(niet eens met naam) in een van
mijn columns. Ze voelde zich
nogal ´famous´ en besloot om dit
heugelijke feit te delen met al
haar leerlingen. En ze vond me
´opeens´ aardig. Daarna heb ik
heel wat leraren benoemd in
mijn columns. Niet zonder reden.
Alle gekheid op een stokje,
ik vond het vooral heel tof om te
mogen doen. Ik heb een hoop
geleerd van mijn columns en ik
hoop dat ik jullie ook wat
bijgebracht heb. Afscheid nemen
(van de hoi−columns) bestaat
niet, want ik heb twee
fantastische opvolgsters:
Anke en Puck. Veel succes
meiden!
Heel veel liefs,
Anne
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Rootbag´s Delta en
R&B in Cambrinus
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Rootbag, de band van gitarist Richard van Bergen, staat zondag
11 september op het podium van muziekcafé Cambrinus in Horst. Rootbag is
een trio dat zich laat inspireren door de muziek uit het zuiden van de VS.
Invloeden van deltablues en
R&B smelten samen tot de typische
Rootbag-stijl: rauw, soulful en groovy.
Voor velen is Richard van Bergen
bekend van zijn optredens met the
Shiner Twins. Rootbag startte in 2010
met Richard met Dick Wagensveld op
bas en Jeroen ‘JJ’ Goossens. Optredens
op Moulin Blues en andere festivals
volgden. Er kwam een plotseling eind
aan het project doordat Dick overleed.

Richard pakte in 2014 de draad weer
op met bassist Roelof Klijn en drummer
Jody van Oijen, beiden uit de Shiner
Twins. Eind 2015 kwam alsnog het
album Rootbag uit. Op de cd staan de
opnames die na het overlijden van Dick
waren blijven liggen. Het album heeft
alom lovende kritieken ontvangen.
Dit optreden begint om 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

BiblioNu

Marian van Leth
stopt als directeur
Marian van Leth uit Horst stopt als directeur bij BiblioNu Venray en Horst.
Op 1 maart 2017 geeft ze het stokje over aan een nieuwe directeur.
Op vrijdag 24 maart is er een officiële afscheidsreceptie.
Marian van Leth is sinds 1975
in dienst bij Stichting Openbare
Bibliotheek Horst, die in 2008 opging in
BiblioNu. Wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd gaat zie in
april 2017 uit dienst. Marian: “Het is en
blijft een boeiende, uitdagende baan in
een snel veranderend maatschappelijk
speelveld. Als BiblioNu zetten we sterk
in op leesbevordering en laaggeletterdheid. We geven vorm aan twee volwaardige vestigingen en ondersteunen
negentien schoolbibliotheken in Horst
aan de Maas en Venray. Onze professioneel opgeleide medewerkers doen

alles om de burger sterker te maken in
deze wereld propvol informatie.”
Voor de toekomst zien Marian de
taak voor BiblioNu om in haar verschuivende positie in de maatschappij verder vorm te geven en uit te
bouwen. “Daarnaast is de bibliotheek
ook partner van de politiek als het gaat
om de ontwikkeling van bibliotheekbeleid en toekomstvisie, zowel op inhoud
als was betreft huisvesting. Kortom:
een mooie uitdaging voor een nieuwe
directeur, waar hij of zij hopelijk niet
zoveel plezier aan zal beleven als ik in
mijn lange loopbaan heb gedaan.”

Buikschuiven tijdens Harmoniefeesten
Tijdens de Harmoniefeesten in het centrum in Horst konden mensen zich vermaken met het buikschuiven over een groot opblaaskussen. Het buikschuiven was een nieuw onderdeel van de
Harmoniefeesten dit jaar, naast de allemansmert en de kindermarkt. Teams van maximaal vijf personen konden zich wagen aan de activiteit op het Wilhelminaplein.

Te koop Op de Spekt 17

Broekhuizenvorst

✓ levensloopbestendig!
✓ mooi perceel, ook qua zon
✓ uitzicht over Maasdal
✓ fraaie kavel van 740 m
✓ ruime oprit en garage
✓ het geheel is luxe afgewerkt!
2

vraagprijs

€ 295.000.A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

De Locht

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Smederij in bedrijf
Bij Museum De Locht in Melderslo is op zondagmiddag 11 september de
smederij in bedrijf. Ook worden biologische groentes geveild met behulp
van een traditionele veilingklok.
De muziekgroep Vurdewind zorgt
deze middag voor muziek uit diverse
landen. Tijdens de groenteveiling
wordt een traditionele veilingklok
gebruikt. Wie de knop indrukt moet
de prijs betalen die op dat moment op
de klok staat. De wijzer gaan hierbij
van hogere naar lagere prijs. Er wordt

deze dag ook een muziekoptreden
verzorgt door celliste Petronella
Torin. Ook zijn de exposities Joodse
Onderduikkinderen en Juweeltjes in
Textiel te bekijken. Het museum is
iedere dag geopend van 10.00 tot
17.00 uur. De demonstraties op zondag
beginnen om 11.00 uur.

OP2016 in Horst
Tijdens het festival OP2016 op zondag 11 september verandert het
Wilhelminaplein in Horst in een festivalterrein met onder andere twee
podia, straattheater en workshops. In totaal doen ruim 350 artiesten mee.
Er zijn optredens van fanfare,
harmonie, dansscholen, bands, dj’s,
theatergroepen en heel veel meer te
beluisteren. Sinds 2013 wordt tijdens
OP festival ook de Cultuurprijs uitgereikt. In Horst aan de Maas gebeurt
heel veel op cultureel gebied, maar
veel activiteiten worden niet of nauwelijks opgemerkt door het grote publiek,
aldus de organisatie. De Cultuurprijs
is geen wedstrijd, maar vestigt de
aandacht op prestaties die binnen
de gemeentegrenzen zijn verricht.
Voorgaande jaren mochten Jan Duijf

van Cambrinus en Stichting Cambrinus
Concerten, popband Afterpartees en
filmmaker Marijn Poels de prijs al in
ontvangst nemen.
Het festival duurt van 13.00 tot
20.00 uur en op het programma
staan onder andere Shantygroep de
Maashave, TAKE 9, Dansschool Froxx,
OMG! Festival, Thalamus, Kukeleku,
Muzikantine, Theater Kleinkunst,
Fanfare Monte Corona en dj Ron van
den Beuken. Voor het volledige programma en meer informatie, kijk op
www.op-festival.nl

Horst
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Open Monumentendag

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Kerk Swolgen
opent deuren
Op Open Monumentendag, zondag 11 september, zijn er diverse
activiteiten in de kerk van Swolgen. De H. Lambertuskerk is deze dag tot
16.00 uur geopend.

Kindermarkt in Horst
In het centrum van Horst vond op zondag 4 september de traditionele kindermarkt plaats. De markt
was onderdeel van de Harmoniefeesten, die in dit weekend werden georganiseerd. Ondanks de regen
werd de markt goed bezocht.

Het programma begint om
10.30 uur met de H. Mis die wordt
opgeluisterd door fanfare De
Vriendenkring. Op een scherm in de
kerk wordt een aantal gedigitaliseerde
films van Jef Mooren getoond. Verder
laten in de kerk diverse kunstenaars
hun werken zien. Dit jaar zijn het

Lizeth Honig, Lilian Mulders, Jos Strijbos
en Will Jacobs. In het kader van het
Jaar van Barmhartigheid presenteren
enkele organisaties zich, waaronder
het Servicepunt, Eetpunt en de
Zonnebloem. De kerktoren is deze
dag tevens opengesteld en er is een
puzzeltocht uitgezet in de kerk.

Eerste editie Kunst Kijken Grubbenvorst
In Grubbenvorst vond op zaterdag 3 en zondag 4 september een open atelierroute plaats. Diverse
kunstenaars in het dorp hadden, onder de noemer Kunst Kijken in Grubbenvorst, hun deuren opgesteld
voor bezoekers. In Het Groene Woud waren onder meer kunstwerken tentoongesteld van het IFMA
collectief uit Bergen. Verder waren er optredens van het Grubbenvorster Mannenkoor en harpiste Loes
van Dijk. De organisatie laat weten na te denken over een tweede editie volgend jaar.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Elkar B.V., onderdeel van I.R.F. Holding B.V., is een jonge en
dynamische logistieke dienstverlener gevestigd aan de Floralaan
in Venlo.

TRANSPORTPLANNER

M/V

Ter versterking van de afdeling Planning zijn wij per direct op zoek
naar een jonge en energieke

Jouw werk zal bestaan uit:
- Het aansturen van ca. 35-50 chauffeurs
- Contacten onderhouden met klanten/opdrachtgevers
- Begeleiden van eigen transport van en naar UK

Ervaring is een pré maar geen must.
Je komt te werken in een klein team, dus verantwoordelijkheid en
eigen initiatief wordt op prijs gesteld, geen 8 tot 5 mentaliteit.
Voor eventuele reacties kun je reageren per e-mail naar: pz@irf.eu
Elkar B.V., Floralaan 9 5928 RD Venlo

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Jouw eigenschappen:
- Flexibel
- Ondernemend
- Affiniteit met transport
- Leeftijd 25-30 jaar
- Goede kennis van Engels, Duits en Nederlands in woord en geschrift
- Goede topografische kennis

Wild Kingdom beleeft tweede editie
De kasteelruïne van de Kasteelse Bossen vormde op zaterdag 3 september voor de tweede keer het
decor van Wild Kingdom Festival. Onder meer Moksi, Warface en Kid de Luca traden op. Het elektronische muziekfestival duurde van 14.00 uur tot na middernacht.
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Walk 4 the Roses

‘Wandelaars elk jaar een goed bewandelbare
en verrassende route voorschotelen’
Voor de Walk 4 the Roses, die aanstaande zondag 11 september plaatsvindt, moet er elk jaar een nieuwe,
verrassende route worden uitgestippeld. Routemeester Ton van Hoof neemt deze taak sinds vier jaar op zich.
Een goed bewandelbare en verrassende route is zijn doel.

wegen die ze opgaan moeten dus
breed genoeg zijn. We willen de wandelaars elk jaar een goed bewandelbare, verrassende route voorschotelen
die iets van ons mooie landschap laat
zien.” Verder wordt er volgens Van Hoof
gekeken naar geschikte plekken voor
pauzeplaatsen en toiletfaciliteiten.

Snoeiwerkzaamheden
langs de route
In aanloop naar de wandeltocht zijn
Van Hoof en zijn team druk bezig het
de wandelaars op de dag zelf zo prettig
mogelijk te maken. “Op woensdag is
er eerst een informatiebijeenkomst
voor alle vrijwilligers. Daags voor de
tocht vinden er vervolgens snoeiwerkzaamheden langs de route plaats.
Het kan zijn dat er smalle plekken zijn
omdat er twijgen in de weg zitten of
het gras over het wandelpad hangt.
Dit wordt dan keurig weggehaald.” Als

PERFECT FINISH BV

Deelnemers aan de editie van 2015
Hij doet het niet alleen, wil hij
benadrukken, maar samen met een
team vrijwilligers zet Ton van Hoof uit
Horst de route uit voor de Walk 4 the
Roses, de wandeltocht in strijd tegen
kanker. “De eerste jaren heeft de organiserende stichting zelf het parcours
gemaakt. Daarna werden wij gevraagd
om dit in te vullen”, aldus Van Hoof.
Met wij bedoelt Van Hoof Landschap

de bewegwijzering en borden daarna
zijn geplaatst, klinkt op zondag om
10.00 uur het startschot. Routemeester
Van Hoof let tijdens de tocht op of alles
in goede banen loopt. “Soms moeten er
borden worden verplaatst. Dan sturen
wij dat aan. Meestal zijn we zo druk dat
we blij mogen zijn als we gelijktijdig
met de laatste lopers binnen komen.”
Van Hoof: “We horen vaak: ‘wat
hebben we weer een verrassend mooie
route gelopen’. Daar halen wij ons
plezier uit. Daarnaast is het op de dag
zelf ook altijd genieten. Als de sfeer
onder de deelnemers goed is, is die bij
ons ook goed.” Van Hoof erkent dat het
moeilijker wordt steeds nieuwe plekjes
aan de mensen te laten zien. “Maar het
is ook niet erg als de route soms langs
dezelfde plekken als voorgaande jaren
leidt.” Walk 4 the Roses 2016 vindt dit
jaar plaats op zondag 11 september.
Start- en eindpunt is zoals elk jaar het
Wilhelminaplein in Horst.

Horst aan de Maas, een stichting die
zich bezighoudt met de natuur en cultuur van onze gemeente. Van Hoof is
de voorzitter en weet dus alles van de
wandel- en fietsroutes die Horst aan de
Maas te bieden heeft.
Nieuw aan de route van dit jaar is
dat hij via America loopt. “Dat hebben
we nog niet eerder gedaan”, zegt
Van Hoof. America wordt bereikt via

de Kasteelse Bossen en de Schadijkse
Bossen, waarna de deelnemers via
de Nieuwe Peeldijk weer terug naar
Horst wandelen. Bij het maken van
de route wordt gelet op een aantal
zaken. “De belangrijkste voorwaarde is
natuurlijk dat de afstand 20 kilometer
moet zijn”, lacht Van Hoof. “Daarnaast
moet het veilig zijn. Je houdt daarbij
rekening met 2.000 mensen. De eerste

Concerten Joep’s Kapel
Singer-songwriter Joep van Wegberg geeft op zaterdag 24 en zondag 25 september vanaf 19.00 uur twee
concerten in de crypte van de Lambertuskerk in Horst. De concerten maken deel uit van het project Joep’s Kapel.

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 22 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Door middel van een
crowdfundactie hoopt Van Wegberg
geld bij elkaar te sparen voor de
opname van het Joep’s Kapel album dat
begin 2017 moet verschijnen. Naast de
concertkaartjes kunnen crowdfunders
ook het album, een zeefdrukposter en

een serenade en een huiskamerconcert
als tegenprestatie verwachten.
Joep groeide op in een katholiek gezin
en diende als jongen de mis in de
Lambertuskerk. In zijn dialectproject
‘Joep’s Kapel’ onderzoekt hij nu zijn
persoonlijke geloofsovertuiging en zingt

in kleine dialectliedjes over alledaagse
onderwerpen. De liedjes verschenen
de afgelopen maanden al in de vorm
van korte filmpjes, opgenomen in de
Joriskerk in Venlo.
Kijk voor meer informatie op
www.joepskapel.nl

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945
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cultuur

Mamaloe Sevenum

Agenda t/m 15 september 2016

Kinderkledingen speelgoed- do
08
beurs
Mamaloe Sevenum organiseert
op zondag 2 oktober van 10.00 tot
12.00 uur een grote tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs
met najaars- en winterkleding.
Bij Mamaloe Sevenum is tweedehands kinderkleding van maat 74 tot
maat XS/S te vinden. Ook kinderschoenen, speelgoed, spellen, zwemkleding,
kinderboeken en auto- en fietsstoeltjes worden verkocht op de beurs.
De organisatie selecteert de producten
op kwaliteit en presenteert deze op
maat aan rekken en tafels in zalen bij
De Schatberg in Sevenum. Voor meer
informatie, kijk op
www.mamaloesevenum.nl

09

vr
09
09

Open dag Paramedische Voetzorg

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen, Kronenberg

Tijd: 11.00-15.00 uur
Organisatie: Paramedische Voetzorg Horst
Locatie: gezondheidscentrum Hof te Berkel

Café de Verbeelding

Museumopenstelling

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Cambrinus, Horst

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting museum oorlog in de Peel
Locatie: Swolgensedijk 13, Melderslo

CSI-wedstrijd De Peelbergen

Dansvoer Festival: The Ultimate Music
Experience

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen, Kronenberg

za
10
09

Expositie wol
Kunstenares Anita Dinghs houdt
in september een expositie in de
bibliotheek van Horst over wol.
De bibliotheek is maandag tot en
met zaterdag geopend.
Anita Dinghs is opgegroeid in
een kunstenaarsfamilie. Sinds 2012
maakt ze werk van vilt. De wol wordt
bewerkt door middel van eeuwenoude
technieken die hun oorsprong vinden
in Azië. Zodoende ontstaat er in haar
werk een combinatie van Wensleydale
Longwool, Zweedse Gotland Pels, Blue
faced Leicester, Hongaarse Racka, het
Drents Heideschaap en alpaca, angora
en zijde. Kijk voor meer informatie op
www.woolart.nl

Tijd: 15.00-03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla, Sevenum

Breicafé

Jubileumfeest in de tent met Old no7 band

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek, Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Eetcafé Maaszicht, Broekhuizen

Tijd: 15.30 uur
Locatie: boekhandel Bruna, Horst

Foto- en film
expositie

Bibliotheek Horst

CSI-wedstrijd De Peelbergen

Signeersessie Frank Krake

Peelmuseum

In het Peelmuseum is de foto- en
filmexpositie America en zijn 125
jaar oude geschiedenis de hele
maand september te bekijken.
De expositie was tijdens de viering
van 125 jaar America al te zien in de
kerk, maar is nu ondergebracht in het
Peelmuseum. De expositie is te bekijken tijdens de reguliere openingstijden.
Iedere woensdag en iedere tweede
en vierde zondag van de maand is het
museum open van 13.30 tot 16.30 uur.

08
09

zo
11
09

Goede Benen Tour
Tijd: 08.00 uur
Organisatie: Stichting Tante Lenie
Locatie: IJssalon Clevers, Grubbenvorst

Kieut Fieust Brokeze

Carbootsale

Tijd: 20.00-01.30 uur
Locatie: Oude Vonkelweg, Broekhuizen

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Evenemententerrein, Horst

Heropening café

Bedevaart naar Tienray

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Café De Lange, Horst

Tijd: 08.45 uur (te voet) en 10.00 uur
Organisatie: Federatie Horst
Locatie: Hoek Groenewoudstr/ J. Merlostr Horst en Tienrayseweg Horst

Microrave

CSI-wedstrijd De Peelbergen

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks, Horst

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen, Kronenberg

CSI-wedstrijd De Peelbergen

Walk 4 The Roses

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen, Kronenberg

Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: start Wilhelminaplein, Horst

Markt voor goede doel

Open Monumentendag

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden van Hof te Berkel
Locatie: Berkele Heem, Horst

Tijd: 10.30-16.00 uur
Locatie: kerk Swolgen

Kringkampioenschappen

Renaultoloog festival

Organisatie: Pony- en Ruiterclub Lottum
Locatie: manege Hoogveld, Lottum

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Evenemententerrein Schorfvenweg, Kronenberg

Renaultoloog festival

Opening gevanghuis, heerenzaal en diefput

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Evenemententerrein Schorfvenweg, Kronenberg

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Stichting Huys ter Horst en Jong Nederland Horst
Locatie: Kasteel Huys ter Horst, Horst

Proefles synchroonzwemmen

Open tuin

Tijd: 10.15-12.00 uur
Organisatie: HZPC
Locatie: zwembad De Berkel, Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: tuin Verheggen aan Horsterdijk 58, Lottum

CSI de Peelbergen
“Wij nodigen u uit
om komend
weekend bij ons
te genieten van
prachtige internationale
paardensport!”

Travers 5 (Peelstraat) | 5976 PL | Kronenberg

8 t/m 11 september| Internationaal springconcours

Highlight
Zondagmiddag wordt de
‘Hansen Dranken Grand Prix’
verreden
met spannende barrages
die u niet wilt missen.

GRATIS
ENTREE!

U ben van harte welkom!
www.peelbergen.eu
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08
09

in samenwerking met

Smedendag, optreden Vurdewind en
celliste Petronella Torin
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht, Melderslo

OP-festival
Tijd: 13.00-20.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein, Horst

Gazonmaaierrace
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: GT Lottum
Locatie: Circuit Hosterdijk, Lottum

Foto- en filmexpositie 125 jaar America
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum, America

Optreden Rootbag
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus, Horst

ma Tijd: 15.30-17.15 uur
12 Organisatie: Welzijnsorganisatie Synthese
09 Locatie: Synthese, Horst
wo Dorpsraadsvergadering
20.00 uur
14 Tijd:
Locatie: Bondszaal, America
09
Workshop budgetkring

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel, Kronenberg

Lezing onderduikers Horst en Sevenum
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring ter Horst
Locatie: café-zaal De Leste Geulde, Horst

do
15
09

Proefles
Tijd: 16.00-18.00 uur
Organisatie: Me on stage!
Locatie: ’t Gasthoês, Horst

Dorpsraadsvergadering

Lezing onderduikers Horst
en Sevenum
LGOG Kring Ter Horst organiseert
op woensdag 14 september een
lezing over de lotgevallen van Sally
Walvis en het echtpaar MaisonpierreCompris. Zij zaten tijdens de Tweede
Wereldoorlog ondergedoken in Horst
en Sevenum.
Inleider is Gerrit van der Vorst.
Hij deed onderzoek naar een
aantal Joodse onderduikers en hun
belevenissen. Dit leidde tot een
onlangs verschenen boek Het kapitaal
van Sal Walvis. Hierin zijn acht
levensgeschiedenissen gebundeld
van vervolgde Joden, die van elders
naar Noord-Limburg kwamen. De
auteur werd geïnspireerd tot deze
herdenkingsbundel door het tragische
verhaal over twee ondergedoken
meisjes van zes en acht jaar, die
verraden werden en door de beruchte
Duitse beul Johan Berendsen werden
opgepakt en op transport gezet naar
kamp Westerbork.
Het titelverhaal ontsluit een
doofpotdossier over de liquidatie van
een Joodse onderduiker. Sal Walvis zat
een hele poos ondergedoken bij de
familie Meijers in de Herstraat in Horst.
Het verzet vertrouwde hem niet en
besloot hem, ten onrechte, om te brengen. Dit gebeurde op een plek langs de
weg die nu de Witveldweg heet.
Na de pauze komt een ander
verhaal uit zijn boek uitgebreid aan
de orde, over de roofmoord op het
echtpaar Maisonpierre-Compris, dat in
Sevenum ondergedoken zat. Daarbij
komen aspecten als historische correctheid, naoorlogse rechtspleging en
de spoorloze verdwijning van nazi’s
aan bod. De lezing van Gerrit van der
Vorst op woensdag 14 september vindt
plaats in café-zaal De Leste Geulde in
Horst en begint om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.lgogterhorst.nl

Bedevaart
naar Tienray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café ’t Hukske, Meterik

De parochies van de federatie
Horst gaan op zondag 11 september
op bedevaart naar Tienray.
De parochies St. Oda uit Melderslo,
St. Lambertus en St. Norbertus uit
Horst, St. Hubertus uit Hegelsom,
Heilige Joannes Evangelist uit
Meterik en parochie St. Joseph uit
America verzamelen bij de
Tienrayseweg in Horst.

check

www.thatshappening.com

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

De processie naar de kerk vertrekt
om 10.00 uur. Dit jaar verzorgt fanfare
Concordia uit Meterik de muzikale
begeleiding van de processie.
Om 10.30 uur begint de hoogmis in de
kerk van Tienray, opgeluisterd door het
koor Zanglust uit Meterik.
Voorgaande jaren vertrok er altijd
een groepje gelovigen te voet vanaf de
pomp op het Lambertusplein. Omdat de
bedevaart dit jaar samenvalt met Walk
4 the Roses vertrekt de voettocht nu
vanaf de hoek Groenewoudstraat/Jacob
Merlostraat. De wandeltocht begint om
08.45 uur. Neem voor meer informatie
contact op het met secretariaat via
077 398 14 16.

Religie
Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

09.45

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Processie Tienray
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Kronenberg
Lottum

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

Meerlo

Melderslo

Swolgen

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray

Sevenum

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Spoedgevallendienst
9 t/m 15 september 2016
Tandartspraktijk 2 J’s
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44
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Sorrento Plus
kristalwit hoogglans

Direct de beste prijs incl. apparatuur

Keuken 252 + 186 cm

€ 7999,-

compleet met:

5 jaar apparatuurgarantie

koelkast
oven
afzuigkap eiland

keramiek werkblad
gas op glas kookplaat

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

D!

