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In de steigers
Het voormalig gemeentehuis aan de Steenstraat in Horst staat in de steigers. Het uit 1890 stammende gebouw wordt momenteel gerestaureerd. Dat is volgens gemeente
Horst aan de Maas nodig om veiligheidsrisico’s te voorkomen en het monumentale karakter van het pand te behouden. Zo wordt onder andere het balkon aan de voorzijde
opgeknapt. Daarnaast wordt het metsel- en voegwerk aan de achterkant van het pand en een deel van het dak vervangen. Het gebouw, ontworpen door architect Jan Jorna,
was tot 1974 in gebruik als gemeentehuis. Nu huizen er een horecagelegenheid, de VVV en het Centrummanagement Horst. De verwachting is dat de werkzaamheden in
november zijn afgerond.

Dorpsraad Grubbenvorst teleurgesteld
over bomenkap
Aan de Venloseweg in Grubbenvorst zijn 25 bomen gekapt in het kader van het dijkversterkingsproject van het
Waterschap. De dorpsraad van Grubbenvorst reageert geschrokken op de kap.
“Grubbenvorst huilt”, plaatste de
dorpsraad vrijdag 22 september op
Facebook, “Verdriet bij menige, zo niet
alle inwoners over de houtkap aan de
Venloseweg.” De dorpsraad benadrukt
in de Facebookpost dat gemeente
Horst aan de Maas contact op had
moeten nemen met de dorpsraad om
de kap te overleggen, gezien de
gevolgen voor het dorp. “Het gaat
hierbij vooral om emotionele en
ethische schade”, zegt Ruud Meijers,
voorzitter van de dorpsraad van
Grubbenvorst, desgevraagd. “De Venloseweg was een fantastische, karakte-

ristieke weg en dat is nu naar de
knoppen geholpen. Daar zijn mensen
boos over en zo veroorzaakt het veel
onrust in de gemeente.”
De dorpsraad is ook teleurgesteld
over hoe het proces is verlopen. “De
communicatie was slecht, zowel vanuit
de gemeente en het waterschap als
de aannemer. Er is wel een informatieavond geweest, maar die ging
vooral over de dijkversterking. De kap
van bomen werd maar heel terloops
genoemd. Niemand wist bijvoorbeeld
hoeveel bomen er werden gekapt en
hoe groot de schade dus zou zijn”, ver-

Lottum bomen moeten worden gekapt,
maar dat waar mogelijk nieuwe bomen
worden geplant. In het plan voor hertelt Meijers. Als er overleg was geweest plant, dat in overleg met de gemeente
met de dorpsraad, had er eventueel
gekeken kunnen worden naar alternatieven, vindt Meijers. “Nu komt er een
verhoging in de weg, maar een alternatief was bijvoorbeeld de mobiele dijk
geweest. Dat is misschien wat duurder
en lastiger, maar het was in dit geval
een goed alternatief geweest.”

Nieuwe bomen geplant
Het Waterschap geeft in de laatste
nieuwsbrief over de dijkversterking
Grubbenvorst-Lottum aan dat er op
meerdere plekken in Grubbenvorst en

is uitgewerkt, staat dat er nieuwe
bomen terugkomen langs de Veerweg
en de Venloseweg.
Lees verder op pagina 05
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Voor de twintigste keer Bokkenollen
in Griendtsveen
In Griendtsveen vindt op zaterdag 7 oktober voor de twintigste keer het
WK Bokkenollen plaats. Op deze dag, die jaarlijks wordt georganiseerd,
strijden 120 teams om de titel ‘Wereldkampioen Bokkenollen 2017’.
Bokkenollen wordt gespeeld in
teams. De teams bestaan uit twee
lopers en één coach. Tijdens de
wedstrijd leggen ze een hindernispar-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
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HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
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www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
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halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

cours af met een dienblad met daarop
vier glazen en één flesje Bockbier. Ieder
jaar is het parcours anders samengesteld. Hiervoor rouleren oude en
nieuwe hindernissen om het parcours
vernieuwend te houden. “Zo blijft het
toch een verrassing voor de deelnemers hoe het er precies uit gaat zien.
Dit jaar hebben we ook een aantal
nieuwe hindernissen”, aldus Lorin
van Asseldonk van de organisatie.
“Een daarvan staat bijvoorbeeld in het
teken van het 125-jarig bestaan van de
handboogvereniging van Griendtsveen.” De teams moeten het parcours
in een zo kort mogelijke tijd afleggen.
De hoeveelheid Bockbier die mee terug
gebracht wordt is mede bepalend in de
strijd voor de eerste prijs.
“Het evenement wordt volledig gedragen door vrijwilligers en
verenigingen uit het dorp”, vertelt
Van Asseldonk. “Op die manier is
het ook goed voor de harmonie:
het verbindt mensen in het dorp.”
Dit jaar wordt het evenement voor
de twintigste keer georganiseerd.
In het jubileumjaar voert de organisatie ook enkele vernieuwingen
door. Bezoekers kunnen deelnemen
aan een Bockbierproeverij, waar vijf
verschillende Bockbieren te proeven zijn. “Mensen kunnen daar een
stempelkaart kopen, en als ze alle vijf

Een impressie van een eerdere editie
de bieren hebben geproefd, krijgen ze
ons jubileumglas”, legt Van Asseldonk
uit. Daarnaast is er extra aandacht
voor uitstraling. Ook is het assortiment
van de horeca uitgebreid.
Naast de reguliere competitie is er
op zaterdag ook een aparte competitie
voor teams bestaande uit drie dames.
Op zondag 8 oktober vindt daarnaast
vanaf 12.00 uur het wereldkampioenschap Limonollen plaats, waarbij de

dienbladen met frisdrank gevuld zijn.
Deze variant voor de aspirantBokkenollers is voor de leeftijdsklassen
4 tot en met 6, 7 tot en met 9, 10 tot
en met 12 en 13 tot en met 15 jaar.
Het WK Bokkenollen wordt op
zaterdag om 11.45 uur officieel
geopend en om 12.00 uur zal het
eerste team starten. Het evenement
wordt ’s middags opgeluisterd door
muziek van een dweilorkest uit de

regio. Om 20.00 uur is de prijsuitreiking
en aansluitend is er een feest in de
tent op het kanaal met de band Black
Cadillac en DJ De Leeuw. Op zondag
begint om 12.00 uur het Limonollen.
“Dit jaar hebben we voor het eerst
op zondag ook wat entertainment,
ook speciaal voor de jubileumeditie.
De jeugdband The Golden Monkeys zal
optreden.” De prijsuitreiking van het
WK Limonollen is om 18.00 uur.

Verkiezingen

Bram Hendrix opnieuw
lijsttrekker Essentie
Bram Hendrix is opnieuw gekozen tot lijsttrekker van Essentie voor de gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart in Horst aan de Maas.
Hendrix is inmiddels twaalf jaar
actief als gemeenteraadslid en was in
2014 ook lijsttrekker van Essentie.
Daarbij is hij acht jaar fractievoorzitter
van de Essentie-fractie waarmee hij de

politiek leider is van de lokale partij.
Hendrix: ”De afgelopen periode heb ik
natuurlijk nagedacht over mijn
toekomst. Ik vind het werk als raadslid
nog steeds leuk om te doen. Daarnaast

denk ik dat ik van toegevoegde waarde
ben als gemeenteraadslid. Ik heb dan
ook veel ambitie om dit nog vier jaar
voort te zetten en wil dit graag doen
vanuit de rol als lijsttrekker.”

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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Twan Huys te gast
op Wereldmarkt
In de Norbertuswijk in Horst vond zaterdag 23 september tijdens de jaarlijkse Burendag de Wereldmarkt plaats.
Op deze markt, die van het Huis van de Wijk tot aan het Dendron College rijkte, liet de wijk zien waar de buurtgewoners zich voor inzetten. Op het podium van de Twister werd journalist Twan Huys geïnterviewd.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Een gezellig dagje uit met de hele familie bij Leurs!

LA PIAZZA LEURS

De wereldmarkt opende in de
Twister, waar oud-Horstenaar Twan
Huys werd geïnterviewd. Huys groeide
op in de Norbertuswijk. Na zijn studie
journalistiek werd hij onder andere
correspondent in de Verenigde Staten.
Tegenwoordig woont hij in Amsterdam
en presenteert hij onder andere
Nieuwsuur en Collegetour. In Collegetourstijl werd hij zelf geïnterviewd door
Anette Cox, coördinator eerste jaar van
het Dendron College.
Voor het interview had de organisatie filmpjes en foto’s uit Huys’ jeugd
opgegraven. Huys werd gevraagd naar
zijn jeugd. “Ik kan me niet herinneren
dat er ook maar iets vervelends is
gebeurd in Horst”, vertelde hij. Verdere
vragen diepten zijn carrière in de journalistiek uit. Ook zijn tijd als oorlogsverslaggever, zijn correspondentschap

in Amerika en College Tour kwamen
aan bod. Zijn interview sloot hij af met
een boodschap aan alle toeschouwers:
“Ik merk steeds meer dat het een
zegen is geweest om in zo’n leuk dorp
op te groeien. Het is rustig. Dat geeft
de kracht om later hele grote dingen
te doen en is daarvoor een enorm
solide basis. Het was leuk om terug te
komen.”
Op de markt waren veel goede
doelen en organisaties vertegenwoordigd. Ook het tweedaagse Horster
festival Funpop, gericht op mensen
met een geestelijke beperking, had er
een stand. Hiervoor verkocht Huys zijn
boek De Clintons voor de helft van de
prijs, waarvan alle opbrengsten naar
het festival gingen. Andere aanwezige
doelen waren onder andere Helpende
Handen India, Amnesty International en

Fair Trade. Voorzitter van het wijkcomité, Piet Linders, liet weten dat de
Norbertuswijk vol zit met initiatieven,
en dat ze geprobeerd hebben om die
initiatieven op deze Burendag samen te
brengen.
Behalve stands voor de goede
doelen pendelde er ook een riksja,
een fietstaxi uit Zuidoost-Azië, tussen
het Huis van de Wijk en het Dendron
College. Ook werden er workshops
gehouden en was er muziek van
onder anderen Joep van Wegberg,
het Meuleveld Kinderkoor en Anja en
Miel Hoeijmakers. In de lerarenkamer
van het Dendron College waren films te
zien over uiteenlopende onderwerpen,
zoals een film over Iran en een film over
etnisch profileren. Linders: “We willen
de belangen laten zien waar mensen
uit de wijk zich voor inzetten.”

Stel je
eigen verse
pizza of
pasta
samen in
ons
nieuwe
Italiaanse
restaurant!

Onze kerstshow is geopend van
28 september t/m 7 januari!
Tuincentrum
Leurs is
elke zondag
geopend
van 09.30 tot
18.00 uur!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

/tuincentrumleurs
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Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Kiwanis Duo-Marathon
De tweede editie van de Kiwanis Duo-Marathon vond op zondag 24 september plaats. Tijdens deze
wedstrijd legden duo’s een route van 21 of 42 kilometer af. De duo’s bestonden uit een fietser en een
loper. Zij probeerden zo snel mogelijk het parcours af te leggen. De opbrengst van de marathon gaat
naar een goed doel gaat waarin het kind centraal staat. Dat is dit jaar een speeltoestel voor de jeugd
in Sevenum.

D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN
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Sportclub UVB zestig jaar

‘Fanatisme nog steeds groot’
Sportclub UVB uit Horst bestaat dit jaar zestig jaar. De vereniging begon ooit met zeventien voetballende
vrienden, maar heeft ondertussen bijna honderd leden die ieder jaar nog veel activiteiten uitvoeren.

bruikleen kregen. “We hebben toen zelf
met kruiwagens zand er op gegooid.
Van de gemeente kregen we ieder jaar
een wagen zand om het oude gele
zand te vervangen. We hadden
daarnaast nog een shetlander die een
kar trok. Maar die bewoog niet tot we
er een stok met een touw voor
hielden”, lacht Lemmen.

UVB bierglazen en
dialectplankjes

De vereniging is in 1957 opgericht
door zeventien vrienden die rondom
de oude Meldersloseweg in Horst
woonden, de tegenwoordige Van Douverenstraat. Medeoprichter Wim Jennis-

kens blikt terug: “Het is eigenlijk uit
het niets ontstaan, opgericht door wat
straatjongens die samen voetbalden en
kattenkwaad uithaalden.” “Bij ons in
de keuken, op de zoldertrap is het idee

voor een vereniging ontstaan”, vertelt
Jan Lemmen, die eveneens aan de
wieg van de vereniging stond. Een
terrein kregen ze toen ze na een tijdje
het veld van een aspergeboer in

Om geld in te zamelen voor de
vereniging hebben de leden door
de jaren heen veel acties gehouden.
Lemmen: “We gingen een keer oud
papier ophalen. Uiteindelijk hadden
we zo veel dat de stapel zo hoog
als een huis was. Een groepje uit
Melderslo zat toen achter ons aan dus
moesten we ’s nachts de wacht houden. Anders zouden ze het misschien
aansteken.” Jenniskens vult aan:
“Andere acties waren het verkopen
van UVB bierglazen en een dialectlesplankje, dat er nu nog steeds is.”
Een bekende actie was de
avondwielerzesdaagse. Lemmen:
“Deelnemers konden hier op een
hometrainer fietswedstrijden doen.
Opbrengsten daarvan gingen naar het
goede doel.” Deze wedstrijden vonden

plaats in de zaal van Van Issum, waar
tegenwoordig De Lange is. Ook huidige
voorzitter Paul Riswick kan zich die tijd
nog herinneren: “Ik ben toen nog een
keer kotsend van de fiets afgekomen.”
Door de jaren heen heeft UVB drie
verschillende clubgebouwen gehad.
Ze begonnen met een noodwoning.
Lemmen: “Toen werkte ik als badmeester bij het zwembad in Horst.
Uiteindelijk kregen we de kleedgebouwen van het zwembad als clubgebouw.” Het derde gebouw vonden ze
per toeval in Afferden. Het stond te
koop en iedereen stemde direct in met
de koop.
Ook tegenwoordig zijn er nog
genoeg activiteiten bij de vereniging.
De zomeravondcompetitie (een voetbalcompititie voor vriendenteams,
red.), die zijn oorsprong al jaren terug
vond, is nog ieder jaar gevuld met
twaalf teams. En iedere winter vieren
de leden samen nog kerst, iets waar
ze goede herinneringen aan hebben. “De buurt krijgt van ons dan
een kerstpakket voor de eventuele
overlast.” En waar de leden vroeger
hun tijd vulde met voetballen, doen ze
dat tegenwoordig met onder andere
biljart, kienen en een kruisjascompetitie. Riswick: “Maar het fanatisme is
nog steeds even groot!”

Lintje voor Ger Hagens

VAC WONEN
PEEL EN MAAS

Ger Hagens uit Grubbenvorst heeft op zaterdag 23 september een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit
handen van burgemeester Kees van Rooij. Hij ontving het lintje tijdens de seizoensopening van Jong Nederland
Horst voor meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk bij onder andere deze vereniging.

Hoe bevalt uw woning eigenlijk? Is er wel genoeg daglicht in de keuken?
Zijn er voldoende stopcontacten in huis? Passen de fietsen in de schuur?
Is er in de gang plaats voor een kinderwagen. Kunnen de ramen goed
open? Is de kleine slaapkamer groot genoeg? Heeft u leren leven met
kleine ongemakken in en rond de woning? Of zou u het helemaal net iets
anders hebben ingedeeld, wanneer u de architect was? Dan is de VAC
Peel en Maas net iets voor u!
De Stichting VAC Peel en Maas
is een onafhankelijke adviescommissie voor de woningbouw en
woonomgeving. De VAC behartigt de
belangen van de woonconsument in
de gemeente Peel en Maas en in de

gemeente Horst aan de Maas, door
vanuit een praktisch oogpunt te
kijken naar de gebruikskwaliteit van
de woningen en de woonomgeving
binnen de sociale sector (huur en
koop) en de zorgsector.

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

ADVISEUR
WOONKWALITEIT
die als adviseur op het gebied van
woonkwaliteit een bijdrage wil
leveren aan de activiteiten van
onze organisatie.
Wie zoeken wij?
• interesse in zaken aangaande
bouwen en wonen
• affiniteit met woonkwaliteit en
bereidheid om zich hiervoor als
vrijwilliger in te zetten
• samenwerkingsbereidheid en
ook zelfstandig kunnen werken
Wat bieden wij u?
• invloed op woningbouw-plannen
en mee adviseren over hoe
woningen beter kunnen
• een fijne groep mensen om mee
samen te werken

m/v

• een kans om de Gemeente Peel
en Maas op een andere manier
te leren kennen
• vakgerichte cursussen
afgestemd op de activiteiten van
de Adviescommissie Wonen
• een interessante leuke en
nuttige tijdsbesteding
Hebben wij uw nieuwsgierigheid
gewekt en wilt u meer weten,
neem dan contact met ons op via
e-mail vacpeelenmaas@gmail.com
of telefonisch 06 2701 7325
(Els Hanraets).
Neem ook eens een kijkje
op onze website
www.vacpeelenmaas.nl

Ger Hagens (59) heeft in de
afgelopen 40 jaar meerdere functies
vervuld bij Jong Nederland. Naast dat
hij groepsleider, secretaris en
voorzitter van het dagelijks bestuur
was, heeft hij ook de functie bekleed
van organisator van diverse boerenbruiloften, organisator van kaderschouw en mediator bij het samengaan met scouting Horst. Tot heden is

hij lid van de archiefcommissie, lid
van de werkgroep Organisatie
Beleidsplan en vertrouwenspersoon
’Veiligheid’.
Ger heeft niet alleen vrijwilligerswerk verricht bij Jong
Nederland. Hij is ook een aantal
jaren voorzitter geweest van het
Wijsneuzendagcomité van Stichting
de Peelkabouters. Van 2005 tot

2015 was hij een aantal dagen in de
week vrijwilliger bij Zorgboerderij
Wienes in Hegelsom. Van 2008 tot
2011 was de heer Hagens lid van de
organisatiecommissie van Stichting
Maria Auxiliatrix Run (de MA-Run).
Sinds 2014 is Ger voorzitter van
het project Levende Kerststal Horst.
Hagens werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
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Studenten to be krijgen les in gezond leven
Rebecca Absil en Floor Weijs, oorspronkelijk afkomstig uit Broekhuizen en Horst, zetten zich in om studenten
bewust te maken gezond te leven. Vrijdag 22 september voerden zij een pilot van MishMash uit op het Dendron
College in Horst. Aan de hand van een spelelement probeerden zij vwo-6’ers kennis bij te brengen en bewust te
maken van gezondheid en gezond leven.

zelf te zorgen als ze gaan studeren.”
“De dag zelf is heel goed bevallen en was erg leuk”, vertelt ze
“We hebben de klassen in drie groepen
ingedeeld en er een wedstrijd van
gemaakt.” “Het spelelement van de
dag was voor ons erg cruciaal. Zo zijn de
groepen de strijd met elkaar aangegaan
door vragen over gezonde keuzes te
beantwoorden, opdrachten te maken en
zoveel mogelijk punten te verdienen”,
vult Floor aan. “Door er een spel van te
maken konden we de informatie die we
gaven op een leuke manier aan de leerlingen presenteren.” De dames hebben
het spel zo gemaakt dat het binnen de
belevingswereld van de jongeren valt.
“Zo hebben we gebruik gemaakt van
emoji’s als puntensysteem en mascotte
en hebben we van de teamnamen
leuke woordspelingen gemaakt zoals:
oh-ber-genius!”, aldus Rebecca.

Bewuste keuzes
Rebecca en Floor zijn sinds hun
schooltijd op het Dendron College
bevriend. Nadat ze vorig jaar zijn
afgestudeerd zijn ze samen een bedrijf
begonnen waar ze opdrachten
aannemen rondom grafisch design en
andere dingen die op hun pad komen.
Een van die dingen was de vraag van
het Dendron College om hen te helpen
het vignet van gezonde school binnen
te halen. Dit houdt onder andere in dat
de school volgens de Rijksoverheid

genoeg aandacht besteedt aan
gezondheidseducatie. De dames gingen
op basis van deze vraag enthousiast
aan de slag met het ontwerpen van
een workshopdag die in het teken
stond van bewuste keuzes en gezond
leven en die scholen kan helpen met
het geven van gezondheidseducatie.
Dit project, genaamd MishMash, werd
voor het eerst uitgevoerd op het
Dendron College.
“Het idee voor de workshopdag

rondom dit thema is ontstaan omdat
je op havo en vwo maar weinig leert
over koken en voor jezelf zorgen.
Je hebt een uurtje gym in de week en
daarmee is het dan ook gedaan. Dat is
heel zonde, want na je eindexamens
ga je op jezelf wonen en als je geen
bewuste keuzes kan maken dan is het
inderdaad gewoon makkelijker om een
diepvriespizza in de oven te zetten”,
aldus Rebecca. “We willen jongeren een
handvat aanreiken om goed voor zich-

Vervolg voorpagina

Dorpsraad Grubbenvorst
teleurgesteld over bomenkap

Naast dat de dag een wedstrijdelement bezat, werd het onderwerp
gezond leven en bewuste keuzes vanuit
verschillende kanten belicht. “Tijdens de
MishMash hebben we hulp gekregen
van verschillende bedrijven waar we
een uitstapje naar konden maken.
Zo hebben Elly en Edwin Michiels hun
varkensboerderij opengesteld voor
de leerlingen en zijn door middel van
bijvoorbeeld discussies de verschillende
aspecten van een gezonde maatschappij in relatie tot het houden van varkens
in kaart gebracht. Tijdens dit uitstapje
zijn de leerlingen ook in contact geko-

men met Paul Verstraelen, een dierenarts, die de leerlingen wat verteld heeft
over de ethische kanten en medicatie in
de veehouderij”, vertelt Floor. De leerlingen van het Dendron College zijn
niet alleen bij een boerderij op bezoek
geweest. Ze hebben ook een bezoek
gebracht aan een supermarkt waar ze
de opdracht kregen om een gezond
alternatief te zoeken voor voorverpakte
maaltijden. “Bij de supermarkt hebben we de leerlingen op een speelse
wijze bewust proberen te laten worden
van welke gezonde alternatieven er
allemaal zijn. Ook hebben ze informatie over voeding en voedingsstoffen
gekregen van diëtisten Rosil Hesen en
Vivian Tacken.”

Ambities
“We zijn erg blij met hoe de
pilot ontvangen werd”, vertelt Floor.
“Voor de volgende keer gaan we ervoor
zorgen dat de informatie nog beter
aansluit bij de vakken die de leerlingen
hebben gekozen in hun vakkenpakket.” “Daarnaast hebben we ambities
om de workshopdag ook op andere
scholen te organiseren, binnenkort zal
Mishmash ook worden uitgevoerd op
het Citaverde College”, vertelt Floor.
Rebecca vult aan: “We weten niet
of we nou daadwerkelijk een grote
verandering te weeg brengen, maar als
we iemand ook maar een klein beetje
‘triggeren’ om iets bewuster te kiezen,
iets gezonder te leven of iets beter
voor zichzelf te zorgen: dan zijn we
gelukkig.”(Foto: Kirsten Schoeber)

Zondag 8 oktober 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
en!
kr
alleen markt am

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Wij maken plaats voor
de nieuwe collectie!

Voor Grubbenvorst is dat echter
een schrale troost. “Dat waren eiken
van wel tachtig tot honderd jaar oud,
gezonde eiken”, zegt Meijers. “Ze kunnen er wel wat nieuwe boompjes
planten, maar daarmee krijgen we
echt niet de Venloseweg terug die we
gewend zijn.” In een reactie zegt een
woordvoerder van gemeente Horst

aan de Maas: “Het Waterschap heeft
samen met de gemeente gekeken
naar diverse varianten voor het realiseren van een dijk. De uiteindelijke
keuze wordt door het Waterschap aan
de hand van een aantal richtlijnen
bepaald. De gemeente betreurt het
dat een aantal monumentale bomen
geveld moeten worden. Gekozen is

voor veiligheid maar ook voor de
meest praktische en efficiënte oplossing.
In Grubbenvorst worden in overleg
met de dorpsraad bomen herplant.“
De woordvoerder van de gemeente
voegt eraan toe dat het Waterschap
de gebruikelijke procedures heeft
gevolgd.

De gehele maand OKTOBER
kortingen tot 25% op
diverse voorraadmodellen.
nde A-merken zoals
Wij zijn dealer van alle beke e, Cortina en Loekie
Gazelle, Sparta, Rih, Ultimat

www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66
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Loslaten is moeilijk, maar op het eind,
lukt vasthouden niet meer.
Wij laten je in liefde los.
Nadat mam nog 4 weken in Horst heeft mogen wonen hebben wij
10 maanden na het overlijden van pap nu ook afscheid moeten nemen
van ôs lieve mam, schoonmoeder en oma

Nel Geurts - Geurts
“Nel van Dekkers Tren”
echtgenote van

Jan Geurts †
Zij overleed op 88-jarige leeftijd.
Horst, Annemie en Paul
Karlijn en Dave
Daan
Koen en Bo
Eindhoven, Gert en Jolan
Eindhoven, Francien † en Gerard
Tess
America, Joop en Madeleine
Thom
Mirre
Sevenum, Jacqueline en Theo
Eva
Dennis
Tijs
Horst, 21 september 2017
Correspondentieadres: van Merwijckstraat 23, 5961 SB Horst
Met ons eigen gezin hebben wij afscheid genomen
van ôs mam en oma.

Dankbetuiging

Langs deze weg wilen wij u allen bedanken voor het warme
medeleven dat wij mochten ontvangen na het overlijden van

To Keijsers-Siebers
Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.
De zeswekendienst is op zondag 1 oktober a.s. om 10.30 uur
in de St. Lambertuskerk te Horst.
Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling,
het medeleven, de kaarten en de gulle donaties voor de activiteiten
van De Witte Steen na het overlijden van mijn lieve zoon,
onze broer en oom

Martin Janssen
Mie Janssen-Wismans en familie
De zeswekendienst is op zondag 1 oktober a.s. om 10.30 uur
in de St. Lambertuskerk te Horst.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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.
Decoratieve herfstvruchtjes.
Diverse soorten sierkomkommers
- aubergine - minipompoenen sierpepervruchtjes, diverse nieuwe
soorten. De Vruchtentuin in Melderslo
Nachtegaallaan 19A. De ventkar staat
dagelijks klaar. Zelfbediening.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzonder persoon

Mien van Vegchel-van Rens
Wij wensen Jac, Rick, Loes, Wendy, Linda, Bart
en de kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.
Fam. van Rens

Rabo Clubkas Campagne.
Als lid van de Rabobank mag u
stemmen. Stem ook op Truckrun Horst!
www.rabo.nlhorstvenray/rcc
Rommelmarkt Wieneshof Horst.
Zondag 8 okt/12 nov Rommelmarkt
Wieneshof Horst 9-15.30 uur
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

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

www.theoarts.com

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

Viooltjes
in vele kleuren € 0,30. Tevens
bosviooltjes, siervruchten en sierfruit.
Open op woensdag en zaterdag.
Hay Cox, Molengatweg 4 Horst.
077 398 29 22/06 54 30 69 64.

Lei en Henny
Verheijen-Keijsers
50 jaar getrouwd!
28 september 2017
Van harte gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen

Poetshulp gezocht.
Gezocht: ondersteuning met poetsen.
1 x per 2 weken, op donderdag- of
vrijdagochtend in America.
Tel. 06 11 73 24 37.
Tekenles voor jongeren. Teken je
graag en ben je in de leeftijd van
12 tot 18 jaar? Zou jij je talent graag
verder ontwikkelen? Dan kun je v.a.
half okt. terecht bij werkplaats Zonder
gum. Meld je bij Helmie v.d. Riet
06 20 78 83 13.
Open tuin Hegelsom. Open Tuin
zondag 1 okt van 13-17 uur. 8500
m2 wandel- en bostuin, ruim 3000
planten. Jenniskens Kogelstraat 41,
Hegelsom. Entree 3,50.
Te huur/koop garage in centrum
Horst. Info 06 26 89 68 56.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
Rabo Clubkas Campagne.
Als lid van de Rabobank mag u
stemmen. Stem ook op Truckrun Horst!
www.rabo.nlhorstvenray/rcc
Bintang Sevenum is
op zoek naar personeel (m/v)
voor in bediening.
Tel. 06 22 05 91 59.
www.bijconstance.123website.nl
Connie Janssen geeft holistische
Prima Vera schoonheidsbehandelingen.
Herstraat 25, Horst.
Aanbieding grote coniferen!
17 thuja en 7 colum. 180-200 cm.
3 voor € 25,00. 06 40 32 71 08.
Bintang. Te huur: een
bovenappartement, alles is aanwezig.
Per direct. Mail uw telefoonnummer
en wij bellen u voor een afspraak.
keiz1959@gmail.com
Woning te huur gezocht.
Echtpaar 60+ betrouwbaar en
zorgzaam, zoekt een woning te huur,
vrijstaand of 2 onder 1 kap.
Tel. 06 53 36 98 53.
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Dichte trap bekleden incl. tapijt en
leggen vanaf € 150,00. Veel keuze
in tapijtsoorten en prijsklassen.
Gratis prijsopgave bel 06 16 37 45 14.

nieuws 07
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Burendag in Horst aan de Maas

C2C

De Nationale Burendag vond dit jaar plaats op zaterdag 23 september. Ook in Horst aan de Maas
ging dit niet onopgemerkt voorbij. Verschillende buurten in de gemeente organiseerden in het kader
van de Burendag activiteiten.

is op zoek naar een

algemeen medewerker

m/v

• alle voorkomende werkzaamheden bij het vullen en leegmaken van de champignoncellen en het bedienen van de vul-/
leegmaakmachine;
• affiniteit met machines;
• verrichten van onderhoud aan machines en vrachtwagens;
• in het bezit zijn van een vrachtwagenrijbewijs;
• wij vragen een flexibele en enthousiaste inzet.
is op zoek naar een
•
•
•
•
•

chauffeur

m/v

die in het bezit is van rijbewijs CE;
het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer;
de werktijden zijn in dagdienst;
wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet;
fulltime of parttime. Dit is in overleg mogelijk.
Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar karin@sikes.nl

De Mussenbuurt in Horst trapte om 12.00 uur af met een gezamenlijke lunch. Na de lunch werd de
eerste ronde van Het Rad van Fortuin gespeeld. Hierna stond de onthulling van het naambord, dat
geplaatst gaat worden bij de speeltuin, op het programma.

Gesitrans C2C BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
0478 - 54 16 20 of 06 - 29 50 19 29

ho
Hilt B2.65
d
stan

www.haardstede.nl

Ook de bewoners van de Grubbenvorsterweg en Sevenumseweg in Sevenum deden mee met de
Burendag. Hierbij vond een samenwerking plaats met zorgboerderij De Naobere, waarbij de buurt mét
de mensen van de zorgboerderij kluste. Er is een fietskar omgebouwd tot een kraampje, waarmee de
mensen van de zorgboerderij zelfgemaakte spullen kunnen verkopen aan de straat.

NIEUW WOON-/ZORGPROJECT
VOOR MENSEN MET EEN
VERSTANDELIJKE/MEERVOUDIGE
BEPERKING IN SEVENUM
De Stichting geWoon, een
stichting gevormd door ouders van
jongvolwassenen met een verstandelijke
en/of meervoudige beperking, heeft het
initiatief genomen voor de totstandkoming
van een nieuw, kleinschalig woonhuis in
Sevenum. De Stichting geWoon werkt
voor de realisering van dit project samen
met de Stichting ZorgWiel.
ZorgWiel verleent zorg en begeleiding
in zeven kleinschalige woonhuizen, die
alle door initiatiefgroepen van ouders tot
stand zijn gebracht, onder andere ook in
Octopus aan de Zonnedauw in Sevenum.
De plannen voor het nieuwe zorgproject
vorderen gestaag. De locatie is inmiddels
bekend en de bouwvergunningsaanvraag
is ingediend bij de gemeente. Als alles
volgens planning verloopt, kan het
nieuwe project najaar 2018 in gebruik
worden genomen.

Ook de medewerkers en bezoekers van Zorgboerderij Wienes in Hegelsom vierden Burendag. Het
was een leuke, gezellige, nuttige ochtend klussen voor het goede doel, aldus de organisatie. Na het
klussen werd er nog een groepsfoto gemaakt.

Een aantal van de toekomstige bewoners
is bekend, maar er zijn mogelijkheden
voor andere geïnteresseerde ouders/

families om voor hun zoon/dochter/
familielid aan te sluiten bij dit initiatief.
We vertellen u graag meer over de
mogelijkheden en de stand van zaken van
de plannen op een informatieavond op:
Woensdag 4 oktober a.s.
om 19.30 uur in één van de zalen
van Horecacentrum de Sevewaeg
Markt 3, 5975 AM Sevenum.
Wilt u voor deelname aan de
informatieavond eerst contact, dan kunt u
bellen met Stichting ZorgWiel,
Herman de Jong tel. 06-8392 1215 of
mailen via hermandejong@zorgwiel.nl
Via dit telefoonnummer of mailadres
kunt u zich ook aanmelden voor de
informatieavond.
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Geboren

Hij heeft het leven losgelaten

Leo Hesen
Lei
levenspartner van

Annet ter Voert

Horst,

Met pijn in ons hart maar vol dankbaarheid voor wie hij was,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Toon van der Hulst
Nel van der Hulst - Wijnhoven

22 september 2017

Annet
Thomas*
Chiel*
Anniek en Björn
Dirk
Pap en Mam Hesen
Mam ter Voert-Wolters

overleden in de leeftijd van 75 jaar.
zorgzame pap, schoonvader en trotse opa van
Jolanda en John
Teun
Lars
Sandra en Leon
Iris
Lisa

Westerholtstraat 31
5961 BH Horst
Leo was vandaag, donderdag 28 september,
voor het laatst bij ons in ’t Gasthoês te Horst.
Aansluitend hebben wij Leo in besloten kring
naar het crematorium gebracht.

Lei,
Geej hed ut aaltied op ów manier gedao hè. Geweldig!
Hoije wah kammeraod!
Anja Arno Anjo Leo Ans Peter Astrid Chris Britta Ger Carin Dirk
Els Eric Carin Frank Petra Ger Minette Hans Marian Ingrid Jac Jan
Pascale Lydia Ton Marij Peter Monique Ton Petra Peter Riet Chris
Truus Will Yvonne en de kiender

Wendy
Familie van der Hulst
Familie Wijnhoven
Horst, 26 september 2017
De Beuk 22, 5976 PP Kronenberg
Jullie zijn van harte uitgenodigd om samen met ons
afscheid te nemen van Toon op zaterdag 30 september
om 11.00 uur in zaal Boszicht, Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend zal hij in besloten kring worden gecremeerd.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie voor Stichting
Wensambulance en hospice Doevenbos op prijs.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
bij het condoleanceregister.

19 september 2017
Dochter en zusje van
Mark, Ineke en Elle
Holstraat 19
5963 AR Hegelsom

Danke dát weej zaovul schon dinge met oow hebbe moge belaeve!
Hojje wah kel
Annet, Anniek, Dirk en familie,
hiël vul sterkte!
Vrienden, Vriendinnen & Kiender Nub Nub

Trots, doorzettingsvermogen,
humor en positiviteit…
Zo was ‘ózze pap’

Lei,

Verdrietig maar in dankbare herinnering aan alles wat hij
voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid genomen
van ‘ózze pap’ en onze lieve opa

Wâl noëits gen 13 gehaald.
Geej hed vur de letste kier motte passe.

Toon Lucassen

De Rikkers:
Arno, Bart, Hans, Jan, Peter, Will

Leen Lucassen - Aerts †

‘Toën’

echtgenoot van
* Horst, 08-04-1929

Leo
bedankt voor de gezellige fietstochten die wij
de afgelopen jaren samen met jou gereden hebben.
Je blijft in onze herinnering als een toegewijd lid en fanatiek
fietser die ongelofelijk veel kilometers weggetrapt heeft.
Wij wensen Annet, Anniek en Dirk
heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.
TWC Oranje Horst
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum.
Tel. 0478 53 17 48.

Geboren op
19 september 2017

~ Lynn ~
zusje van Femke
piepkleine zusje van
Stans & Benthe
dochter van
George Sonderkamp
& Emmy Nellen
Maasbreeseweg 16
5975 BN Sevenum

Geboren
19 september
2017

Mirte
Dochter van
Mieke en Paul Bussemakers
Van Vlattenstraat 16,
5975 SC Sevenum

Geboren

Seppe
22 september 2017
Zoon van
Rob Nouwen
en Lieke Willemssen
Loevestraat 19
5961 TV Horst

Hà Lei,

Cassandra Creatief open dag
1 okt. van 11.00-16.00 uur in
Gemeenschapshuis De Wis Castenray.
Winkel deze dag ook open.

Eva van
Nienhuijs

echtgenoot van

Horst
14 december 1961

Als er weinig dagen meer zijn in je leven,
zorg dan voor veel leven in je dagen...

Geboren op
19 september 2017

Tess
Dochter van:
Nick en Karin
Wijnhoven-Rops
Lisdodde 6a
5966 TG America

† Sevenum, 25-09-2017

Hans en Ingrid
Frank en Annemiek, Ruben en Laurens
Twan en Linda, Suze en Sofie
Correspondentieadres:
Familie Lucassen, Van Merwijckstraat 45, 5961 SB Horst
We nemen op vrijdag 29 september in besloten kring afscheid.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging door
de medewerkers van Verzorgingshuis Sevenheym te Sevenum.

Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerk,
bel vrijblijvend Jan Bosman.
Tel. 077 475 09 80/06 11 35 09 70.

Welkom lief meisje!

Opslagbox/werkruimte Horst.
Opslagbox/werkruimte/hobbyruimte,
vanaf 25 m2, geïsoleerd,
tel. 06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
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.
Kantoorruimte in Horst-Centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters, vanaf
€ 250,-/mnd, div. afm.
Tel. 06 24 19 24 01 Businesscentum Horst
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GEPLUKT Judith Wagemans

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.

had afgerond, studeerde ze tot haar
29e nog door aan de pabo. Judiths
passie voor het werken met kinderen is
duidelijk zichtbaar in haar bezigheden.
“Ik train de jongste twee groepen van
dansgarde van Grubbenvorst. Samen
met mijn man Timo train ik ook nog wat
jeugd van de volleybalclub”, vertelt ze.
“Maar mijn grote droom is om ooit als
juffrouw op een basisschool mijn eigen
klasje te hebben.” Naast het werken
met kinderen, kwam Judith enkele
jaren geleden ook in aanraking met
fotografie. Na een aanvraag voor een
fotoshoot, volgden er meer. Inmiddels
doet Judith regelmatig shoots, en
heeft ze ook al een aantal bijzondere
opdrachten gedaan. “Ik heb de kaften
van twee boeken mogen fotograferen,”
vertelt ze niet zonder trots. “Ook heeft
een foto van mij die ik maakte tijdens
de ‘Nach van ’t Limburgse Leed’ in het
Limburgs Dagblad gestaan.” Tot nu toe
zijn de foto’s die Judith knipt dus nog
heel divers. “Ik moet nog ontdekken
welk genre ik het leukst vind”, vertelt
ze. “Voor nu geniet ik overal van. En als
ik met mijn foto’s iets voor mensen kan
betekenen is dat helemaal een winwinsituatie.”
Judith woont nu al ruim twee jaar
weer in Grubbenvorst, na onder andere
in Zaandam, Tilburg en Udenhout
gewoond te hebben. In Grubbenvorst
woont ze samen met haar man Timo,
met wie ze afgelopen juli getrouwd is.
Sinds anderhalf jaar hebben de twee
Ze is geboren in Grubbenvorst en na een aantal andere plaatsen in Nederland te hebben gezien, is ze daar nu weer terug. Ze werkte als danseres,
maar toen ze daar na een blessure mee moest stoppen, heeft ze nieuwe passies gevonden. Deze week wordt Judith Wagemans (31) uit Grubbenvorst geplukt. een hondje, Buddy, dat niet alleen een
dankbaar onderwerp is voor Judiths
gehad, mijn leven hield echt even
moet noemen, dan zijn dat toch het
Maar dat kwam omdat ik mocht doen
Judith werd geboren in Grubbenfotografiehobby, maar ook een lichtdansen in het voorprogramma van Leine op.” Na een half jaar in een zwart gat,
wat ik het liefst deed: dansen”,
puntje in het leven van Judith en Timo
vorst, maar verhuisde op haar vierde al
besloot Judith dat het zo niet meer
en Roebana en het dansen van de intro
naar Lottum, waar ze opgroeide en naar vertelt Judith. Na het behalen van haar
vormt. “We hebben Buddy pas anderhalf
bij de uitreiking van de Gouden Loekie.” kon. Ze pakte haar leven weer op en
school ging. Na de lagere school ging ze havodiploma stroomde Judith door
jaar, maar hij is nu al onmisbaar in ons
begon met enige tegenzin aan de
Dan slaat het noodlot toe en krijgt
naar de dansopleiding in Amsterdam.
naar het Thomascollege in Venlo.
leven. Met zo’n hondje ben je nooit
opleiding Sociaal Pedagogisch Werk
Judith een blessure aan haar schenen.
Een mooie periode volgde, met veel
Ze volgde daar de havo en deed
alleen. Bovendien is Buddy echt een
(SPW). Daar vond ze in het werken
“Een chronische ontsteking, waardoor
hoogtepunten in de dans. Judith:
tegelijkertijd de vooropleiding dans.
blije. Of ik nu twee minuutjes boven ben
met kinderen één van haar nieuwe
ik dus niet meer kon dansen”, legt ze
“Eigenlijk zijn alle optredens wel
“Dat was achteraf gezien wel zwaar,
geweest of een hele dag niet thuis, hij is
passies. Nadat ze de thuisstudie SPW
uit. “Daar heb ik het heel zwaar mee
hoogtepunten, maar als ik er een paar
maar zo heb ik het toen nooit ervaren.
altijd blij om me te zien,” lacht ze.

PUZZEL

Sudoku

Niëns Horeca zet de schouders eronder

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
volgende week
in de HALLO.
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Het hart van het bedrijf is geraakt…
De brand is uiteindelijk beperkt gebleven, maar wat
betreft installaties, bowling, keuken, elektra, internet,
telefonie, server, leidingen; alles ligt plat of heeft plat
gelegen. Het hele pand heeft roet- en rookschade
en gedeeltelijk ook waterschade. Operationele
bedrijfsvoering is hierdoor momenteel niet mogelijk.
We zijn op dit moment druk met het inventariseren
van alle schades, maar ook met het weggooien van
levensmiddelen en dergelijke. Tevens wordt bepaald
hoe de bedrijfsvoering nu en straks verder moet.
Per ruimte wordt er een plan gemaakt voor herstel, ook
over de bowling krijgen we deze week uitsluitsel over
de status en verdere aanpak. Hoogstwaarschijnlijk zullen
we gefaseerd open gaan, maar deze week zal dat helaas
nog niet aan de orde zijn. Concreet data noemen is voor
nu helaas nog niet mogelijk,

dit zal van dag tot dag opnieuw bekeken worden.
We danken iedereen voor alle aangeboden hulp en
reacties, dat geeft kracht.
Via de website en onze Facebookpagina zullen wij u
op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
(Voor bestaande reserveringen op korte termijn hebben
wij u reeds benaderd of zullen wij dit – zover wij
momenteel nodig achten – nog doen. Uiteraard kunt u
altijd contact met ons opnemen.)
We zetten de schouders eronder en hopen u zo snel
mogelijk weer bij Niëns Horeca te mogen ontvangen.
Mocht u vragen hebben kunt u ons (beperkt) bereiken
via 077 - 465 2219 of info@nienshoreca.nl
Wij hopen op uw begrip!
Familie Niëns en Team Niëns Horeca

10

opinie

Wat
zeg je?
Een ruime meerderheid, 73 procent, van de
inwoners van Horst aan de Maas geeft aan nog
regelmatig met de hand te schrijven. Omdat
ze het bijvoorbeeld persoonlijker vinden een
handgeschreven kaart naar iemand te sturen.
“Wie schrijft, die blijft is mij geleerd. Ik vind handgeschreven documenten erg mooi en veel persoonlijker”, zegt deze persoon. Iets meer dan een
kwart zegt nog maar af en toe de pen ter hand
te nemen en dat is niet zonder gevolgen merkt
deze inwoner. “Omdat ik ook al op leeftijd ben en
meestal mijn schrijfwerk op de laptop doe, merk ik
dat mijn vaardigheid om met de hand te schrijven
hard achteruit is gegaan in de laatste jaren.”
Goed leren schrijven hoort bij de ontwikkeling van een kind, vinden de meeste inwoners.
Het zou daarom een slechte zaak zijn als kinderen
minder met de hand gaan schrijven, ook al wordt

Inwonerspanel

1.672 leden
Hallo herfst.
Wollige mode om zelf te breien.
Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
tel. 077 398 19 75 volg ons op facebook.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Fruit persen. Ik, Jan Haenen Sevenum
ben gestopt met fruit persen.
Marcel Janssen heeft deze hobby
van mij overgenomen, dus als u fruit
wilt laten persen kunt u bellen met
06 29 00 25 25
Voor al uw feesten en partijen,
groot of klein, moet je bij Café Cox
zijn! Info 077 398 33 05.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Wie schrijft, die blijft’
Steeds meer kinderen hebben moeite met schrijven schreef het Algemeen Dagblad eerder deze maand. Op school wordt minder aandacht
besteed aan schrijfvaardigheid en dat is een slechte zaak vindt 85 procent van de inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Oneens
6%
Neutraal
9%
Eens
85%

Kinderen dienen met de
hand te kunnen schrijven

aandacht aan wordt besteed, vindt 82 procent.
er tegenwoordig meer met tablets en laptops
“Zowel grove als fijne motoriek zijn van groot
gewerkt. Met de hand schrijven is namelijk goed
belang voor een leven lang gezond functionevoor de fijne motoriek. Zou het daarnaast ook
niet vreemd zijn als we, op het moment dat pc of ren. In deze tijd van binnen zitten met tablet
en telefoon ontwikkelt deze motoriek zich niet
tablet het niet meer doet, niet eens een briefje
vanzelf meer. Dus is het
kunnen schrijven? Anderen
nodig er extra aandacht aan
denken dat het simpelweg
‘Belangrijk voor de fijne
te besteden. En zoals bij alles
een kwestie van vooruitgang
motoriek’
wat geleerd moet worden
is. “Als iets niet meer func‘Mooi handschrift siert de ligt de basis wat mij betreft
tioneel is, zal het geleidelijk
mens’
bij ouders en gezin.”
verdwijnen. Mijn generatie
is opgegroeid met schrijven.
TipHorstaandeMaas
‘Duidelijk schrijven zal altijd is een samenwerkings
De huidige generatie met
blijven’
tablets en laptops. Dat is
verband tussen
een realiteit waarmee we
HALLO Horst aan de Maas
moeten omgaan.”
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
Om de motoriek van een kind te ontwikaanmelden voor de volgende enquête, kijk op
kelen is het ook belangrijk wanneer daar thuis
www.tiphorstaandemaas.nl

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

Breicollectief Sevenum vraagt:
we kunnen versterking gebruiken
van ons Breicollectief. Als je haken,
breien of borduren leuk vindt in
groepsverband, vraag dan uitgebreidere
info bij Aniet Janssen, Atelier De Stal
Sevenum 06 10 09 87 94.
Valise Atelier & Natuur.
Herfstworkshops vanaf 10 oktober.
De herfst met zijn warme kleuren en
prachtige materialen! Tijden en data in
de agenda van www.valise.nl. Nieuwe
ideeën staan vanaf 5 oktober op de
site. Info 06 12 69 79 35.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Werkruimte/hobbyruimte Horst.
Nieuwe werkruimte/hobbyruimte vanaf
60 m2, div. afm. geïsoleerd,
tel. 06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

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

Schilderlessen. Sylschildert start
in oktober met schilderlessen en
-workshops in Maasbree. www.
sylschildert.nl Bel 06 18 57 92 56 of
077 465 25 31.
Open huis presentatie workshops
seizoen 2017/2018 bloemschikken/
keramiek/mozaïek. Kom kijken op
zondag 2 oktober van 11.00 tot 16.00
en maandag 19.00 tot 21.00. Lies
Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
464 13 80.
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Uw foto’s direct klaar!
Nu ook direct klaar foto’s afdrukken
vanaf uw smartphone, tablet,
usb-stick, cd, sd-card, etc.! Snel en
eenvoudig op de formaten 10x15,
13x18 of 15x20cm bij Foto Geurts,
Kerkstraat 2a1, Horst. 077 398 78 55.

weet
wat
er
speelt

www.hetrotven.nl
Kan uw kind om welke reden dan ook
niet deelnemen aan het onderwijs
neem dan contact met ons op via:
info@hetrotven.nl of 06 45 66 19 93.
Bij ons komen zorg en onderwijs
samen.

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

Trotse sponsor van

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

Kringloopwinkel Oud & Nieuw.
Uw Kringloopwinkel in Sevenum voor
al uw in en om het huis artikelen.
Koelkasten, wasmachines etc.
Sfeerverlichting, huishoudelijk,
speelgoed, games en nog veel meer!
Wij zijn geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur met
uitloop. Adres: Maasbreeseweg 3
5975 BL Sevenum E-mail:
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
tel. 077 374 44 80/06 31 22 84 44.
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.
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Bespreking Poll week 37

Ik stap zonder aarzelen in een kermisattractie
De voor- en tegenstemmers van deze poll houden elkaar in evenwicht.
De ene helft zegt zonder problemen in een kermisattractie te stappen, terwijl
de ander helft toch wat aarzelingen heeft. Aanleiding voor deze poll was het
bericht van gemeente Horst aan de Maas dat zij strenger gaat controleren
of kermisattracties veilig zijn. Elke exploitant die op een kermis in Horst aan
de Maas staat, moet voortaan van tevoren een recent keuringsrapport kunnen overhandigen. Aanleiding daarvoor was een ongeluk op de kermis in

Broekhuizen, waarbij twee meisjes gewond raakten toen hun karretje losschoot.
Als de controles zo verscherpt zijn, dan is de veiligheid van attracties
we gegarandeerd. Fijn dat we zonder zorgen naar de kermis kunnen, vindt
50 procent.
De andere helft ziet dit anders. Verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn
er niet voor niets. En geven ze wel garanties? Bewust of onbewust twijfelt de
andere 50 procent wel even voordat ze in een attractie stapt.

Hoge boetes voor telefoongebruik onderweg
zijn terecht
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Onlangs startte provincie Limburg de campagne ‘Onderweg ben ik Offline’,
die als doel heeft om het smartphonegebruik achter het stuur te stoppen.
Het gebruik van een smartphone tijdens het autorijden of op de fiets is
levensgevaarlijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers.
Het komt helaas niet zelden voor dat er dodelijke verkeersongelukken gebeuren
doordat mensen te druk zijn met hun mobieltje en hun aandacht niet op de weg
hebben gericht. Waarom zouden mensen dus überhaupt hun mobiel gebruiken
achter het stuur? Een appje kan best even wachten tot je aan bent gekomen op
de plaats van bestemming. En mocht het te moeilijk zijn om de verleiding te
weerstaan, kun je je mobiel best op stil of zelfs uitzetten. Met hoge boetes leren
mensen het misschien af.

Maar tegenwoordig is er zo veel dat af kan leiden tijdens het rijden. De autoradio bijvoorbeeld, en die gaan we toch niet verbieden. Bovendien fungeren
mobiele telefoons voor veel mensen ook als navigatie, iets wat je ook moeilijk
kunt beboeten. En mobiele telefoongebruik levert daarnaast ook lang niet altijd
gevaar op de weg: als je voor een stoplicht stilstaat en even een belangrijk appje
beantwoordt of als je in de file staat en je baas laat weten dat je wat later komt,
dan is dat toch niet per se onveilig? Je moet je mobiel natuurlijk niet te pas en te
onpas gebruiken achter het stuur, maar als het geen gevaar oplevert, is het niet
nodig om er boetes voor te geven. Hoge boetes voor telefoongebruik onderweg
zijn terecht. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 38) > Er zijn meer openbare toiletten nodig in Horst aan de Maas > eens 80% oneens 20%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Kappen nu!
Vorige week werd het verkeer naar ’t veerpont Grubbenvorst-Velden
omgeleid vanwege ‘snoei-activiteiten’ aan de Dorpsstraat. De dijk achter
de kerk wordt een stukje richting de Maas geschoven. Ik ken geen details,
volgens mij voldoet de dijk sinds de aanleg eind vorige eeuw prima.
Ook op de bestaande locatie kan best een laagje klei gesmeerd worden
zodat we maar eens in de 500 jaar natte voeten krijgen. Maar de ‘vooruitgang’ is niet te stoppen en voor een dijkverplaatsing zou een boom in de
weg kunnen staan.
Tot mijn stomme verbazing en
woede zag ik echter dat alle vijftien
gezonde bomen met een dikte tot
een meter zijn gekapt. Wat voor dijk
krijgen we hier? De Chinese muur?
Vanaf de Veldense kant van de
Maas hoorde ik nog een donderend
gekraak, de doodskreet van een

Minstens een eeuw oud en bepalend
voor het aanzicht van de enige kant
van Grubbenvorst die nog niet is
verpest door de oprukkende industrie.
Absoluut onvergefelijk!
Los van de witte-boorden-logica
achter deze beide misdaden tegen
moeder natuur: ons bestuur; de
gemeente, provincie, en/of het
woudreus. Dat leek niet uit de richting
waterschap, (dezelfde partij runt alle
van de Dorpsstraat te komen. Die avond drie organen) geeft hiermee een
ben ik op verkenning gegaan en tot
brevet van onvermogen. Na eerdere
mijn afgrijzen was aan de Venloseweg
aanslagen op de leefbaarheid van
een nog veel gapendere wond in die
Grubbenvorst en de gezondheid van
mooie groene corridor naar Venlo
haar inwoners, worden nu twee
gehakt. Deze 25 eiken waren nog een
groene toegangswegen totaal van
stuk groter dan die op de Dorpsstraat.
hun aantrekkingskracht ontdaan.

Er kan aan alle ‘wettelijke kaders’
zijn voldaan, maar dit gaat lijnrecht
in tegen vaak misbruikte termen
als leefbaarheid en duurzaamheid.
De communicatie naar de burgers
is volstrekt onvoldoende. Met zulke
bestuurders heb je geen aardbeving of
overstroming nodig om je als burger
onveilig te voelen in je eigen dorp.
Grubbenvorst ligt al eeuwen aan de
Maas. Mooder Maas is niet onze vijand, maar onze buurvrouw. De grootste vijand van de Grubbenvorster
bevolking zijn hun bestuurders.
Toon van Gerven
Burgemeester van Leentstraat
Grubbenvorst

Hallo herfst!
Volop herfstbloeiers, bloembollen en kamerplanten!

Sneeuwbal
Viburnum
‘Gwenllian’
Vol knop, supermooi!
p/st van € 13,99 nu:

8,99

Alle
kamerplanten
Enorme keuze!
Van mini tot reus,
groen tot bloeiend.

Geldig t/m 03-10-2017

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

-20%

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

Zand
erover

Liefdeslogica
van de
21e eeuw
Zenuwachtig pak ik mijn
telefoon op en open
Whatsapp. Verdorie, geen
berichtje. Ik leg mijn telefoon
weg, pak hem drie seconden
later weer op en open
opnieuw Whatsapp.
Nog steeds niets.
Gefrustreerd zet ik mijn
telefoon uit en leg hem ergens
waar ik hem niet kan zien.
Vijf minuten later sta ik op en
pak hem weer. Het is 21.00 uur.
Een uur geleden heb ik mijn
moed bij elkaar verzameld en
heb ik een berichtje gestuurd
naar een jongen die ik ergens
wel leuk vind. Na wikken en
wegen en een spoedoverleg
met mijn vriendinnen heb ik
hem gevraagd hoe zijn dag was.
Nu, een uur later, zit ik me
nagelbijtend af te vragen of dit
wel de goede keus was. Of ik
niet te wanhopig overkom. Mijn
telefoon bliept. Een antwoord!
“Ja was wel leuk.” Ik wacht
even af, maar meer berichten
komen niet. Dit is alle
informatie die ik krijg.
Mijn vrouwenbrein begint te
ratelen. Het was dus wel een
leuke dag, maar misschien was
er iets dat niet leuk was, anders
had hij wel gestuurd dat het
leuk was in plaats van wel leuk.
Maar impliceert hij hiermee dat
ik hem moet vragen of er iets is?
En waarom vraagt hij niet hoe
mijn dag was? Snel maak ik
een screenshot en stuur hem
door naar mijn vriendinnen.
Nog geen minuut later krijg ik
allerlei reacties. “Hij wil dat je
vraagt wat hij gedaan heeft.”
stuurt een vriendin. “Dit is een:
ik wil niet met je praten dus
doe ik kortaf berichtje”,
stuurt een ander. Ik neem alle
reacties zorgvuldig in
overweging en besluit om te
reageren met: cool. Maar wel
pas over een uur. Hij liet mij
ook een uur wachten en hij
moet niet gaan denken dat ik
hem leuk vind ofzo...
Jana
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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.

Duurzaamheid in dialoog
Het schrikbeeld voor iedere partij die duurzame energie hoog in het
vaandel heeft staan zijn actiegroepen of initiatieven vanuit de maatschappij
die een project dat betrekking heeft op duurzaamheid gaan tegenwerken.
Het valt de initiatiefnemers van
de werkgroep tegen het zonnepark in
Melderslo te prijzen dat ze meteen
aangeven dat ze een dialoog willen.
Wij, D66+GroenLinks nemen deze
uitnodiging graag aan. Het mag
duidelijk zijn dat er wat ons betreft
zoveel mogelijk groene energie moet

worden opgewekt in Horst aan de
Maas. Het is echter wel van belang dat
er draagvlak is vanuit de omgeving,
bedrijven en andere belanghebbenden
in Horst aan de Maas.
Tot op vandaag zijn er veel kansen
onbenut gelaten om duurzaamheid
hand in hand te laten gaan met bij-

voorbeeld nieuwe bouwprojecten en
ruimtelijke ontwikkelingen. Een visie
op het beleid van duurzame energie
ontbreekt. Iedere bestuurder beseft
inmiddels wel dat doelstelling met
betrekking tot het opwekken van
groene energie moet worden behaald
en dit geeft grote bedrijven de kans om
hun slag te slaan. Waarom zijn er nooit
eisen gesteld aan nieuwe bedrijven
die een fabriekshal neerzetten op
Greenport of langs de Venrayseweg

met betrekking tot zonnepanelen?
Waarom worden gebouwen die in het
bezit zijn van gemeente Horst aan
de Maas niet per direct uitgerust met
zonnepanelen? Waarom is er op daken
van de appartementen van ’t Hof ter
Berkel geen zonnepark gemaakt?
Hadden subsidieregelingen om asbest
op daken te vervangen voor zonnepanelen meer onder de aandacht
gebracht moeten worden? Wij zijn
voor duurzame energie en als we de

handschoen niet snel oppakken is
een groot zonnepark de enige manier
om waardevolle landbouwgrond in
de omgeving te beschermen tegen
de gevolgen van een sterk wisselend
klimaat. Wij kijken echter graag eerst
samen met de werkgroep, de burgers
en bedrijven in Horst aan de Maas
naar alternatieven.
Maarten Voesten,
D66 + GroenLinks Horst aan de Maas

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Zonnepark Melderslo: zuinig met landbouwgrond
Dat moeten we zeker zijn om de snel groeiende wereldbevolking, nu
7,5 miljard groeiend naar 10 miljard in 2050, te kunnen blijven voeden.
Het is dan ook van de zotte om
perfecte landbouwgrond vol met
zonnepanelen te leggen terwijl er in

deze regio nog tientallen hectares
daken op industrieterreinen en
veestallen onbenut zijn. Voordeel is ook

ZATERDAG 30 SEPTEMBER
OPEN HUIZENDAG 11.00 - 15.00 uur

DE PATRIJS 10 MEERLO

MGR. SCHRAVENLAAN 34 LOTTUM

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

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

nog, de energie produceren waar je ze
nodig hebt. Het argument dat dit
slechte grond zou zijn is de allergrootste flauwekul. Deze grond verdraagt
grote plensbuien zonder problemen en
er is in geval van droogte voldoende

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

grondwater om te sproeien. Bemesten
kun je met de huidige techniek op
maat. Om dezelfde productie als op
deze grond te halen moet er in
ontwikkelingslanden het tienvoudige
aan natuurgebied opgeofferd worden.

TE HUUR:

Monumentale hoevewoning,
Pastoor Kerboschlaan 2C
te Lottum (Knopkeshof)
Begane grond: hal, woonkamer,
luxe keuken, toilet, slaapkamer en
luxe badkamer.
1e Verdieping: overloop,
c.v.ruimte/bergruimte en zeer
ruime slaapkamer. Verder grote
garage langs woning, eigen terras
met tuin.

Wat milieuwinst. Hopelijk zit er in
het gemeentehuis van Horst aan de
Maas nog genoeg gezond verstand
om hier niet aan mee te werken.
Twan Hoeijmakers
De Weem, Broekhuizen

ROMMELMARKT
Mèrthal Horst
1 oktober

9.30/15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA
A73 afrit 11

www.carbootsalehorst.nl

Inlichtingen: J. Seuren
Tel. 06 - 51 29 91 50

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

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Landbouwgrond pachten in 2018

Een conifeer
uitgehaald?

De gemeente Horst aan de Maas verpacht diverse landbouwpercelen. Ieder jaar bekijken we
of er nieuwe percelen zijn die in aanmerking komen om te verpachten.
Voor het jaar 2018 is er één nieuw
pachtperceel beschikbaar voor agrarische
ondernemers uit de gemeente.
Het betreft een perceel nabij Melderslo van
zo’n 1,25 hectare

Kijk voor alle verdere informatie en het
aanvraagformulier op www.horstaandemaas.nl
om uw interesse in dit perceel aan ons door
te geven. U kunt het formulier invullen tot
16 oktober 2017.

Grof tuinafval kunt u elke zaterdag
tussen 12 en 16 uur gratis wegbrengen naar de gemeentewerf,
Americaanseweg 43 in Horst!
Fijn tuinafval kan in de tuinkorf.

Nieuw...
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Voordragen kandidaten Jeugdlintje

Peuter
Survival

De gemeente Horst aan de Maas is trots op
kinderen en jongeren die zich inzetten voor
anderen of voor de gemeente. 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. Zij zijn
een voorbeeld voor anderen en mogen best

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

Commissie bezwaren en klachten
Hoorzitting om 18.30 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen
weigering verzoek tot handhaving op en in de
omgeving van de Groenweg.
Hoorzitting om 19.00 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen
afwijzing planschade bestemmingsplan
Woningbouw Beatrixstraat Sevenum.
Hoorzitting om 19.30 uur
Behandeling van wederom een bezwaarschrift
tegen afwijzing planschade bestemmingsplan
Woningbouw Beatrixstraat Sevenum.

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis
van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn
openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.

Meer informatie:
www.horstaandemaas.nl of (077) 477 97 77.

Bekendmakingen

www.zwembaddeberkelhorst.nl

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 3 oktober
2017 bij elkaar voor een hoorzitting.

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 2017
gemotiveerd voordragen voor een Jeugdlintje.

America
Kerkbosweg kavel 12
Broekhuizen
Horsterweg 16d
Evertsoord
Patersstraat 4
Grubbenvorst
Horsterweg 72
Horst
Hertog van Gelresingel 44
De Afhang, kavel 401

Bemmelstraat ongenummerd
(naast nummer 5)
Kranestraat 9
Expeditiestraat 7
Handelstraat 4
Bemmelstraat 22
Waterstraat 39
Kronenberg
De Hees 63a
Torrestraat 15
Tavers Grandorse
Lottum
Horsterdijk 116

Meerlo
Holstraat 12
Melderslo
Onkelweg 14
Sevenum
Boekweitstraat 30
Ulfterhoek 20
Swolgen
Generaal Dempseystraat 36
Molenstraat 22a

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

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

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

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

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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Avalon nieuw
themagebied Toverland
Het nieuwe themagebied in attractiepark Toverland in Sevenum krijgt de naam Avalon. Dat werd dinsdag
26 september bekendgemaakt.

Provinciewinnaar

Vijfde plek Terlago
in Koffie Top 100
Terlago Horst staat op de vijfde plek van de Misset Horeca Koffie Top 100.
Zij is daarmee ook de provinciewinnaar van Limburg geworden. Dat werd
bekendgemaakt op maandag 25 september.

Voor het themagebied Avalon liet
het attractiepark zich inspireren door de
Keltische legendes rondom de tovenaar
Merlijn, koning Arthur en het magische
zwaard Excalibur. De wing coaster,

een van de twee nieuwe attracties van
Avalon, heeft de naam Fenix meegekregen. De achtbaan is 40 meter hoog,
813 meter lang en behaalt een
topsnelheid van 95 kilometer per uur.

Bezoekers kunnen in het nieuwste deel
van het park ook een boottocht maken
in Merlin’s Quest. De uitbreiding
bedraagt in totaal 7 hectare en kost
30 miljoen euro. (Beeld: Toverland)

De Misset Horeca Koffie Top 100
is een jaarlijkse ranglijst waarbij de
koffie en de beleving rondom koffie
centraal staan. Deze ranglijst wordt
bepaald op basis van een bezoek van
de vakjury en een bezoek van een
mystery guest.
Naast de beoordeling van kennis,
bereiding en presentatie van de koffieproducten, wordt er ook gekeken
naar hygiëne, ondernemerschap,
gastvrijheid en productbehandeling
van de barista.
“Iedere dag streven wij er naar
om de gasten een goede kop koffie

te serveren, waarbij elke koffie met
veel aandacht wordt bereid”, aldus
eigenaresse Yvonne Reijnders. ”Het
is belangrijk dat ik samen met mijn
team blijf ontwikkelen en daarbij
worden wij erg goed begeleid door
Koffiebranderij Peeze. Een plaats in de
Koffie Top 100 is ieder jaar een beloning voor ons. Na jarenlang mijzelf
en mijn team te blijven uitdagen en
ontwikkelen, kunnen wij nu vol trots
terugkijken op een ontzettend mooi
resultaat”, zegt Yvonne Reijnders.
Wijnbar-restaurant A Belle in Horst
eindigde op de 47e plaats.

Bijeenkomst Ondernemers Collectief Grubbenvorst
Stichting Ondernemers Collectief Grubbenvorst houdt op dinsdagavond 10 oktober in De Vonkel in Grubbenvorst een bijeenkomst met de centrale vraag ‘Wat zijn onze gezamenlijke doelen?’.
Na de Kick Off op 16 maart heeft
het collectief nu het formele traject
afgesloten. Er is een bestuur geformeerd en op 22 juni is er een officiële
stichting opgericht, met op dit moment

53 deelnemende ondernemers. Tijdens
de bijeenkomst op dinsdag 10 oktober is
het de bedoeling dat er samen doelen
worden benoemd waarop het collectief
zich met steun van haar deelnemers op

gaat richten. Vanaf 19.00 uur is er inloop
waarna om 19.30 uur voorzitter Wilfred
Wieland van Stichting Ondernemers
Collectief Grubbenvorst een korte
inleiding verzorgt met aansluitend de

overhandiging van de nieuwe Presentatiegids 2017. Ron van den Bekerom zal
de deelnemers van het collectief
vervolgens begeleiden bij de zoektocht
naar de gezamenlijk doelen. Daarna

verzorgt Benno Hüsken een presentatie met een boodschap aan de
aanwezige ondernemers. De avond
wordt afgesloten met de mogelijkheid
om te netwerken.

Buurtzorghuis Hospice Doevenbos zoekt

VRIJWILLIGERS
Vrijwilliger voor in de zorg, gecombineerd met gastvrouw/gastheer taken.
Iets voor jou? Of vrijwilliger in de kookgroep? Zie jij jezelf in die rol? Wil je
eerst een oriënterend en vrijblijvend gesprek over wat de taken inhouden?
We willen het je graag vertellen! Stuur een mail naar info@doevenbos.nl en
wij nemen snel contact met je op. Maak jezelf ‘oneindig belangrijk bij
een eindig leven’. Doe het voor die ander. Doe het voor jezelf!

Oneindig belangrij
k
bij een eindig leven
...

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Lottumse tweede in nationale
kapperscompetitie
De Lottumse Imke te Baerts heeft op zondag 17 september tijdens de Nationale Wella Trendvidsion Awards,
een prestigieuze kapperscompetitie, in de categorie Color Vision de Silver Award gewonnen.

winkel&bedrijf 15
Welkoop is
Beste Winkelketen
van Nederland
Welkoop heeft de prijs voor Beste Winkelketen van Nederland 2017-2018
in de categorieën Tuin- en Dierenspeciaalzaken gewonnen. Uit het jaarlijkse
onafhankelijke consumentenonderzoek ‘ABN AMRO Beste Winkelketen van
Nederland’ kwam Welkoop wederom als winnaar uit de bus.
Aan Beste Winkelketen van
Nederland ligt een groot consumentenonderzoek ten grondslag.
Hierbij beoordelen consumenten hun
favoriete winkelketens op aspecten
als prijs, service en assortiment.
Hiermee is Beste Winkelketen van
Nederland de grootste consumentenverkiezing van Nederland. 400.000
consumenten hebben hun stem
uitgebracht. “Voor het vierde jaar op

De Trendvision Awards worden
jaarlijks georganiseerd door Wella
Professionals. Tijdens deze competitie
kunnen getalenteerde haarstylisten
hun vaardigheden meten met de
beste stylisten en kleurspecialisten
van het land. De finale vond plaats in

de Kromhouthal in Amsterdam, waarin
de laatste mode- en kleurtrends
werden vertaald naar uiteenlopende
haarcreaties. Imke te Baerts uit
Lottum, werkzaam bij kapsalon
Change in Venlo, plaatste zich eerder
dit jaar al voor de finale en ging

onlangs naar huis met de tweede prijs
in de categorie Color Vision.
Eerder dit jaar stond ze al in de
finale van Coiffure Awards en de
internationale AIPP Presse Coiffure
wedstrijd, andere grote kapperswedstrijden.

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

De kosten van een
letselschadeadvocaat
Door: Arthur van Dok, advocaat
Ik ben inmiddels al ruim 22 jaar advocaat en ik houd me al minstens
15 jaar intensief bezig met de behandeling van letselschadezaken voor
slachtoffers van ongevallen. Vaak merk ik dat mensen lang nadenken voordat
ze mij bellen of een afspraak maken. Als ik vraag waar dat door komt, is het
meestal de angst voor de kosten. Ik begrijp dat. Mensen zijn bang om een hoge
rekening te krijgen, of ze weten niet of hun zaak wel “belangrijk genoeg” is
om mee naar een advocaat te gaan. Ik leg ze dan altijd het volgende uit.
Als je het slachtoffer bent van
een ongeval, moet de aansprakelijke
partij (meestal is dat dan de
verzekeraar van de veroorzaker) al
jouw schade betalen. Dus ook de
kosten van de advocaat! Als je te
maken hebt met een verkeers-of
bedrijfsongeval is het meestal al
snel duidelijk wie er aansprakelijk is
en wie dus de kosten moet betalen.
Op die wijze kost een advocaat je dus
meestal helemaal niets, omdat de
verzekeraar je kosten vergoedt.
Bij medische fouten kan dat wat
lastiger liggen. Omdat vaak niet direct
duidelijk is, of de betrokken arts een
fout gemaakt heeft, kan het langer
duren voordat aansprakelijkheid
wordt erkend. Soms blijkt uiteindelijk,
dat er geen fout is gemaakt, maar
dat er bijvoorbeeld sprake was van
een complicatie waarvoor de arts

niet aansprakelijk is. Bij medische
kwesties maken wij dan ook vooraf
duidelijke afspraken over de kosten.
Wij informeren u daarover vooraf in
een kosteloos en vrijblijvend gesprek.
U weet op die manier precies waar
u aan toe bent. Uiteraard worden de
kosten verhaald op de wederpartij
zodra de aansprakelijkheid alsnog
wordt vastgesteld.
Als de aansprakelijkheid niet
direct vaststaat bestaat er ook nog
de mogelijkheid dat wij voor u een
zogenaamde toevoeging aanvragen.
U kunt, als uw inkomen en vermogen
niet boven de daarvoor vastgestelde
grens uitkomt, door de overheid
gefinancierde rechtsbijstand verkrijgen.
In de volksmond heet dit ook wel
een “pro-Deoadvocaat”. U betaalt
dan een beperkte, eenmalige eigen
bijdrage afhankelijk van uw inkomen

rij winnen we de prijs van Beste
Dierenspeciaalzaak en voor het derde
jaar op rij de prijs van Beste Tuinspeciaalzaak”, aldus Leon Elbers van
Welkoop Sevenum. “Welkoop slaagt
er daarmee duidelijk in het verschil te
maken. Het winnen van de prijzen
voor Beste Tuin- en Dierenspeciaalzaak maakt ons blij met en trots op
de hoge waardering van onze
klanten.”

en vermogen. De rest van de
kosten worden door de overheid
gefinancierd.
De moraal van dit verhaal:
Aarzel niet om eens kosteloos en
vrijblijvend bij ons binnen te stappen.
Voor de kosten hoeft u het in ieder
geval niet te laten, zoals u heeft
kunnen lezen!

Driessen Transport
voor groen in
Horst aan de Maas
Driessen Transport viert in 2017 het 75-jarig jubileum. Het geld dat in
juni door bezoekers van het jubileumweekend is gedoneerd, heeft onlangs
een bestemming gekregen bij drie goede doelen in Horst aan de Maas.
Driessen heeft het jubileum
gevierd in het weekend van 16 en
17 juni. In plaats van cadeaus heeft het
bedrijf aan de bezoekers van het
jubileumweekend een vrijwillige
donatie gevraagd voor een goed doel.
Dit heeft een bedrag van 7.200 euro
opgeleverd, dat Fred en Marc Driessen
donderdag 21 september hebben

geschonken aan drie stichtingen in
de gemeente Horst aan de Maas.
Het betreft de stichtingen KnopenLopen Sevenum, Groengroep Sevenum
en IVN Maasdorpen. Allemaal kregen
ze 2.400 euro. Met de giften wil
Driessen graag bijdragen aan een
blijvende kwaliteitsverbetering van het
groen in Horst aan de Maas.

Te pacht gevraagd:

percelen
asperges

Bel of mail voor meer informatie naar
Ron Martens: 06-557 45 172 of info@martensasperges.nl
Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 75 | www.putt.nl
vandok@putt.nl

Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl
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Frans Pollux

ZON

Erik van Muiswinkel

VRIJ

08/10

ZON
29/10

WOE
08/11

ZON
12/11

ZAT

25/11

ZON
10/12

ZAT

03/02

VRIJ

02/03

Theaterconcert

Cabaret

De Partizanen
Cabaret

De waanzinnige boomhut
van 13 verdiepingen
Familietheater (5+)

Eva Crutzen
Cabaret

Def Americans
Muziektheater

Javier Guzman
Cabaret

Miriam & Carla Wijnen
Cabaret / Muziektheater

Jörgen Raymann
Cabaret

Kukeleku staat bekend als
een gezellig try out podium
voor bekende artiesten. Daarnaast
doorkruisen we heel Nederland op zoek
naar de allerbeste aanstormende talenten.
Ons nieuwe seizoen is gevarieerder dan ooit!
We zien je graag bij een van onze voorstellingen.
Kaarten bestellen kan via onze website
www.kukeleku.com. Daar vind je ook alle verdere
informatie. Tevens zijn er kaarten verkrijgbaar bij
VVV Horst aan de Maas, Primera Sevenum en
Jumbo Phicoop Sevenum.
Onze voorstellingen vinden plaats in
Cultureel Centrum ’t Gasthoês,
Gasthuisstraat 25, 5961 GA Horst.

ZON
25/03

ZON
15/04

DON
26/04

ZON
13/05

Peter Pannekoek
Cabaret

Ma van Hugo Borst
Toneel (gespeeld door Eric Corton)

Rob Scheepers
Cabaret

Kakelvers 2018
Cabaret

WWW.KUKELEKU.COM

WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ!
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Debat over landbouw in Horst
De Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg organiseert op
maandag 9 oktober in Café Cambrinus in Horst een debat over landbouw. Het debat heeft de titel ‘Van groei naar bloei’ en begint om
19.30 uur.
De verschillende sprekers van de
avond gaan in op een notitie van
André Vollenberg (‘Van groei naar
bloei’), die hij bij aanvang van de
bijeenkomst presenteert. In het
artikel constateert Vollenberg dat de
landbouw in het algemeen en de
intensieve veehouderij in het
bijzonder voor grote uitdagingen
staat, zoals klimaatverandering,

Herfstmiddag in
‘t Zoemhukske
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 1 oktober een herfstmiddag. De middag vindt plaats rond ‘t Zoemhukske
in Horst en begint om 14.00 uur, waar de imkers die dag ook hun maandelijkse openstelling houden.

mestoverschotten, uitstoot van
schadelijke stoffen als ammoniak en
fijnstof en de opvolgingsproblematiek bij agrarische familiebedrijven.
Hij pleit voor een integrale aanpak
van deze problemen, met als in het
oog springende maatregelen het
stoppen van de groei van het aantal
dieren en een bedrijfsbeëindigingsregeling.

Björn van Berkel
wint Grubbenvorster
Liedjeskonkoer
De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst hebben op zaterdag 23 september het nieuwe vastenaovendseizoen geopend met de jaarlijkse Liedjes
aovend. Björn van Berkel heeft met het liedje ‘Ventilere!’ gewonnen.
Er deden negen liedjes mee aan
de avond in Grubbenvorst. Björn van
Berkel werd eerste met ‘Ventilere’
(tekst: Hans van de Brandt en Björn
van Berkel, muziek: Martijn de Jong).
De Jeugdroad werd met het nummer
‘Links – Rechts’ tweede (tekst en
muziek: Robbie Timmermans) en de
derde prijs was voor het Ald Prinse
Convent met ‘Euverslaon kân ok’

(tekst: Ald Prinse Schrieverscollectief,
muziek: Geert en René Verschueren).
De beste drie nummers worden
ingestuurd voor het Limburgs
Vastenaovend Leedjes Konkoers (LVK).
Het Jeugd Liedjes Konkoer in
Grubbenvorst werd gewonnen door
De Gekke Jetjes – Gjownie, Moira en
Juul met het liedje ‘Kofetti’ (tekst en
muziek: Marcel Engelen).

Voorlichtings
bijeenkomst
Fondsenwerving

Marjan Wolfs heeft tijdens de
middag op tafels allerlei vruchten,
zaden, noten en door haar gemaakte
producten uitgestald, waarbij ze
uitleg zal geven. Gidsen van
IVN De Maasdorpen lopen met

kleine groepen een rondje in de
Kasteelse Bossen en laten zien wat de
herfst allemaal te bieden heeft.
Tijdens de herfstmiddag houdt de
imkervereniging daarnaast in
samenwerking met IVN De Maasdor-

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs Sevenum
Mamaloe Sevenum organiseert op zondag 1 oktober van 10.00 tot 12.00 uur wederom de kinderkleding- en
speelgoedbeurs met najaars- en winterkleding.
De beurs heeft keuze in tweedehands kinderkleding, vanaf maatje 74
tot tienermaten. Ook zijn er kinderschoenen, speelgoed, spellen, zwemkleding,

kinderboeken, auto- en fietsstoeltjes en
meer. Alles is geselecteerd op kwaliteit
en wordt op maat gepresenteerd aan
rekken en op tafels. De beurs vindt

Synthese Horst organiseert op woensdagavond 25 oktober een
voorlichtingsbijeenkomst Fondsenwerving. De bijeenkomst vindt plaats
om 19.30 uur in het kantoor van Synthese in Horst.
Bij fondswerven komt vaak meer
kijken dan vooraf gedacht. Tijdens de
bijeenkomst wordt antwoord gegeven
op vragen als ‘hoe dien je een
aanvraag in bij een fonds?’ en ‘zijn er
tips om succes te hebben bij een
aanvraag?’. Dit zijn veel voorkomende
vragen die vrijwilligersorganisaties en

bewonersgroepen stellen als ze op
zoek gaan naar gelden voor hun
bewonersinitiatief of organisatie.
Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst kan via info@synthese.nl
of www.horstaandemaasvoorelkaar.
nl/cursusaanbod/1205 tot vrijdag
13 oktober.

Presentatie 800 jaar
Horst aan de Maas
LGOG Kring Ter Horst houdt op woensdag 4 oktober een bijeenkomst
met als thema 800 jaar Horst aan de Maas. Deze vindt plaats in De Leste
Geulde in Horst en begint om 20.00 uur.
Over twee jaar, in 2019, is het
800 jaar geleden dat Horst voor het
eerst schriftelijk werd vermeld.
Dit wordt in alle zestien kernen van
de gemeente Horst aan de Maas
gevierd. Een stichting bereidt de
festiviteiten voor. De stichting bestaat
weer uit een aantal commissies.
Deze worden aangestuurd door een
creatief regisseur, in de persoon van
Jan Duijf.

Op woensdag 4 oktober vertelt
Jan Duijf over de plannen voor 2019.
Daarbij legt hij een scala aan, onderling zeer uiteenlopende, projecten
voor. Jan Duijf wil het verleden op
een creatieve wijze benaderen.
Bedoeling is dat zijn vernieuwende
aanpak de inwoners van de
gemeente nieuwsgierig zal maken en
zal leiden tot hernieuwde belangstelling voor omgeving en geschiedenis.

pen haar maandelijkse openstelling in
’t Zoemhukske, die in het teken staat
van bijenwas.
Meer informatie over de herfstmiddag is te vinden op www.ivn.nl/
afdeling/de-maasdorpen

plaats in De Schatberg in Sevenum.
Meer informatie is te vinden op
www.mamaloesevenum.nl en op de
Facebookpagina van Mamaloe Sevenum.

LOOP BINNEN
ZONDER AFSPRAAK
Van wonen in het centrum tot uitzicht
over de weilanden. Loop met jouw
woonwensen tijdens de woonweken
vrijblijvend binnen. Onze adviseur
beantwoordt je woonvragen,
dan weet je direct waar je aan toe bent.

De Rabo
Woonweken,
De
Rabo voor jouw
open
Woonweken,
woonwensen.
open
voor jouw
Kom langs en ontvang
een woonbox!

Extra openingstijden
tijdens de woonweken
- kantoor Spoorweg 2 Hegelsom
- kantoor Schouwburgplein 13 Venray

woonwensen.

Vrijdag 29 september

16.00 - 18.30 uur

Zaterdag 30 september

10.00 - 14.00 uur

Zaterdag 7 oktober

10.00 - 14.00 uur

Loop binnen zonder afspraak

Van wonen in het centrum tot uitzicht over de weilanden. Loop met jouw
woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend binnen. Onze adviseur
Loop binnen zonder afspraak
beantwoordt
dan weet
je direct
waar je aan toe bent.
Van wonen
in het centrumje
totwoonvragen,
uitzicht over de weilanden.
Loop met
jouw
woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend binnen. Onze adviseur
beantwoordt je woonvragen, dan weet je direct waar je aan toe bent.

Kom langs en ontvang een woonbox!

Kom langs en ontvang een woonbox!

Een
aandeel in elkaar
www.rabobank.nl/woonweken
| (077) 389 84 00

Een aandeel in elkaar
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Motorcrosswedstrijden
voor jeugd
Op circuit de Reulsberg in Horst organiseert m.c.c. de Streekrijders op zondag 1 oktober een internationale
jeugdwedstrijd. Om 09.00 uur beginnen de trainingen, waarna om 11.30 uur de wedstrijden starten.

Sparta’18 houdt
stand in Tegelen
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste herenteam van Sparta’18 uit Sevenum heeft op zondag
24 september de eerste competitiewedstrijd in de tweede klasse F een
puntje mee naar huis genomen. Ondanks een vroege rode kaart, wist de
Sevenumse ploeg op bezoek in Tegelen bij Sportclub Irene met 1-1 gelijk
te spelen.
Sparta moest al na 20 minuten
met tien man verder na een rode
kaart voor Stan Verhorstert.
Vlak daarvoor miste Thijs Janssen oog
in oog met de keeper van Sportclub
Irene. Voor rust kreeg Sportclub Irene
één grote kans op de openingstreffer
uit een standaardsituatie. Keeper
Yannick Vullings redde echter
bekwaam.
Na rust werd er gedisciplineerd
verdedigd door de Sevenummers en

Verlies voor Sporting ST

Storm Alards met nummer 111
De organisatie verwacht deelnemers uit België en Duitsland. Dit heeft
te maken met de uitwisselingswedstrijden tussen de bonden van de deelnemende landen. “Voor de Belgen en
Duisters zal het een extra uitdaging
zijn, omdat het unieke zandcircuit van
Horst heel anders is dan wat ze

gewend zijn”, aldus de club. “We hopen
dan ook dat de Nederlandse deelnemers hier hun voordeel mee kunnen
doen.” Op de wedstrijddag gaan alle
jeugdklassen tot en met de 125cc.
Verder wordt het programma aangevuld met de veteranen, open senioren
en de vrije klasse waarbij ook de

lokale helden hun opwachting maken.
Bij de 85cc grote wielen verschijnen
Storm Alards en Nick van Loon van
m.c.c. de Streekrijders aan de start.
Nick van Loon staat op dit moment
tweede in het Nederlands kampioenschap en heeft nog zicht op het
hoogste plekje.

Extra blije dierendag
bij jouw Welkoop
Komnaar
naar
het
Kom
het
hondenbuffet
hondenbuffet

Met
lekkere
snacks
Met
lekkere
snacks
voor
elke
hond.
voor
elke
hond.
Zaterdag
september
Zaterdag
3030
september
10.00
- 12.00
uuruur
10.00
- 12.00
hondenbuffet

Sevenum

gokte men op de counter. Deze kwam
er succesvol in de 63e minuut toen
Tom Spreeuwenberg diep werd
gestuurd door Bram Wijnhoven en
de doelman koelbloedig verschalkte,
0-1. Het duurde tot de 77e minuut
voordat Sportclub Irene langszij
kwam door een schot net buiten de
16-meter. Sparta’18 hield het doel
daarna schoon, waardoor er verdienstelijk een puntje werd behaald op
bezoek in Tegelen.

Horsterweg 68

Door: voetbalvereniging Sporting ST
De voetballers van Sporting ST 1 speelden op zondag 24 september
tegen SV Lottum 1. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark Kerkebos in
Swolgen.
Vanaf het startsignaal ging het
vrij gelijk tegen elkaar op. Zowel
Sporting ST als Lottum stond goed te
verdedigen, waardoor aan beide
kanten het creëren en afmaken van
kansen wat moeizamer ging. In de
tweede minuut kwam Sven Kerstjens
oog in oog te staan met de goalie
van Lottum die uiteindelijk koelbloediger bleef en hem van het scoren
afhield. Lottum kreeg wat meer
kansen, maar goalie Peter Cox stond
z’n mannetje onder de lat. Het was
een half uur wachten op de openingstreffer. Robin Tielen scoorde in
het verkeerde netje, 0-1. Het was
Lottum dat in de eerste helft aan het
langste eind trok en met een
voorsprong van 0-1 de kleedlokalen
in ging.
Weinig doelpunten dus, wat
vooral te maken had met het feit dat

beide ploegen het verdedigend de
gehele eerste helft vrij goed dicht
hadden. Sporting ST kwam na de
rust een stuk sterker uit de startblokken dan Sv Lottum. Mede door
de twaalfde man en goed spelend
Sporting kwam het tot een 1-1 stand.
Een strakke voorzet vanaf de rechterkant van Kevin Goldschmidt werd
door Sven Kerstjens bij de tweede
paal ingetikt. Met nog 26 minuten
op de klok gingen beide ploegen vol
voor de winst.
Maar na de 1-1 volgde al snel de
1-2 door Sjoerd van Megen. Toen ging
Sporting alles of niets spelen en
achterin één op één. Sv Lottum counterde snel naar de 1-3 door een eigen
doelpunt van René Kusters in de
75e minuut, 1-4 door Johan Vullings
in de 88e minuut en de1-5 door Peter
in ’t Zandt in de laatste minuut.

Dames Wittenhorst
winnen in Sittard
Door: Richard Aben, voetbalverenging RKsv Wittenhorst
De eerste competitiewedstrijd voor het eerste damesteam van RKsv
Wittenhorst stond op zondag 24 september op het programma. Na een
ontbijt op Sportpark Ter Horst reisde het team af naar Sittard. De Horster
vrouwen keerden met een 3-2 overwinning terug uit Zuid-Limburg.
Na een onrustig begin van beide
ploegen en enkele kleine kansjes
opende Wittenhorst de score in de
17e minuut. Maud Vermazeren
scoorde de 0-1. Wittenhorst had
daarna het veldoverwicht en
creëerde enkele kansen. Een goed
genomen vrije trap van Kris
Wijnhoven ging net over het doel
heen en Janne Verhaegh schoot een
bal goed in na een fout van de
keepster, maar die kon toch nog
redden.
Na 35 minuten leek de stand
toch gelijk te worden. Keepster
van Wittenhorst Celine Roeffen kon
de bal afstoppen op de doellijn en
na controle van de scheidsrechter

werd geoordeeld dat het geen
doelpunt was. De bal lag nog op de
lijn. Op slag van rust scoorde Sanne
Janssen vanuit een vrije trap de 0-2.
Na ongeveer een kwartier in de
tweede helft kreeg Wittenhorst een
doelpunt om de oren. Chadia Lakhiar
maakte de aansluitingstreffer voor
Fortuna. Fortuna kwam tien minuten
later op gelijke hoogte door een
doelpunt van Kathinka Ummels.
Wittenhorst, dat hard bleef
werken, kreeg ook in de tweede
helft de betere kansen. In de 75e
minuut maakten de dames uit Horst
dan ook de winnende treffer, 2-3.
Sanne Janssen scoorde haar tweede
doelpunt van de middag.
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Derby prooi voor Melderslo
Door: Frank Ewalds, voetbalvereniging SV Melderslo
Promovendus VV Hegelsom mocht op zondag 24 september op bezoek bij SV Melderslo. De gasten wisten het de
Melderse mannen nog behoorlijk lastig te maken, maar uiteindelijk zegevierde de thuisploeg met 2-1.
Na de aftrap was het Hegelsom
dat het Melderslo moeilijk maakte en
ook de meeste kansen creëerde. De
Melderslose mannen hadden moeite
om in het spel te komen. In de 13e
minuut was het dan ook Hegelsom
dat van afstand op de lat schoot.
Na 25 minuten spelen kwam er toch
ook een aantal kansjes voor Melderslo,
maar er zat te weinig overtuiging in de
schoten. De keeper van Hegelsom wist
zijn doel schoon te houden.
De tweede helft begon gelijk

met een levensgrote kans voor Stein
Vullings van Melderslo. Hij mist vrij
voor de keeper. Melderslo had de druk
er goed op, maar in de 51e minuut
was het Hegelsom dat in een counter
de uitkomende Bas van Westerveld
verschalkte met een lob, 0-1.
Melderslo bleef aandringen en
kreeg verschillende kansen. In de 72e
minuut was het Bart Theeuwen die
van dichtbij de verdiende 1-1 op het
scorebord liet zetten. Melderslo ging
op zoek naar de overwinning en bleef

aandringen. Hegelsom had hier
weinig antwoord op was alleen
met een counter af en toe nog
gevaarlijk.
In de 90e minuut werd het
werkende Melderslo beloond met
een doelpunt van Bart Verheijen, 2-1.
Een voorzet van Jeroen Gubbels werd
door Bart tussen twee spelers van
Hegelsom in binnengewerkt. Diep in
blessuretijd kreeg Hegelsom nog een
goede kans, maar die werd door keeper Bas van Westerveld gepareerd.

America tevreden met punt
Door: Hay Mulders, voetbalvereniging AVV America
Het eerste herenteam van AVV America pakte op zondag 24 september een punt in het duel met
VV Sambeek. In de matige wedstrijd waar over en weer veel fouten gemaakt werden, nam Sambeek in
de eerste helft een voorsprong. In de rommelige eindfase wist America zich nog langszij te vechten en
de 2-2 te maken. Met het punt waren beide ploegen tevreden. (Foto: Hay Mulders)

Korfbalsters SV Melderslo laten
punt liggen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 24 september tegen DAKOS 1 uit Someren. De wedstrijd
werd gespeeld op sportpark De Plagge in Someren.
SV Melderslo kende een vliegende
start en stond binnen de kortste
keren op een 0-3 voorsprong. Daarna
stagneerde het echter bij Melderslo en
kwam DAKOS terug tot 2-3. Even ging
het gelijk op, maar Melderslo liep weer
uit tot 3-7. Vóór rust wist DAKOS de
schade nog te beperken tot 4-7 met een
schot van afstand. Na rust was het niet
Melderslo, maar DAKOS dat vliegend

uit de startblokken kwam. De ploeg
uit Someren herstelde zich en kwam
met drie rake afstandsschoten terug
tot 7-7. SV Melderslo leek het daarna
weer op te pakken en liep opnieuw uit
tot 7-10, maar even later leek het vuur
te verdwijnen bij Melderslo. DAKOS
was zowel aanvallend als in duels om
de bal feller, en wist in de slotfase
van de wedstrijd voor de tweede keer

in de wedstrijd op gelijke hoogte te
komen met SV Melderslo. De ploeg
uit Melderslo probeerde in de laatste
minuten nog meerdere keren een doelpunt te forceren, maar winst zat er niet
meer in en Melderslo moest het doen
met één puntje. De ploeg blijft met dit
punt wel op een derde plaats staan.
Volgende week speelt het tegen één
van de koplopers.

Arcen en Meterik in evenwicht
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste herenteam van RKSV Meterik was op de zomerse zondagmiddag op 24 september in de eerste helft
gevaarlijker en scoorde gemakkelijker dan de tegenstander uit Arcen. In de tweede helft liet Meterik zich steeds
vaker afbluffen en scoorde RKDEV uiteindelijk in de laatste minuten de zeer verdiende 3-3.
RKDEV was in het eerste kwartier
sterker en kreeg ook een kans, maar
Luuk Haenen bracht redding. De eerste
goede aanval van Meterik kwam pas
na 20 minuten. Teun Jakobs stuurde
Tom Verbong de diepte in. Die kapte
een aantal spelers uit en schoot de
0-1 beheerst binnen. Na 30 minuten
maakten de groenwitten goed gebruik
van de geboden ruimte, maar Dirk van
Rengs kopte de voorzet van Bram Arts
via een tegenstander over het doel.

Uit de toegekende corner kopte Dirk
gemakkelijk de 0-2 binnen. De Meterik
verdediging gunde RKDEV direct daarna
ook de nodige ruimte en Bas Schreven
kon de 1-2 inschieten. Vlak voor rust
scoorde Koen Jakobs na een fraaie
combinatie met Piet Steeghs met een
geplaatst schot de 1-3. RKDEV zette in
de tweede helft steeds meer druk op de
ketel. Meterik kon daar fysiek veel te
weinig tegenover stellen, leed veel balverlies en gaf steeds meer ruimte weg.

Na 50 minuten scoorde Joppe Cup bijna
identiek aan de eerste treffer van Arcen
de 2-3. Meterik-keeper Luuk Haenen
wist twee keer een doorgebroken speler
van scoren af te houden en in de 75e
minuut kopte een geheel vrijstaande
geelgroene rakelings over. Tom Verbong
leek uit de enige kans Meterik weer
wat lucht te geven, maar de RKDEVkeeper keerde de inzet bekwaam.
RKDEV kreeg uiteindelijk loon naar
werken. Vlak voor tijd werd het 3-3.

Martens Asperges is een familiebedrijf van drie generaties, welke
gespecialiseerd is in het telen van diverse soorten rassen witte en
groene asperges. Boven alles richt Martens Asperges zich op een
hoge kwaliteit: een klasse product van eigen grond.
Onze asperges vinden hun weg naar de consument via de veiling,
de kleinhandel, restaurants en in onze winkels. Onze winkels zijn
gevestigd in Tienray, Vierlingsbeek, Apeldoorn en Arcen.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Meewerkend
voorman
m/v

(seizoensgebonden)

Over de functie:

Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar iemand met veel
verantwoordelijkheidsgevoel en de competentie om medewerkers aan
te sturen. Als meewerkend voorman ben je hét aanspreekpunt voor onze
(veelal buitenlandse) medewerkers tijdens het oogsten van asperges.
Je hebt een luisterend oor, je houdt een oogje in het zeil en bent niet te
beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Verder overleg je
dagelijks met je collega’s. Enige affiniteit/ervaring met de aspergeteelt is
een pre. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en in overleg ben je bereid om
tijdens het aspergeseizoen ook in de weekenden te werken. Kennis van
de Engelse en Duitse taal is gewenst.

Je kunt van ons het volgende verwachten:

• een veelzijdige functie binnen een dynamische onderneming;
• een afwisselende functie met hieraan gekoppeld
een stuk verantwoordelijkheid;
• tijdens het seizoen kun je omgaan met een hoge werkdruk;
• een informele werkomgeving;
• het aantal uren voor deze functie wordt in overleg bepaald;
• na afloop van het aspergeseizoen veel vrijheid;
• salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring
volgens de CAO open teelten.

Spreekt deze functie je aan en vind je het plezierig
om met een grote mate van vrijheid samen te werken
met gedreven en betrokken collega’s?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV vóór 15 oktober naar
Martens Asperges, t.a.v. Ron Martens, Mackayweg 2, 5865 AL Tienray
of per mail naar info@martensasperges.nl
Informatie over deze functie is te verkrijgen
bij Ron Martens, tel.nr. 06-557 45 172.
Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl
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Beloning voor
volleybalvrouwen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft zaterdag 23 september Hands Up HS1 uit
Berlicum opgewacht. Hovoc DS1 reisde naar Gemert om het tegen Were-Di DS1 op te nemen. Dit waren de eerste
wedstrijden voor beide teams die beide in een nieuwe klasse uit kwamen.
De heren speelden hun eerste
tweede divisiewedstrijd. Na drie maal op
rij kampioen te zijn geworden was het
moment om écht tegenstand te krijgen
nabij. Hands-Up is een tegenstander die
al een tijdje meedraait op dit niveau en
vorig jaar de subtop wist te behalen.
De goedgevulde Dendron-hal was de
smaakmaker van de wedstrijd. Een gezellige sfeer waar elk punt enthousiast,
met luid gefluit en applaus werd
gevierd. Voor veel spelers is de tweede
divisie een nieuwe ervaring en dat
maakte de start toch wat zenuwachtig.
Ook al werd de eerste set verloren
(21-25), de kopjes gingen niet omlaag.

Nergens voor nodig, Hands Up was een
sterk spelend team. De tweede en derde
set werd het niveau gehaald wat de
Horster heren in zich hebben.
Kansloos werd Hands Up van de baan
geslagen (25-20 en 25-15). Tactisch
heeft Hands Up hierop ingespeeld om
geen 3-1 verlies tegen zich te krijgen.
Dit heeft gunstig uitgepakt, want de
Horster heren hadden hier geen
antwoord op. Met 19-25 verdienden ze
terecht het ticket naar de vijfde set. De
Horster heren waren moe gestreden en
konden ook hier niets meer tegenin
brengen. 5-15 gaf Hands Up een winst
van drie punten en Hovoc twee punten.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308

De dames van Hovoc waren naar
Gemert getogen en begonnen met
William Norp als nieuwe trainer en coach
in de promotieklasse. De dames begonnen wat gespannen aan de wedstrijd,
waardoor zij bijna bezweken door eigen
fouten. De draad werd gelukkig net
op tijd opgepakt en voor Gemert het
wist stonden er 25 punten aan kant
van Hovoc. De tweede en derde set
bouwden de Horster dames een flinke
voorsprong op waardoor Gemert niks
meer te vertellen had. De vierde set
wist Hovoc dat zij zichzelf hier moesten
belonen. Dit hebben ze dan ook met een
spannende laatste set gedaan.

Tegen Venray

Achterstand voor
hockeyheren
Door: Hockeyclub Horst
Het eerste herenteam van MHCV uit Venray werd zondag 24 september verwacht voor de thuiswedstrijd tegen de mannen van Horst. Het was
een zonnige dag en er was ook veel publiek komen kijken.
De Horster hockeymannen waren
ervan overtuigd dat ze de slechte
seizoenstart om konden zetten in
een overtuigende overwinning tegen
Venray. Ze gingen goed van start en
kwamen op voorsprong. Venray was
hier niet van onder de indruk en
zette de stand iets later om naar 1-1.
Door een goed benutte strafcorner
kwamen de Horster mannen vóór
rust nog op een 2-1 voorsprong.
In de rust wisten ze dus wat hen te

doen stond: de voorsprong behouden. Dit doel werd echter niet
gerealiseerd, omdat Venray in de
tweede helft nog twee goals wist te
maken. Ondanks de vechtlust van
Horst slaagden de mannen er niet in
om de achterstand nog om te
buigen. Uiteindelijk was de eindstand dus 2-4. Volgende week
mogen de Horster hockeymannen
naar het Zuiden om het op te nemen
tegen Meerssen.

SVEB houdt punten in huis
Door: voetbalvereniging SVEB
Voorafgaand aan de wedstrijd van het eerste team van SVEB tegen VV Resia uit Wellerlooi werd speler Tom Aerts
in de bloemetjes gezet vanwege zijn 250e wedstrijd voor SVEB.

Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Na deze ceremonie, startte SVEB de
wedstrijd met veel druk naar voren.
Dit leidde al in de derde minuut tot de
eerste grote kans voor SVEB, waarbij
Steff Hermans vrij voor de uitstekend
keepende doelman van Resia niet wist
de scoren. In de vierde minuut dacht
SVEB via Maik Vermazeren op voorsprong te komen, echter wederom was
de sluitpost van Resia zo als zo vaak
deze middag een sta-in-de-weg. Na een
aantal mooie aanvallen van SVEB,
met name via de rechterkant, lukte het
zowel Maik Vermazeren als Giel Seuren
niet deze aanvallen te verzilveren met
een doelpunt. SVEB bleef echter
doordrukken en na een fraai actie van

Giel Seuren was het dan toch raak, 1-0.
De blauw -zwarten bleven doordrukken.
Dit leidde wederom tot een doelpunt
van Giel Seuren. Steff Hermans bracht
met een op maat gesneden voorzet
Giel Seuren in stelling die vervolgens via
een kopbal voor de 2-0 zorgde. Tot zover
de eerste helft zou je zeggen. Niets was
minder waar. Via een actie van de
rechteraanvaller van Resia, kon
middenvelder Danny Frederix de 2-1
binnenschieten. SVEB liet zich hierdoor
niet uit het veld slaan. Na een fraaie
steekbal van de uitstekend spelende
aanvoerder Jasper Janssen kon spits
Maik Vermazeren vrij voor de doelman
de 3-1 binnenschieten.

Na de theepauze werd het spel aan
SVEB-zijde minder, waardoor de
wedstrijd rommeliger werd. SVEB was
minder in staat om druk op de bal te
zetten. Resia kwam vervolgens beter in
de wedstrijd zonder echte kansen te
creëren. De 3 -2 kwam dan ook tot stand
door slecht uitverdedigen van SVEB,
waardoor speler Danny Frederix slim kon
profiteren. SVEB kreeg nog een dikke
kans via Maik Vermazeren die tot twee
keer toe de keeper niet wist te
verschalken. De laatste 10 minuten van
de wedstrijd wist Resia een overwicht te
creëren hetgeen niet leidde tot kansen.
SVEB kon zodoende de dik verdiende
3 punten in eigen huis houden.

Oxalis uitgeschakeld in de beker
AUTOBEDRIJF

Maandaanbieding oktober
Schotel knotsen met friet
of schijfjes, salade of
appelmoes en saus
naar keuze voor
maar € 6,50
6 Knotsen voor € 6,00

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

4 Duitse biefstukken
met gratis saus € 7,50

geldig t/m
zaterdag
30 september 2017

VLEESWARENKOOPJE

100 gram runderrookvlees en
100 gram eiersalade samen € 4,25

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Het eerste team van SV Oxalis is in de tweede ronde van de beker uitgeschakeld door SVOC’01 uit Oirlo en
Castenray. Het duel op donderdag 21 september werd met 16-9 gewonnen door de gasten van SVOC.
De dames van Oxalis wisten vooraf
dat het een pittige wedstrijd ging
worden, mede vanwege de afwezigheid van vier basisspeelsters.
Toch begon het team fanatiek en vol
moed aan de wedstrijd, wat resulteerde
in een snel doelpunt.

Beide teams bleven in de eerste helft
aan elkaar gewaagd, maar het was
SVOC die de kansen meer benutte, met
als ruststand 4-8. In de tweede helft
duurde het lang voordat er überhaupt
werd gescoord. Uiteindelijk trok SVOC
aan het langste eind door meer te

scoren dan Oxalis. De eindstand werd
9-16. Ondanks de nederlaag heeft
Oxalis een goede wedstrijd neergezet
en hard gewerkt. Dit kwam echter niet
tot uitdrukking in het scoren. Hiermee
komt het bekerverhaal voor dit seizoen
tot een eind.

Drie punten voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste herenteam van RKsv Wittenhorst uit Horst wist op zondag 24 september de eerste wedstrijd van het
seizoen in winst om te zetten. Thuis werd met 2-1 gewonnen van Wilhelmina uit Weert.
De ploeg uit Weert met zijn surplus
aan kracht, kwam naar Horst om de volle
winst te pakken. Echter het legioen van
oranje-zwart kon het eerste juichen.
In de tweede minuut kreeg de thuisclub
een corner te nemen. De luchtmacht van
Wittenhorst stond paraat en de mooi
genomen corner van Daan Verlijsdonk
werd door de inkomende en verbeten
Frank Peeters uiterst nauwkeurig in het
doel gekopt, 1-0. Wittenhorst ging
vervolgens op zoek naar een verdubbeling. In de 26e minuut kwam uit een

identieke situatie bijna de 2-0 op het
scorebord. Hierna zakte het spelpeil,
waardoor het kijkspel eveneens tot de
rust geen voldoende haalde. Na de
pauze waren het de gasten die een
doelpunt nastreefden. Uit een onoverzichtelijke situatie kon Christophe Barera
simpel de gelijkmaker binnentikken.
Wittenhorst had het toen moeilijk, want
Wilhelmina kreeg even de overhand.
Na deze opleving kwam Wittenhorst
echter erg goed terug. Een tweede
doelpunt hing in de lucht. Na een schot

van Willem Heijnen tegen de lat,
pakte Wittenhorst in de 70e minuut de
voorsprong. Thom Derks mocht een vrije
trap nemen vanaf zo’n twintig meter.
Hij schoot de bal snoeihard in de
rechterbenedenhoek, 2-1. Wittenhorst
wilde deze zwaarbevochten voorsprong
niet meer uit handen geven en met z’n
allen vochten de spelers om de zege.
Na een zevental blessureminuten floot
de scheidsrechter voor het einde.
De eerste de beste wedstrijd werd een
zege, behaald met een portie inzet.

28
09

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

Jouke Kurvers
14 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind was ik altijd wel buiten te vinden. Vaak was ik in de speeltuin, met
de hond aan het wandelen of papa aan
het helpen in de tuin. Ook speelde ik
vaak hotel of ziekenhuisje met mijn zus
Sjuul en met mijn nicht Jesse.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag 21 jaar willen zijn,
want dan ben je officieel volwassen. Het
lijkt me dan heel erg leuk om uit te gaan
en verre reizen te maken op die leeftijd,
omdat je dan alles zelf kan beslissen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Rondreizen, ik zou graag naar heel
allemaal verschillende landen willen
zoals Zuid-Afrika, Indonesië en Amerika.
Tijdens het rondreizen zou ik allemaal
leuke dingen willen doen zoals parachutespringen. Parachutespringen wil ik
altijd nog een keer doen. Dit reizen zou
ik graag samen met mijn vriendinnen
willen doen.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat je moet doen wat je zelf leuk vindt
en niet moet doen wat anderen van je
willen. Dit advies heb ik geleerd van
mijn zus. Eerst vond ik het best moeilijk
om dit advies op te volgen, maar de
laatste tijd doe ik het steeds meer.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Vorig jaar vond ik economie een heel
erg leuk vak, maar dat heb ik nu helaas

jongeren 21

aan
Jouke Kurvers

niet meer. Ik denk dat ik dit jaar zorg
& welzijn het leukste vak ga vinden en
dan vooral de praktijklessen. Het stomste vak vind ik Nederlands, omdat het zo
saai is en er is heel erg veel herhaling.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben altijd te vroeg. Maakt niet uit
waarmee, ik ben altijd wel een van
de eersten die er is. Zelf heb ik er een
hekel aan als mensen te laat zijn of net
op tijd, dus daarom ben ik zelf altijd zo
ruim op tijd.
Heb je een verborgen talent?
Nee, niet dat ik weet. De meeste mensen weten wel dat ik goed ben in dansen en dat ik fitness heel leuk vind, dit
zijn dus geen verborgen talenten meer.
Waar ben je verslaafd aan?
Aan mijn telefoon en laptop ben ik
sowieso verslaafd. Mijn telefoon heb ik
altijd bij me en op mijn laptop luister

ik heel erg graag muziek en kijk ik veel
series. Dat ik verslaafd ben aan deze
dingen zie ik zelf gelukkig ook in.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst spreek ik dan met vrienden
en vriendinnen af. Soms gaan we dan
naar een kermis in de buurt of naar de
soos. In het weekend kan ik echt niet
alleen op de bank zitten. Ik moet echt
iets te doen hebben, anders verveel ik
me dood.
Hond of kat?
Hier hoef ik niet lang over na te denken: ik ben een hondenpersoon.
Zelf hebben wij altijd honden gehad
en op dit moment hebben we ook een
hond, hij heet Tuur. Katten vind ik echt
niet leuk. Ze lopen altijd overal los en
dit vind ik vervelend.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik ben redelijk snel zenuwachtig, maar
ik kan me niet meteen een situatie
herinneren waarin ik het meest zenuwachtig was. Waarschijnlijk was ik dat bij
een spreekbeurt of toen ik kleuterprinses werd met carnaval.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Dan zou ik graag met Ed Sheeran willen
ruilen, want hij is mijn lievelingsartiest.
Ik zou graag willen meemaken hoe
zijn leven er uit ziet en dan vooral zijn
privéleven. Hij is namelijk niet zo’n
overdreven artiest als bijvoorbeeld
Beyoncé. Dit zou ik alleen willen voor
een dagje, omdat het mij heel hectisch
lijkt en je hebt amper nog privacy aangezien iedereen je herkent.
Optimist, pessimist of realist?
Optimist, ik bekijk meestal alles vanaf
de positieve kant. Ik denk dat het meer
zin heeft om dingen positief in te zien
dan dat je ze van de negatieve kant
bekijkt.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Dan zou ik een vogel zijn. Als je een
vogel bent kun je de hele wereld bekijken van een heel erg verre afstand,
dit lijkt me heel erg vet Je kan je ook
heel makkelijk verplaatsten en kunnen
vliegen lijkt me echt geweldig.
Introvert of extravert?
Extravert, want ik maak heel graag
contact met andere mensen en heb ook
graag mensen om me heen. Verder ben
ik altijd wel enthousiast.

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
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a
j
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Voor het complete assortiment, www.pdemulder.com

We zijn weer open met een herfst/winter assortiment: Meer dan 50
verschillende kleuren violen (10,5 cm pot) uit eigen kwekerij, cyclamen
voor binnen en buiten (12cm pot) uit eigen kwekerij, Erica-heide, Physalis,
hedera, gaulteria, calluna en verschillende andere herfstplanten
Ruime parkeergelegenheid
Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

Openingstijden:
Ma t/m vr van 8.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten

De grote
stad
Hajje Limboland en hallo
Utrecht. Drie weken geleden
verhuisde ik naar mijn nieuwe
kamertje in deze geweldig
grote stad. Wat dus een
megacultuurshock is. Ik dacht
dat ik op zich wel genoeg
gereisd had om te weten hoe
het er in zo’n stad aan toe zou
gaan, maar blijkbaar had dit
plattelandse meisje in het
begin nog veel te leren...
Zo blijkt dat je af en toe
gewoon beter de fiets kan
pakken dan de bus omdat je
anders een half uur langer
onderweg bent. Alleen jammer
dat fietsen dan niet altijd de
veiligste optie is. Het is heel
normaal om als fietser bijna
aangereden te worden terwijl je
gewoon netjes aan alle verkeersregels houdt. In Limburg
daarentegen zit ik standaard op
de fiets zwaar afwezig weg te
dromen, muziek te luisteren en
met een resting bitch face voor
me uit te staren. Het enige wat
je hier kan overkomen is dat je
een beetje afwijkt van de
eindeloze lange rechte weg die
je nog moet fietsen. In Utrecht
moet je altijd alert zijn, anders
word je van vijf kanten van je
fiets getoeterd (ja, hier praat de
ervaringsdeskundige).
Verder heb ik ook geleerd dat
als mensen op straat je iets
willen verkopen dat je minstens
drie keer ‘nee’ moet zeggen
voordat ze stoppen. Laatst
probeerde ik het met twee keer
‘nee’ en toen had ik bijna een
veel te duur jaarabonnement op
de krant.
Gelukkig waren huisgenoten
wel zo lief om me te helpen
inburgeren in Utrecht waardoor
ik mezelf nu wel redelijk kan
redden in deze stad. Het enige
wat blijft is dat ik nog steeds
‘hajje’ eruit floep waardoor mensen spontaan hun linker wenkbrauw optrekken. Maar ja
hoelang ik hier ook woon, hajje
gaat er nooit meer uit.
Liefs,
Anke
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Sticks and Stories
in Meterik

Schildersclub eert jubilaris
Schildersclub ’t Brouwershuis eerde zondag 24 september Gerard Staals, die 40 jaar lid is van de club. Hij kreeg
onder andere een cadeaubon overhandigd.

Het percussie-ensemble van muziekvereniging Concordia Meterik is
volop bezig in de voorbereiding van haar showconcert Sticks and Stories,
dat wordt gegeven op vrijdag 10 en zaterdag 11 november. De concerten
beginnen om 20.00 uur in zaal de Meulewiek in Meterik.
De percussiegroep is sinds een
paar jaar met een jonge groep en een
nieuwe dirigent aan de slag, en wil
de mensen laten zien wat er allemaal
mogelijk is met percussie. De percussie is op deze avond met verschillende muziekstromen- en stijlen dan
ook het middelpunt.

Dit jaar zijn er daarnaast verschillende
gastmuzikanten uit de regio die het
concert ondersteunen. Onder anderen
Marloes Nogarede en Rudy Noya
zullen deze avond ondersteunen en
een extra dimensie geven. Meer
informatie over de concerten is te
vinden op www.sticksandstories.nl

Stroop maken
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo zijn zondag 1 oktober demonstraties
van diverse ambachten. Een van die ambachten is het langdurige karwei
stroop maken. Verder is wisselexpositie ‘Onderweg, van karrenspoor tot
A73’ nog te bekijken.
In het kader van de wissel
expositie maken leden van de
Vereniging Antieke Motorenclub
een rondrit door Noord-Limburg.
Het begin- en eindpunt van die rit is
De Locht. Van 10.30 uur tot

11.00 uur en vanaf 13.00 uur
kunnen belangstellende van de
oude motoren komen kijken en
een praatje maken.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Schilderclub ‘t Brouwershuis heeft
een aantal jubilerende leden die 12,5,
of zelfs 25 of meer jaren lid zijn van de
club. Maar Gerard Staals spant de kroon.
Hij was op 1 september 40 jaar lid van
de club, die in 1976 onder leiding van

Toon van de Ven startte in Broekhuizen.
Een lid dus van bijna het eerste uur,
trouw en gedreven. Gedurende deze
40 jaren was Gerard Staals ook jarenlang voorzitter. Staals reist veel, onder
andere door Nieuw-Zeeland en de

Verenigde Staten. Tijdens deze reizen
doet hij inspiratie op, die terug te zien is
in zijn schilderijen. Hij ging in zijn lange
carrière als kunstschilder van realistisch
naar abstract, van olieverf naar acryl en
weer naar olieverf.

Dedert Icesticks in Horst is een
internationaal opererend bedrijf
dat jaarlijks 130 miljoen vrieslollies
produceert. Dit doen we met zelf
ontworpen en gebouwde machines
die wij met ons klein technisch team al
meer dan 40 jaar onderhouden en verder
ontwikkelen. Wij streven naar een prettige
werksfeer en collegiale samenwerking, die
ervoor zorgen dat in het ijsseizoen een
optimale productie kunnen draaien.

Dedert Icesticks zoekt een

Vakbekwaam
allround monteur m/v
die verantwoordelijkheid draagt voor onderhoud,
reparatie en constructiewerkzaamheden aan mechanische
installaties in samenwerking met ons technische team.
Wij vragen:
• LBO+ of MBO niveau;
• geen 8 tot 5 mentaliteit;
• kennis en ervaring met lassen, frezen, hydrauliek en
constructiewerkzaamheden;
• zelfstandig kunnen werken, inzicht hebben en oplossingsgericht denken;
• de drive te hebben om samen, jij als monteur,
de machine goed draaiende te houden:
• storingen snel, veilig en efficiënt oplossen;
• een kritisch oog hebben en tijdens inspecties de noodzaak
tot onderhoud kunnen signaleren;
• construeren van nieuwe ontwikkelingen.
Voor aanvullende informatie bel met Dominique van der Meij
op 077-3981794 of 0653222340.
Wij bieden:
Fulltime baan van 40 uur per week, prima arbeidsvoorwaarden,
een goed salaris en fijne werksfeer.
Wij zien jouw reactie graag tegemoet binnen 14 dagen, per post
Dedert Icesticks B.V.
t.a.v. D. van der Meij
Industriestraat 15
5961 PG Horst.
of per e-mail: dominique@dedert.nl
Voor meer informatie www.dedert.nl

Poeth Solids Processing is specialist in kwalitatief hoogwaardige machines en
productielijnen voor het verwerken van een breed scala aan droge stoffen.

TECHNICAL SALES ENGINEER
BROUWERĲ SECTOR M/V
In verband met de groei van ons bedrijf zijn we
op zoek naar een Technical Sales Engineer die
ons team komt versterken.
Als Technical Sales Engineer ben je actief in de
Brouwerij/Mouthandling sector en bedien je keyaccounts als Heineken, Bavaria, La Trappe, Veltins,
Hertog Jan, Sab Miller over de gehele wereld.
Samen met onze Sales Manager bezoek je
regelmatig onze klanten. Je weet de wensen van
onze klant om te zetten in een goed doordacht
concept vertaald in een duidelijke offerte.

Wat denken wij dat je daarvoor nodig hebt?
· HTS werk- en denkniveau;
· gevoel voor commercie;
· samenwerken en collegialiteit;
· leergierig en veel interesse in techniek.
Wij leveren maatwerk. Jij bedenkt de technische
oplossingen die daarbij passen;
· ambitie om te groeien. Na een investering
van jaren ben je straks in staat om zelfstandig
grote turn-key projecten te verkopen als sales
manager/manager key-accounts;
· praktische ervaring met software programma’s
zoals Inventor of Solids Works, 2D AutoCad.

CONSTRUCTIE BANKERWERKER
MACHINEBOUW M/V
Als constructie bankwerker ben je
verantwoordelijk voor het vervaardigen en
samenstellen van machines en installaties op
basis van een technische werktekening.

Wat denken wij dat je daarvoor nodig hebt?
• lbo-/mbo werk- en denkniveau;
• leergierig en veel interesse in techniek; ervaring op
het gebied van RVS TIG lassen is een pre;
• samenwerken en collegialiteit.

Solliciteren naar beide functies kan door een cv met motivatie te sturen naar h.peeters@poeth.nl.

VERDERE INFO VIND JE VIA ONZE WEBSITE WWW.POETH.NL
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Tabletcafé BiblioNu
Horst
Voor wie alles wil weten over de nieuwste apps, handige functies op
de tablet, smartphone en e-reader organiseert BiblioNu Horst op zaterdag
30 september een tabletcafé in de bibliotheek in Horst.
Het tabletcafé is geen cursus of
workshop, maar een samenzijn van
enthousiaste gebruikers. De bibliotheek raadt deelnemers aan hun
apparaat op te laden en gebruikersnaam en wachtwoord mee te nemen.

Optreden pianiste
Anna Ushakova in Horst
De Russische klassiek pianiste Anna Ushakova treedt op zondag 1 oktober op in café Cambrinus in Horst.
Dit optreden begint om 16.00 uur.

Dit is handig bij het installeren van
nieuwe apps. De bijeenkomst duurt
van 10.00 tot 13.00 uur. Aanwezige
studenten zullen uitleg geven, maar
deelnemers kunnen ook elkaar
helpen.

Festival The Village
Warehouse
Stichting The Village organiseert op zaterdag 30 september een
festival in en rondom de romneyloods aan de Speulhofsbaan in Meterik.
The Village Warehouse duurt van 17.00 tot 01.00 uur.
Eerder dit jaar vond op deze plek
al het culturele festival WaaRomney
plaats. The Village Warehouse biedt
lokaal en landelijk bekende artiesten
zoals de Haagse Torus, de Oirlose
Lucky Done Gone en de Tilburgse
Ramses3000 een podium.

Eerder op de avond treden lokale dj’s
uit Venlo en Horst aan de Maas op.
Buiten de loods wordt op de
binnenplaats is een vuurplaats en
een plek om te eten. Na 01.00 uur
is in OJC Knor in Meterik een afterparty.

Wandeling in het
Schuitwater
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 1 oktober een wandeling
in het Schuitwater in Broekhuizen. Deze wandeltocht start om 10.00 uur
vanaf Theetuin De Roode Vennen.
Gidsen van IVN De Maasdorpen
begeleiden de wandeling, die ongeveer vijf kilometer lang is en zo’n
twee uur duurt. De tocht voert door
het broekbos, heide en naaldbos.
Het Schuitwater is een zeer gevarieerd natuurgebied rond een oude
Maasgeul. Het bevat open water,

moerassige stukken, een stukje riet
en vochtige graslanden. Hogerop liggen droge zandgronden bedekt met
bossen, heidevelden, hier en daar een
ven en kleine akkers. Het gebied is
rijk aan bijzondere planten, paddenstoelen, insecten en vogels. Kijk voor
meer informatie op www.ivn.nl

Anna Ushakova studeerde aan het
College Rachmaninoff in Kaliningrad,
is laureaat van diverse concoursen en
festivals en studeerde af aan het

beroemde Rimsky-Korsakov Conservatorium in St Petersburg. Hoewel zij
normaal speelt in concertzalen, staat
zij voor de tweede maal op het

podium van Cambrinus. Zij speelt
deze keer werken van Rachmaninoff,
Tschaikowsky, Prokofiev, Schubert en
Chopin.

Maak carrière bij ‘s werelds grootste
champignon leverancier
Monaghan Mushrooms is een toonaangevende internationale speler
op het gebied van het maken van compost en het kweken en verkopen
van verse champignons. De organisatie heeft een sterke focus op
klantgerichtheid, innovatie en kwaliteit. Afnemers van de champignons
zijn met name grote supermarktorganisaties in Nederland en de ons
omringende landen en andere klanten in de foodsector. Monaghan
is van oorsprong Iers, maar heeft inmiddels vestigingen in Ierland,
Groot Brittannië, Canada, Nederland en Duitsland. Binnen het bedrijf
heerst een ondernemende en proactieve cultuur.
Voor onze vestigingen in Nederland, regio Horst en Venlo zoeken wij werknemers!

CHAMPIGNONS PLUKKER

m/v
Je zult alle voorkomende werkzaamheden verrichten met betrekking tot het plukken van champignons.

VERPAKKINGSMEDEWERKER

m/v
Je bent verantwoordelijk voor de lijnwerkzaamheden in de verpakkingshal. Werkzaamheden zullen oa
bestaan uit bakjes op de band plaatsen, bijwegen champignons, kwaliteitscontrole en inpakken.

HEFTRUCK CHAUFFEUR

m/v

Je bent in het bezit van een heftruck certificaat en je kan laden,
lossen en meewerken in de verpakkingshal.

Molendag in
Houthuizermolen
Lottum
De Limburgse Molendag vindt plaats op zondag 1 oktober. Op die dag
zijn alle Limburgse wind- en watermolens te bezoeken. In Lottum is de
Houthuizermolen tussen 11.00 en 17.00 uur open.
Er zijn in de Houthuizermolen rondleidingen en de molenaars geven uitleg
over de werking van de molen. Ook zijn
er meelproducten en koeken te koop
en heeft Bakker Smits uit Lottum
molen- en speltbrood gebakken.

Lottumse imker Gied Rutten verkoopt
honing. Op het terras worden pannen
koekjes gebakken van speltmeel en
volkoren tarwemeel, die bezoekers
kunnen proeven. Joekskapel Kleug Zaat
zorgt voor de muziek.

LOGISTIEK MEDEWERKER

m/v

Voor onze verpakkingshal zoeken wij logistiek medewerkers,
voor het laden en lossen van vrachtwagens en stapelen van kratten.

MONTEUR

m/v
Je zult de ervaren monteurs assisteren met allerlei klussen in en om de bedrijven,
van kleine storingen tot reparaties.
Als je voor ons komt werken krijg je een
aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden.
Wij hanteren geen jeugd minimumloon maar
direct het minimumloon als je fulltime bij ons aan
de slag gaat.

Heb je interesse, stuur je CV en motivatiebrief
naar: vacatures@monaghan-champignons.nl
Voor eventuele vragen over de functies kun je
contact opnemen met ons:
077-3235233 of 077-3235265

Meer informatie over het bedrijf kun je vinden op www.monaghan-mushrooms.com
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Agenda t/m 5 oktober 2017
vr
29
09

za
30
09

zo
01
10

Theaterconcert Frans Pollux

Wandeling Schuitwater

Herfstmiddag

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Gasthoês Horst

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske Horst

Feesje

Speelgoedbeurs

Tijd: 23.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: recreatiecentrum De Schatberg Sevenum

Optreden Anna Ushakova

Truckshow

Stroop maken

Still looking 4 a name

Tijd:10.00 uur
Locatie: centrum America

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 17.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Wingerd Sevenum

Tabletcafé

Brocantemarkt

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Tijd: 10.30-14.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Wingerd Sevenum

The Hedge & Tina Trucker

Rommelmarkt

Tijd: 19.30 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: cv De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Rommelmarkt

Open Tuin

Tijd: 09.30 – 15.30 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 13.00 -17.00 uur
Locatie: Jenniskens Kogelstraat 41 Hegelsom

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

wo
04
10

800 jaar Horst aan de Maas
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: zaal De Leste Geulde Horst

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag alle
vestigingen geopend

Gratis
montage
Als u uw keuken in
januari 2018 laat plaatsen*

Extra cadeaus:
het gehele jubileumjaar
een GRATIS

KitchenAid
+
vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken gekocht na 1 oktober 2017. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Medische Religie
zorg
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
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

(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
(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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
29 september t/m 1 oktober 2017
Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14
2 t/m 5 oktober 2017
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73

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

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Meterik
19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

Hotel Asteria Venray
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum
18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Parkhotel Horst

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

Bootcamp Power

Swolgen

zondag
		

Het LoopCentrum

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

E 1 korting op jam

Heilige mis

kerkdienst

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

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

ANBISE

anco lifestyle centre

Meerlo

zaterdag
		

HALLO voordeelpas

19.15

Lottum
Heilige mis

Een breed scala aan muziekgenres was op zaterdag 23 september vertegenwoordigd bij de Mèrthal.
Verschillende artiesten maakten een verschijning op het podium tijdens de vrienden van Mèrthal Live,
een concept gebaseerd op de vrienden van Amstel maar dan met talent uit Noord-Limburg.

Deelnemers

Kronenberg

zondag

Vrienden van Mèrthal Live

18.00

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

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

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

Camps Optiek

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

26

Tummers

Enthousiast,
ga stvrij & betrouwbaar!

EP:Tummers waardebon t.w.v.

€ 500,- VERDIENEN?
Help ons aan een nieuwe collega!
Wij groeien, en daarom zoeken wij enthousiaste mensen om ons leuke team te komen versterken. Kent u
iemand die goed zou passen binnen ons team? Help ons aan een collega en u ontvangt van ons een
waardebon t.w.v. € 500! Bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer informatie.

81 32
cm’’

Acties!
469,-

429,-

LAPTOP / A315-51-33U5

349,-

LED TV / KDL32WE610

• Intel Core i3-6006U • 4 GB werkgeheugen • 128 GB SSD opslag • Intel HD Graphics 520

• 32 inch (81 cm) • HD Ready (720p) • 50 Hz • Smart TV • X-Reality PRO

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

