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Vanwege een stilgevallen rioolgemaal is er rioleringswater terechtgekomen in de Molenbeek die door de gemeente Horst aan de Maas stroomt. Daardoor zijn massaal
vissen gestorven. De mogelijke oorzaak van de sterfte zijn de stoffen die in het rioleringswater zitten waar de vissen niet tegen kunnen.

Nieuwe Hôrster
Hundje bekend
Het ontwerp van Bodhi Raedts (11) uit Hegelsom wordt Ut Neeje
Hôrster Hundje. Zijn ontwerp ontving 45 procent van de stemmen en
het beeld wordt binnenkort op het Lambertusplein geplaatst.
1,5 jaar zijn inwoners van Horst
bezig om het Hôrster Hundje meer
karakter te geven. Een (nieuw)
beeld, een lied en Hôrster eigenwijsheid zijn de ingrediënten van het
nieuwe Hundje. Bodhi’s beeld komt
dus in plaats van het (oude) Hundje
op het Lambertusplein. Voor de uiteindelijke uitwerking van het beeld
wordt Bodhi door professionele kun-

stenaars begeleid. Horst Centrum, de
organisatie, weet nog niet precies
wanneer het beeld precies geplaatst
wordt. “Wel zo snel mogelijk, het
zal niet lang duren”, aldus een
woordvoerder van Horst Centrum.
Het ‘oude’ Hundje wordt verplaatst
naar het nieuwe Gasthoêsplein.
Lees verder op pagina 03

Het rioolgemaal is onder beheer
van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL).
Het gemaal is 6 kilometer van de
Molenbeek geplaatst. Een woordvoerder van WBL legt uit wat er aan de hand
is. “Een onderdeel van het gemaal, de
niveaumeter, is defect gegaan. Normaal
gesproken krijgen we dan meteen een
melding en kunnen we het defect verhelpen.” Het WBL heeft geen melding
gekregen en dus kon het probleem niet
verholpen worden. “Het gemaal is stilgevallen, het niveau van het rioleringswater is daarna zo hoog gestegen dat
er een overstort heeft plaatsgevonden”,
legt de woordvoerder uit.

Enorme klap
ecosysteem
Al het afvalwater wat het gemaal
niet meer aankon, is dus de Molenbeek

ingestroomd. Waterschap Limburg, de
beheerder van de beek, meldt ook dat
er vanwege herhaaldelijke storingen
van het gemaal deze is stilgevallen
en het rioleringswater de Molenbeek
is ingeloodst. “Momenteel wordt het
onderzocht”, meldt een woordvoerder.
“Het ecosysteem heeft nu een enorme
klap gehad, het kan goed zijn dat het
1,5 jaar duurt voordat alles volledig
hersteld is.”

‘Geschrokken’
Meerdere omwonenden rondom
de Molenbeek troffen de vele dode
vissen aan. Eén daarvan was Rutger
Wolfswinkel uit Horst die tijdens een
kanotocht op maandag 2 september
de vissen tegenkwam. “We zijn gaan
kanoën van Tienray richting Wanssum.
Tijdens onze tocht kwamen we honderden dode vissen tegen. De vissen

dreven met bosjes bij elkaar en om de
meter kwamen we de vissen tegen.
Ik was wel geschrokken.” Het WBL
kan niet met 100 procent zekerheid
zeggen dat de vissen zijn gestorven
door de stoffen in het rioleringswater. “Dan moeten we eerst de vissen
gaan onderzoeken, maar we gaan
er wel van uit dat hier het probleem
ligt.” Het waterschap bevestigd dit.
“Ga er maar vanuit dat de vissterfte
door het gemaal komt.” Momenteel
is Waterschap Limburg bezig met het
ruimen van de vissen. “Uiteindelijk
komt deze stroming in de Maas
terecht”, aldus een woordvoerder van
Waterschap Limburg. “Wat voor gevolgen dat heeft voor de dieren in de
Maas is nog onbekend. Onderzoekers
zijn nu bezig met het peilen van de
waterkwaliteit. Daarna gaan we kijken
of verder onderzoek noodzakelijk is.”
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Dorpsplatform Hegelsom presenteert toekomstplannen

Hegelsom 2.0 in de maak
Dorpsplatform Hegelsom presenteerde op woensdagavond 4 september in Zaal Debije in Hegelsom haar nieuwe dorpsontwikkelingsplan
Hegelsom 2019-2025. Het Dorpsplatform wil onder andere een
Coördinatiepunt Zorg & Welzijn ontwikkelen zodat alle inwoners van
Hegelsom eenvoudiger en sneller geholpen kunnen worden met vragen.
Nieuw is het dorpsontwikkelingsplan van Hegelsom niet. Al eerder
was er een dorpsvisie gemaakt. “Maar
die is inmiddels verouderd en wat toe
aan een herijking”, vertelt Miranda
Clabbers, één van de vrijwilligers van
Dorpsplatform Hegelsom. “We hebben onlangs een optrommelactie
gehad waarbij we een enquête hebben opgesteld onder alle huishoudens
van Hegelsom. Het reactiepercentage was 1 op de 3, voor een dorp als
Hegelsom zijn dat best hoge cijfers.”
De resultaten zijn samengevat in vijf
categorieën: zorg & welzijn, jong zijn,

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

wonen, voorzieningen & verenigingen
en verkeer.

Ondersteuning
Uit de categorie zorg & welzijn
kwam duidelijk naar voren dat ouderen in het dorp regelmatig eenzaam
zijn. “We hadden niet verwacht dat
er in een dorp als Hegelsom best
veel eenzaamheid voorkomt”, vertelt
Clabbers. “Zij hebben onder andere
behoefte aan ondersteuning in bijvoorbeeld vervoer naar doktersbezoeken, boodschappen en in contact staan
met mensen. Eigenlijk de dagelijkse
dingen. Daarom zijn we nu bezig met
de opzet van het Coördinatiepunt Zorg
& Welzijn. Dit is een plek waar iedereen met vragen terecht kan over zorg
en welzijn.” Op maandag 16 september gaat het Dorpsplatform in gesprek
met verenigingen hoe zij kunnen meehelpen hierin en daarna zijn ook de
directe instanties als huisartsen aan
de beurt. Naast dit platform zijn er zes
dorpsambassadeurs aangesteld waar
inwoners terecht kunnen voor vragen.
Zij gaan onder andere nieuwe bewoners verwelkomen als zij hun koffers
neerzetten in hun nieuwe huisje in het
dorp. “Ze ontvangen van ons dan een

speciale goodiebag”, vertelt Mario van
Rens van Dorpsplatform Hegelsom.
“Daarna maken we ze wegwijs in het
dorp. Zij kunnen met vragen bij één
van de ambassadeurs terecht.”

Mankracht belangrijk
Andere resultaten die uit de
optrommelactie kwamen waren meer

woningen in Hegelsom, meer activiteiten voor jongeren tussen de 12 en
16 jaar, betere samenwerking tussen verenigingen in het dorp en het
verbeteren van de verkeersveiligheid. Om deze punten te verwezenlijken is mankracht heel belangrijk.
“We hebben tijdens de optrommelactie de Hegelsommers gevraagd of ze

interesse hebben om zich meer voor
het dorp in te zetten”, zegt Van Rens.
“In totaal hebben 101 vrijwilligers zich
aangemeld. Daar zijn we best trots
op, want dat zijn er best veel. Rond
januari 2020 willen we starten en dan
kijken we vanzelf wel hoe het loopt.
Zo’n coördinatiepunt heeft natuurlijk
ook tijd nodig.”

Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters
en Inge Versleijen
Fotografie
Jos Derks en Sten Jetten
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Verkeersactie Meerlo

Zorgen om vrachtverkeer in kern
Aanwonenden van de Hoofdstraat in Meerlo zijn het toenemende vrachtverkeer en de daarmee ontstaande verkeersproblemen beu. Met een
stickeractie en speciale borden roepen zij chauffeurs op aan hun snelheid te denken.
“Het verkeer op de doorgaande
weg in Meerlo, en dan voornamelijk
het vrachtverkeer, neemt alleen maar
toe”, licht Patricia Franssen, één van
de initiatiefnemers, toe. “Daar maken
we ons als aanwonenden zorgen over.
Er is in deze straat een oversteekplaats voor kinderen en ik hoor van
klaar-overs dat daar soms maar net op
tijd wordt geremd. Het is een wonder
dat er nog niets ernstig is gebeurd.”
Haar partner Marco Bonn heeft vrachtwagenchauffeurs wel eens gevraagd

waarom zij niet via de A73 rijden.
Franssen: “Hun antwoord was dat deze
route 4 minuten sneller is.” Het doel
van de actie, die woensdag van start is
gegaan, is om (vrachtwagen)chauffeurs
op een positieve manier bewust te
maken van hun rijdgedrag. “We gaan in
de straat stickers uitdelen, met daarop
de tekst ‘Rij jij ook 50?’, die mensen op
hun afvalcontainers kunnen plakken.
Ook worden er door de gemeente aan
de route borden geplaatst met daarop
dezelfde tekst.” Er zijn gesprekken

gaande tussen gemeente Horst aan de
Maas en provincie Limburg om de N554,
nu nog een provinciale weg tussen
Horst en Meerlo, over te dragen aan de
gemeente. Franssen hoopt dat er dan
ook wat gedaan gaat worden aan de
verkeerssituatie. “We willen dat echter
niet afwachten en nu al iets doen.”
Er is ook al een vervolg van de actie
gepland. “We willen over een tijdje in
gesprek gaan met bedrijven en hen
vragen hun chauffeurs aan te moedigen niet de weg door de kern te rijden.

Voor uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar een
enthousiaste en betrokken:

ALLROUND (FIELD) ENGINEER
Wil je meer weten over deze functie en wat wij bieden?
Ga voor meer informatie naar onze site www.rensautomation.nl.

Solliciteren?
Stuur een mail naar info@rensautomation.nl of neem telefonisch
contact op met Johan van Rens, 077-230 00 05.
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Mocht dit alles niet genoeg zoden aan
de dijk zetten, dan kunnen we overwegen om in samenwerking met de
politie chauffeurs aan te houden en
hen door middel van flyers te informeren.” Omdat in Tienray dezelfde
problemen spelen heeft het groepje
bewoners contact gezocht met het
Dorpsoverleg. “Over een paar weken
start daar een soortgelijke actie.
We hebben ook de dorpsraad van
Meerlo ingelicht en zij ondersteunt
onze actie.”

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Onderzoeksbureau observeert raadsvergaderingen

Raad niet tevreden over eigen vergaderstructuur
De gemeenteraad van Horst aan de Maas is niet positief over de vorig jaar ingevoerde vergaderstructuur die ze
nu heeft tijdens raadsvergaderingen. Ze gaf een algemeen gemiddeld cijfer van een 5+, terwijl ze het vorige
model een 8+ gaf. Dat bleek uit een enquête van Onderzoeksbureau Van Necker van Naem.
Het onderzoeksbureau publiceerde
de resultaten van de enquête op dinsdag 3 september tijdens een raadbijeenkomst. De raadsleden zijn volgens
het onderzoeksbureau niet enthousiast
over de werkwijze tijdens raadsvergaderingen. Negatieve punten zijn onder
andere dat vergaderingen vaak tot in
de nachtelijke uren doorgaan en dat
belemmert de nachtelijke rust, maar
ook het niveau van discussie en gebrek

aan alertheid tijdens agendapunten
roepen weerstand op.

‘Breedsprakige
raadsleden’
Wat vooral opvalt uit de enquête is
dat de raadsleden de ‘oude’ commissiestructuur een veel beter rapportcijfer
geven, dan de nieuwe vergaderstructuur. Dat er iets moet verande-

ren, is duidelijk, aldus de raadsleden.
Het onderzoeksbureau heeft daarom
verschillende vergaderingen geobserveerd en heeft daaruit een aantal
conclusies getrokken. Eén van de problemen die de onderzoekers zagen was
de betogen van de raadsleden vaak te
lang zijn. “Een goede pitch duurt één
simpele minuut”, legt Gijs Corten, één
van de onderzoekers uit. “We zagen
dat er veel breedsprakige raadsleden

aan het woord waren.” Ook herhalen de (burger)raadsleden vaak veel
meningen en feiten, en dat is onnodig
volgens het onderzoeksteam.

‘Verbetering
wenselijk’
Een gevolg van de lange raadsvergaderingen is onder andere dat
de aandacht van het debat naar
de mobiele telefoon verplaatst.
“We merkten dat er veel hier in deze
zaal hun aandacht verloren en dan
maar hun sociale media checkten”,

legt Corten uit. “Dat bevordert ook niet
het debat, want je hebt je aandacht
niet bij de onderwerpen.” De resultaten van het onderzoek zijn openbaar
voor de raadsleden en het is aan hen
wat zij ermee gaan doen. “Jullie vergaderen echt niet slecht, maar verbetering is zeker wenselijk.” De griffier
gaf tijdens de bijeenkomst aan een
idee te hebben hoe de vergaderstructuur verbeterd kan worden. Hij presenteert zijn plannen binnen drie
weken aan het presidium waarna een
concreet plan naar de raad gaat voor
goedkeuring.

Vervolg voorpagina

Nieuwe Hôrster Hundje bekend Dief op heterdaad
betrapt

Wethouder Han Geurts heeft een
toezegging gedaan naar petitiegroep
HundjeMotBlieve: “Het bestaande
beeld is geen eigendom van de
gemeente. Maar als ik het hundje tot
mijn beschikking krijg, zal ik het een
plek geven op het Gasthoêsplein.”

In een hotel aan de Tienrayseweg in Horst vond op vrijdagmiddag
30 augustus een diefstal plaats. Het personeel van het hotel betrapte
de dief die een kluisje met inhoud probeerde te stelen. Dat meldt
politie Horst.
Volgens de politie zagen verschillende personeelsleden een 36-jarige
man het kluisje proberen te stelen.

‘Stoppen met geruzie’
Bodhi is hartstikke blij dat zijn
ontwerp is verkozen tot het nieuwe
Hundje. Hij heeft zijn idee ontworpen bij creatief atelier Zonder Gum
in Hegelsom. “Toen ik werd gebeld
door Helmie van de Riet (Zonder Gum,
red.) en ze vertelde dat mijn ontwerp
gewonnen had, was ik superblij”, zegt
Bodhi. “Ik was al gelukkig dat ik bij de
laatste drie zat en had nooit gedacht
dat ik zou winnen. De andere ontwerpen waren namelijk ook erg mooi.
Ik ben trots dat er straks een echt
kunstwerk komt van het Hundje dat
ik van klei heb gemaakt.” Bodhi heeft
ook een boodschap aan alle mensen
die teleurgesteld zijn dat het Hundje
vervangen wordt. “Ik hoop dat zij ook
stoppen met het geruzie over de hundjes. Dan kan iedereen blij zijn met het
nieuwe en het oude Hundje. Tot slot

wil ik Helmie bedanken omdat ze mij
geholpen heeft met het maken van
het kleimodel.” Het Hôrster Hundje
kwam onlangs nog in opspraak toen
een groep een petitie startte om het
huidige Hundje te laten waar hij nu
staat. Ze vinden het zonde als het oor-

spronkelijke beeld wordt vervangen
door een nieuw ontwerp. Eén van de
redenen dat er een nieuw beeld moest
komen volgens Horst Centrum was dat
het Hundje verouderd was en het zou
niet plassen zoals een ‘echt’ hondje zou
doen.

Ze betrapten hem op heterdaad.
Hij werd vastgehouden en later
overgedragen aan de politie.

Govers Hekwerk is met 45 jaar ervaring inmiddels een begrip
in de hekwerk branche. Met een team van 30 medewerkers bieden
wij een totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor
zowel de zakelijke als de consumenten markt.
Ons werkgebied strekt zich uit over Nederland en België.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
m/v (fulltime)

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

Als onderdeel van een enthousiast montage team draag je zorg
voor de installatie van hekwerken en toegangspoorten op locatie.
Hierbij staat de aandacht voor netheid en kwaliteit voorop.
Als montage team draag je zorg voor het gewenste eindresultaat
voor onze opdrachtgevers.

Wij vragen:

Iemand die van aanpakken houdt
Iemand die houdt van buiten werken
op steeds wisselende locaties
Collegiale instelling, zelfstandig en
flexibel
Affiniteit met techniek

Wij bieden:

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire– en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Wandelen tegen kanker
Tweeduizend wandelaars deden zondag 1 september mee aan de negende editie van Walk 4 the
Roses, een wandeltocht in strijd tegen kanker. De 20 kilometer lange route liep dit jaar door
Sevenum. In totaal bracht de wandeltocht dit jaar 30.000 euro op. Dit bedrag wordt verdeeld over
twee goede doelen: 27.000 euro gaat naar KWF Kankerbestrijding, de overige 3.000 euro is voor het
regionale goede doel van dit jaar, hospice d’n Doevenbos.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Jean-Paul Govers of stuur een schriftelijke
reactie naar info@goverssierhekwerk.nl, ter attentie van de heer
Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl
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Je was een vrouw van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een vrouw, moeder en oma waar je op kon bouwen,
met een woord, waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht,
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Op zondag 1 september 2019
overleed in de leeftijd van 80 jaar

’t Waas en hiejl end vaan de start
tot de endstreep maa ik heb ’t gehaald… 94

Geboren

Trots op alle mooie herinneringen en wijsheden die hij ons achterlaat, nemen wij afscheid van ôzze Pap, Opa en Opa-Opa

28 augustus 2019
Zoon van Dennis & Sandra
Groenewegen
Broertje van Daan en Maud
Venrayseweg 47A
5961 AD Horst

Jan Hendriks
Ingel Jan

echtgenoot van

Tonny Hendriks - Litjens †
Broekhuizenvorst
14 november 1924

2 september 2019
Annemie en Nard
Robert en José
Eef en Kitty
Truus en Wiel
Anita en Winand
Jeanne en Ger
Hans †

Riek Nijssen - Janssen
echtgenote van

Sef Nijssen
mam en oma van

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Hans en Mieke

Burgemeester Hermansstraat 1, 5871 AE Broekhuizenvorst

Roel
Nicole
Jari
William en Nancy

Wij nodigen u uit om samen met ons herinneringen op te halen
aan Pap in de aula van Crematorium Boschhuizen
aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray
op zaterdag 7 september aanvang 10.00 uur.
Ôzze Pap is thuis. U bent welkom om afscheid van hem te komen
nemen op vrijdag 6 september tussen 17.00 en 19.00 uur.

Kaja
Swen
Torrestraat 1
5976 NR Kronenberg
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op vrijdag 6 september om 14.00 uur
in zaal Boszicht, Provincialeweg 2, Maasbree.
Aansluitend begeleiden wij als gezin,
mam naar het crematorium.

Dankbetuiging

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun en hulp tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Carien Leijsten - Meijers
Uw aanwezigheid en de vele lieve woorden en kaarten hebben
ons erg goed gedaan. De mooie herinneringen verzachten ons
verdriet. Ze is voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.
Wiel
Mariëlle en Roel, Mila, Jesse, Stijn
Inge en Frank, Lynn, Ize
Lottum, september 2019

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor alle blijken van medeleven na het overlijden van

Ton Martens
De overweldigende belangstelling en deelneming,
welke u ons heeft betoond na het plotseling overlijden
van mijn man Ton en onze pap, schoonvader en opa,
hebben ons diep getroffen.
Hartelijk dank hiervoor.

Mariet Martens - Op het Veld
kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal op 22 september om 10.30 uur
plaatsvinden in de H. Lambertuskerk te Horst.
Horst, 5 september 2019

Dag en nacht bereikbaar

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Bas

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Voor o.a. verse snijbonen en
snoep- en soeptomaten naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Geïsoleerde sandwichpanelen
(gebruikt) te koop!
Steenwol geïsoleerd. Dikte: 60/120
mm, div. lengtes tot 4.75 meter.
Afhalen tegen elk aannemelijk bod.
Tel. 06 53 14 56 87.

Mooi apt. met front. zeezicht
in Los Cristianos/Tenerife met Sat. t.v.
€ 40,- p.dag bij 2 pers. € 50,bij 3-4 pers. Info 06 48 42 59 42.

De yoga start weer op 26-8.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op
wo. en do. om 20.15 uur.
Opgave/info Wilma L’Espoir
077 398 51 36/06 34 40 16 06.
Atelier De Stal start in september
seizoen 19 van schilderen,
vegetatief vormgeven en nog veel
meer! www.atelier-de stal
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

Noabere Volleybalrecreanten
heeft nog plaats voor spelers m/v
op de maandagavondtraining. Zaal
Marijkestraat Horst, 19.00 tot 20.15.
Kom vrijbljvend langs of bel Jo
06 51 30 48 96, Hub 06 15 02 40 13.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Klusbedrijf heeft nog ruimte
voor opdrachten. We kunnen
alle bouwwerkzaamheden voor u
verzorgen. Tel. 06 13 11 35 66.

Joos
Bobbie
30 augustus 2019
Zoon van
Jens & Eva
Mees
Pieter Belsstraat 32
5961 DW Horst

Geboren

Vik

26 augustus 2019
Zoon van Barry en Nicole
van Ham-Tegels
Broertje van Fiene
De Beuk 42
5976 PP Kronenberg

Geboren

Dex

28 augustus 2019
Zoon van
Rob & Linda Winnen-Thijssen
Trotse zus Liv
Irenestraat 31
5864 ED Meerlo

Appels en pruimen zelf plukken
50 cent per kilo. v Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo tel. 06 53 13 01 32.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.yogacentrumlespoir.nl
Yoga dinsdag 19.00-20.00 uur.
Bel: 06 83 03 25 76 of
yogavooriedereen@ziggo.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl
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Van ziekenhuisradio naar
Omroep Horst aan de Maas
Het begon met de ziekenomroep in Horst. Daarna kwamen de L.O.S in Sevenum en de Horster ROZAH. Die
fuseerden in 1997 samen met Stichting Lokale Omroep Maasdorpen tot Streekomroep Reindonk en nu is er dan
sinds 1 september Omroep Horst aan de Maas. Louis Vullings (65) uit Horst en Jan Droesen (68) uit Broekhuizen
zijn al bijna vanaf het begin betrokken bij de omroep en zijn nog lang niet van plan te stoppen met radiomaken.

Gifkorrels bij
dassenburcht

Voordat de L.O.S in 1989 in
Sevenum het levenslicht zag, waren
het de zogenoemde radiopiraten die
in de regio programma’s maakten.
“Zover ik weet was de L.O.S één van
de eerste lokale omroepen in NoordLimburg”, vertelt Jan Droesen. “Zelf
ben ik in dat jaar ook begonnen bij de
omroep. Ik heb thuis een grote platencollectie en vertel graag het verhaal
achter de muziek. Ik ben geen dj,
maar een verhalenverteller. Het is
voor mij niet alleen plaatjes draaien.
Ik ben voor twee uur radio maken,
gemiddeld zes tot tien uur kwijt aan
voorbereiding.” Het eerste programma
dat Droesen presenteerde heette
Terug naar de jaren 60. “Dat betekende echter dat ik dan geen muziek
kon draaien die op 1 januari 1970 was
uitgekomen. Dus is de naam veranderd in Beat, Westcoast en Hits.
Komende zondag presenteer ik aflevering 1.387.”
Louis Vullings startte zijn omroepcarrière bij de ziekenhuisomroep in
Horst. Daar werd sinds midden jaren
70 vijf dagen in de week een programma uitgezonden voor de bewo-

ners van verzorgingshuis Berkele
Heem, het Kuiperplein en het voormalige ziekenhuis. “Ik ben daar in 1981
begonnen, bij de techniek. We maakten toen ook al tv-programma, met
een gehuurde camera. In 1990 werd
de lokale omroep ROZAH opgericht.
We zonden onder andere live het
uitkomen van de carnavalsprins uit
en optochten in de regio.” De L.O.S
en ROZAH waren geen concurrenten zeggen de twee. Jan: “Al was er
wel sprake van wat rivaliteit en af en
toe steken onder water.” Door onder
meer financiële problemen bij de L.O.S
fuseerde die omroep in 1997 met de
ROZAH en Stichting Lokale Omroep
Maasdorpen. “De kwaliteit van de
programma’s is daarmee alleen maar
beter geworden”, zegt Droesen, die
onder andere ook voorzitter van de
programmastaf is geweest.
Na jaren achter de schermen
te hebben geopereerd, presenteert
Vullings nu al weer ruim twintig jaar
een programma op zondagmorgen,
Wekkerradio. “Wat mensen niet altijd
beseffen is dat een radioprogramma
maken elke week terugkomt. Ook als

Kerstmis toevallig op die dag valt.”
“Mijn vrouw moet mij al 31 jaar
op zondagavond missen”, zegt Jan.
Vullings lachend: “Ik had al een programma op zondagmorgen voordat ik
mijn vrouw leerde kennen.”
Sinds 1 september is Streekomroep
Reindonk omgedoopt in Omroep Horst
aan de Maas. De naam is even wennen. “Ik ben er niet blij mee”, zegt
Droesen stellig. “Ik vind dat de naam
van een omroep kort en krachtig moet
zijn.” Louis aan de andere kant snapt
de keuze wel. “Er is een samenwerking met Omroep Venlo, dus dan is
het logisch dat er gekozen wordt voor
Omroep Horst aan de Maas. Elke verandering moet je een kans geven, je
moet samenwerken wil je overleven.”
“Ik hoop in elk geval dat ik toch nog
wel een paar jaar dit programma mag
maken”, zegt Jan. Als alles volgens
planning verloopt verhuist de omroep
volgend jaar naar het verbouwde
Gasthoês. Vullings kijkt er naar uit.
“Ik denk dat we daar straks op een
perfecte locatie zitten. En, als het programma goed is dan maakt het niet
uit waar het is gemaakt.”

Acht Horster genomineerden
toneelprijs ’t Muulke
Toneelvereniging Setovera uit Sevenum, toneelvereniging Poespas Hegelsom en toneelvereniging De Vrije
Spelers uit America zijn genomineerd voor een Muulke, de toneelprijs voor provinciaal amateurtoneel.
Toneelhuis LFA maakte dit op donderdag 29 augustus bekend.
Toneelvereniging Setovera heeft
drie nominaties te pakken. De vereniging is genomineerd in de categorie
meest opvallende voorstelling met
Augustus 1965. Twee nominaties zijn
er voor de voorstelling 13 past midnight. Tijn Peeters is genomineerd in
de categorie meest opvallende man
als Victor Winslow in een grote rol.
Jans Everts doet mee om de prijzen
met zijn rol als Lila Lamont – journaliste in de categorie meest opvallende

vrouw in een kleine rol.
Toneelvereniging Poespas uit
Hegelsom ontving een nominatie
in de categorie meest opvallende
vrouw in een grote rol. Esther Koenen
vertolkte in ‘Rare gevallen!’ de rol van
Clara Groenen. De Vrije Spelers uit
America ontvingen vier nominaties.
Zij vertoonden de afgelopen weken
hun voorstelling Sieranoo in het
Beukenhof in hun dorp. Henk Litjens
kreeg een nominatie voor zijn rol

als Graaf de Guiche in de categorie
meest opvallende man in een kleine
rol. Anita Rongen-Derks sleepte een
nominatie binnen voor haar rol als Le
Bret in de categorie meest opvallende
vrouw in een kleine rol. De hele
spelersgroep werd genomineerd
door Toneelhuis LFA voor de meest
opvallende voorstelling en meest
opvallende vormgeving. De Muulkes
worden op vrijdag 20 september
uitgereikt in het Munttheater in Weert.

Onbekenden hebben de pijpen van een dassenburcht in
Lottum volgestopt met gifkorrels. Een wandelaar kwam daar
zondag 1 september bij uit en waarschuwde gemeente Horst aan
de Maas. Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd
weten dat de korrels zijn opgeruimd en dat er aangifte is gedaan
bij de politie. Twee maanden geleden vond een soortgelijk incident plaats in de Kasteelse Bossen in Horst, aldus de gemeente.
(Foto: Jan Droesen)

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,59
gedeeltelijk assortiment
verkrijgbaar bij
Home Park Inter Chalet

Gezocht

Medewerk(st)er
voor het schonen van prei
Uren en werktijden
in onderling overleg
Interesse?
Mail naar:

maatschap.hoeymakers@agroweb.nl

of bel: 06-23566095

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Hoeijmakers Tuinbouw
Broek 12 Sevenum

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Samen geweven, samen gesloten
Even rust genomen
Handen die veel zorg en werk hebben verricht
Open armen gespreid
Een liefdevol leven geleid
De cirkel is rond.
Wij hebben afscheid moeten nemen van ôs mam en oma Bertha

Bertha van Helden-Simons

Healing creme – huidverzorgend,
bij brand- en schaafwonden,
insectenbeten, jeukstillend. Info:
www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
www.yogacentrumlespoir.nl
Poweryoga maandag 19.00-20.00 u.
Bel 06 83 03 25 76 of
yogavooriedereen@ziggo.nl

Grubbenvorst, 17 juli 1926

† Sevenum, 31 augustus 2019

hun 50-jarig huwelijksfeest.
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de kaarten
en andere blijken van medeleven die wij van u ontvingen,
na het overlijden van

Frits Sauvageot

Wij bedanken de megjes van de Schoutstraat voor
hun warme liefdevolle zorg voor ôs mam.
Mariet en Peter Crienen-van Helden
Annelies en Arjan, Jasper, Lukas
Pieter en Desiree, Kelsey

Toon Lemmen en Truus Lemmen-Rutjens

Rijbewijskeuringen senioren wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.

echtgenote van

Jan van Helden †

Dinsdag 10 september 2019
vieren onze ouders/grootouders

Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 15 september a.s.
om 9.00 uur in de Parochiekerk Heilige Gertrudis in Lottum.

Henny en Theo Wismans-van Helden
Ineke en Daan, Tijn, Mees, Noud
Annet en Dick,

Familie Sauvageot Familie Janssen

De uitvaart heeft vandaag plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na het overlijden
van mijn lieve man, onze lieve pap, schoonvader en trotse opa

Jan Hopman
Hartelijk dank hiervoor.
Het geeft ons de kracht om verder te gaan met ons leven.

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze moeder en trotse oma

Nel Steeghs - Nillesen
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij
iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder op prijs
gesteld. Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen
en een luisterend oor.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Buurtzorg Noord,
Dagbesteding de Haam, de medewerkers van Schoutstraat 8B
te Sevenum voor de liefdevolle verzorging die Nel, mam en oma
heeft mogen ontvangen. En naar de medewerkers van Bob Noten
Uitvaartbegeleiding voor hun steun en fijne samenwerking.
Sjaak Steeghs
Kinderen en kleinkinderen

Diny, kinderen en kleinkinderen
Sevenum, september 2019
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 8 september om 09.30 uur
in de parochiekerk van de H. H. Fabianus en Sebastianus te Sevenum.

Uitgekeken op het gebruikelijke
stukje vlees/vis? Op zoek naar
een verantwoord lokaal gekweekt
alternatief? Wil je jezelf en je gasten
eens verrassen? Kies dan voor onze
escargots! De verse oogst 2019 is nu
beschikbaar: www.slaque.nl,
bel 06 38 22 14 55 voor bestellingen.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Ansje van Helden †
Correspondentieadres:
Leertouwerstraat 4, 5961 KG Horst

Hortensia’s (heel veel srt.),
vlinderstruik, rhodo, azalea, viburnum
e.a. heesters (ook op stam), grassen,
bodembedekkers, buxusvervangers,
vaste planten. Info: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08. Open
za. 9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
(naast 13 a) in Maasbree.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 15 september 2019
om 11.00 uur in de Sint Jozefkerk, Past. Jeukenstraat 2 te America.

Gezocht: huishoudelijke hulp voor
3 uur per week in Broekhuizenvorst
per direct. Werkdag in overleg af te
spreken. Reacties graag per mail aan
nicole.huijs@ziggo.nl of een appje aan
tel. 06 36 09 56 09.
Elke dinsdagavond klaverjassen.
Ook voor beginners m/vr. Voor
informatie: tel. 06 17 41 46 03 Tineke.
Woningstoffeerderij R. vd Broek
erkende woninginrichting aan huis.
Voordelige trapbekleding met tapijt.
Tapijt, vinyl, laminaat, pvc vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.
Attentie! Ma-di 9 en 10 sept.
extra koopavond start herfst-/
winterseizoen! Shop de leukste eerste
items! Quasimode kids, Hoofdstraat 23
Horst. tweedehands merkkleding.
Nieuwe openingstijden wo-vrij 10.00
tot 17.00! Tot ziens.
Hulp bij pc/laptop problemen,
upgrades of een (game) pc op
maat. Paul Dekkers - 06 83 01 10 81.

HALLO in Ethiopië
Ad en Netty Vingerhoets uit Hegelsom zijn onlangs in het noordoosten van
Ethiopië door de Danakildepressie gereisd. Dit is een zeer afgelegen woestijngebied
waar het Afar-volk onder zeer extreme omstandigheden zout wint om te overleven.
Hier drijven drie aardplanten uit elkaar en de aardkorst wordt steeds dunner.
Door deze vulkanische activiteiten komen allerlei mineralen, gassen, zuren en
zouten naar buiten borrelen waardoor het buitenaards landschap van het gebied
Dallol is ontstaan in extreme kleuren. Deze plak was de aanleiding voor Ad en Netty
om even te poseren met de HALLO. Naar verluidt is dit de heetste plek op Aarde.
Andere hoogtepunten volgens Ad en Netty tijdens deze drieweekse reis, waren het
bezichtigen van eeuwenoude rotskerken en trektochten door het Gheralta gebergte.

HALLO in Niagara Falls
Anja en Peter Claasen uit Horst zijn in juni ruim drie weken op vakantie in het
oosten van Canada en de Verenigde Staten geweest. Daar bezochten zij diverse
grote steden zoals Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec en Boston, maar ook een
aantal natuurparken. “Bij de Niagara watervallen hebben we de HALLO er maar
eens bij gepakt, voordat we met de boot onder de watervallen zijn doorgevaren
en daarna kletsnat van boord stapten.”
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Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd

Sraar van den Beuken
Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat Horst aan de Maas bevrijd
werd van de bezetting van de Duitsers. Veel inwoners van de
gemeente hebben de oorlogsjaren en de bevrijding heel bewust
meegemaakt. In de serie Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd doen zij
hun verhaal. In deze aflevering: Sraar van den Beuken (87) uit Horst.
Hij maakte het bombardement op Horst in 1944 mee.
“Bam! Klonk het ineens.
De eerste bom was gevallen.
Ik schrok me rot. Ik stond met een
kameraad te praten in de
Steenstraat in Horst bij het pand
Geurts (nu Kruidvat, red.)”, vertelt
Sraar. “Ik was een jongen van
12 jaar, kende amper angst, maar
wist goed dat ik nu weg moest
rennen. Mijn ouderlijk huis lag aan
het Sint Lambertusplein. Ik hoefde
niet ver, maar vanwege de schrik
wist ik niet wat ik deed en rende ik
de Kerkstraat in.”
Een paar maanden voor de
geallieerden de gemeente Horst
kwamen bevrijden werden Horst
en America opgeschrikt. De twee
dorpen werden gebombardeerd
door de Canadese luchtmacht op
donderdag 12 oktober. De beide
dorpen waren een knooppunt van
aan- en afvoerwegen van het
frontgebied. De hoofdwegen liepen
dwars door de dorpen, daarom
waren deze wegen het doelwit van
de geallieerden.

king zocht. Ik keek naar boven en zag
de gevechtsvliegtuigen over mij heen
razen. Ik weet nog goed dat ik de
piloten kon zien zitten, zo laag vlogen
ze.” Er vielen steeds meer bommen.
Hij moest ergens zien onder te duiken
voordat een bom zijn leven nam.
“Ik ben bij de familie Kleuskens, een
paar huizen verder, naar binnen
gevlucht waar ik met de hele familie
bleef schuilen in de kelder.”
Nadat het geraas van vliegtuigen
en vallende bommen was verstomd,
ging Sraar de kelder uit, terug naar
huis. “In een gigantische stofwolk die
boven het centrum hing, zag ik onderweg naar huis dat huis Verhaegh
intussen was veranderd in een rokende
puinhoop. Dezelfde verwoesting was
ook te zien bij veel gebouwen aan de
noord- en westkant van het
Lambertusplein en in de Steen- en
Loevestraat. Ook het pand Geurts was
verwoest, waar ik stond toen de eerste
bom viel.”

Omhelzing

Sraar vertelt dat één van de zoons
van de familie Geurts speciaal naar
Sraar rende voor zijn leven door Horst was verhuisd vanuit Venlo.
“Hij had een slecht gevoel bij Venlo in
de Kerkstraat. “Uit angst rende ik
de tijd van oorlog en dacht dat Horst
verder tot huis Verhaegh, een
veiliger was. Hij kwam uiteindelijk om
handelaar in meel en granen (nu
doorgang parkeerplaats Jan Linders, tijdens het bombardement in Horst.”
Sraar kwam thuis aan. “Het is moeilijk
red.), waar ik in het portaal dek-

‘Piloot zien zitten’

uit te leggen met hoeveel blijdschap
mijn moeder mij omhelsde met de
woorden: ‘Sraarke, wao hedde toch
gezaete?’. Hoe ouder ik word, des te
meer ik mij realiseer dat ik enorm veel
mazzel heb gehad dat ik leef en dat ik
toen ontsnapt ben aan de dood.”
Het centrum van Horst was hard
getroffen en dat was ook te zien, zegt
Sraar. “Buiten stonden verschillende
mooie kastanjebomen. Ik zag na de
bomaanslag de inhoud van een kledingkast van de buren in de bomen
hangen. Met zo’n grote klap is dat huis
getroffen. Veel gebouwen waren
ingestort en daarna volgde natuurlijk
het redden van slachtoffers onder het

puin. Het probleem was echter dat er
ontzettend weinig mankracht was.”
In die tijd waren er om de haverklap
razzia’s in Horst. Veel mannen zaten
ondergedoken voor de Duitsers, dus zij
kwamen niet naar buiten. “Als die
razzia’s er niet waren geweest, hadden
er waarschijnlijk veel meer mensen
gered kunnen worden onder het puin.”

‘Je bent vrij’
Die dag kwamen rond de 25 tot 30
mensen om het leven. Een paar maanden later werd Horst bevrijd. De serieuze blik van Sraar verdwijnt en maakt
plaats voor een diepe glimlach in de
mondhoeken van 87-jarige Horstenaar.

“Die feestelijke momenten, toen we
bevrijd werden, die zijn met geen
woord te beschrijven hoe prachtig
dat was. Je hoeft ineens nergens
meer voor op de hoede te zijn, je
bent vrij. De weken na de bevrijding
stelden zich rijen mensen op, op het
Lambertusplein, om hun vrijheid te
vieren. We liepen met z’n allen
richting het Wilhelminaplein. Het
was net alsof het Nederlands elftal
een belangrijke voetbalwedstrijd
moest spelen en iedereen deze
wilde bekijken op het
Wilhelminaplein. Dat vergeet ik nooit
meer. Het moment van vrijheid, dat
pakt niemand meer van me af.”

HALLO in Noorwegen
Noorwegen staat bekend om haar ongerepte natuur, vooral in het noorden
van het land. Fleur en haar vader Wil Craenmehr uit Hegelsom bezochten het land
onlangs. Ze reisden binnen een week verschillende plekken af. Tijdens de eerste
dag van deze vakantie zijn de twee op gletsjerhiking geweest in de
Jostedalsbreen. Daarna volgde nog een cruistocht door de fjorden, een uitloper
van het Sognefjord. Toen Fleur en Wil op de gletsjer stonden, vonden ze het een
mooi moment om eens met een goed uitzicht de HALLO door te bladeren.

HALLO in Maleisië
Anna Bongaerts, Henri Bongaerts en Wendy Bertrams uit Kronenberg waren op
vakantie in Maleisië. “Bij het Stadthuys in Melaka hebben we even een momentje
genomen om de HALLO te lezen. Het Stadthuys was in de VOC-tijd van de
Nederlanders, of Belanda, zoals Nederland toen genoemd werd.”
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aan
Kris Hoeijmakers

Nog eentje
dan
School is alweer twee
weekjes bezig en het is tijd
dat we met zijn allen weer
hard aan het werk gaan.
Helaas is er altijd één vervelende gewoonte die mij van
mijn werk houdt.
‘Nog eentje, om het af te
leren’, zeg je dan tegen jezelf,
om vervolgens twee hele
pakken koekjes weg te werken. Oké, misschien ben ik de
enige die een zich schuldig
maakt aan dit vorige voorbeeld. Toch denk ik dat veel
van jullie zich hier in kunnen
herkennen.
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kris Hoeijmakers
12 jaar
Broekhuizen
Dendron College

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Voor de zomervakantie moest ik
beslissen welk niveau ik wilde gaan
doen in de tweede klas van de middelbare school. In de brugklas deed ik
vwo+. Ik kon kiezen uit atheneum of
gymnasium. Mijn mentoren hadden

mij het advies gegeven om naar gymnasium te gaan. Eerst leek mij dat
ook wel leuk, maar ik heb uiteindelijk
toch voor atheneum gekozen.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Ik vind het leukste vak op school denk
ik gym, omdat ik het leuk vind om te
sporten. En ik vind het iets saaier om
de hele tijd te zitten en te luisteren
naar de saaie uitleg van een docent.
Geschiedenis is zeker het vak dat ik
het saaiste vind. Dit is omdat ik eerlijk

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

gezegd niet zo geïnteresseerd ben in
dat onderwerp, en dan leggen ze ook
nog zoveel uit en dat vind ik zelf saai.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Annie uit de Netflix-serie Good girls.
Ik vind dat een hele leuke serie en
ik vind haar echt geweldig. Ze heeft
een heel interessant, maar ook druk
leven. Ze beleeft heel veel met haar
zus en haar beste vriendin. Ook heeft
ze een dochter en ze doet altijd een
beetje alsof het haar niks boeit en dat
vind ik persoonlijk wel grappig.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ik geloof niet echt in van die groene
aliens, maar ik geloof wel in buitenaards leven. Het zou namelijk erg
toevallig zijn als de aarde de enigste
planeet is met levende wezens.
Hoe zou jij de biografie van je
leven noemen?
Crazy and lazy, want ik heb best wel
een druk en gek karakter. Maar ik kan
ook héél erg lui zijn en nergens zin in
hebben. Daarom dan het crazy en het
lazy. Het is eigenlijk een beschrijving
van mijn karakter.
Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Mijn ouders vertellen mij altijd dat ik
vroeger een hele lage en een beetje
hese stem had. En dat ik dan altijd
heel grappig en eentonig aan het praten was.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal ben ik echt net een minuut te
laat. Als ik ergens naar toe moet kan
ik best wel heel erg treuzelen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Dat is een foto die ik op school van
mijn vriendin heb gemaakt. Ze wilde
daar net haar hand voor de camera
doen en daardoor trok ze een heel
grappig gezocht.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Ik ken mijn beste vriendin eigenlijk
al sinds de kleuterschool. Maar toch
zijn we pas echt beste vriendinnen
geworden in groep drie.
Heb je een verborgen talent?
Nee. Ik denk het niet. En anders heb
ik het nog niet gevonden.
Wat is je favoriete hobby?
Ik vind volleyballen echt superleuk om te doen. Je bent namelijk
gewoon sportief bezig en ik vind
balsporten over het algemeen altijd
wel leuk.
Heb je een bijbaantje?
Ja. Het is niet echt een baantje, maar
mijn opa en oma hebben een perenen appelboom en als die van de
boom zijn gevallen raap ik die altijd
samen op met mijn nicht.
Wie is je favoriete leraar?
Ik denk mevrouw Hoebers. Zij is mijn
docent Engels. Ik vind haar echt heel
aardig en ze wordt naar mijn mening
nooit boos.
Waar ben je verslaafd aan?
YouTube en Netflix. Ik vind het in mijn
luie buien heel leuk om gewoon lekker chill op de bank YouTube of Netflix
te kijken en aangezien ik best vaak
in een luie bui zit, gebeurt dat best
vaak.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Nee, maar ik heb wel een liedje dat
ik heel mooi vind. Namelijk Someone
you loved van Lewis Capaldi.

Je bent lui in je bed
YouTube-filmpjes aan het kijken,
het is elf uur ‘s avonds en toch
echt eens tijd om te gaan slapen. ‘Ik kijk deze nog af, en dan
ga ik slapen’, beloof je jezelf
heel braaf. Dit wordt zomaar
twee, vier of zelfs zes video’s en
staat er niet 23.00 maar 01.00
uur op de klok. Gelukkig is dit in
de vakantie niet zo’n groot
probleem. Laat gaan slapen
betekent lekker uitslapen.
Lekker toch?
Klopt, maar die luxe kunnen
we ons nu school weer is
begonnen niet meer veroorloven. Er is geen tijd meer voor
urenlang ongepland social
mediagebruik of het verslinden
van hele pakken koekjes.
Bovendien heeft deze slechte
gewoonte nu niet alleen effect
op je slaapritme maar ook op je
verplichtingen op school.
Toch denk ik dat iedereen
die lijdt aan deze nare
gewoonte er met wat moeite
vanaf kan komen. Wat mij goed
heeft geholpen is jezelf afvragen: ‘Wat ik nu aan het doen
ben, zou je daar extra vroeg
voor opstaan?’ Zo ja, ga lekker
verder, zo nee, begin dan aan
werk wat wel belangrijk is, en
als je bij het kijken van YouTube
‘ja’ zou zeggen, dan sta je toch
lekker wat eerder op?
Teun
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Genomineerden Jonge
Ondernemer bekend
Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas heeft dinsdag 3 september de nominaties voor de Jonge
Ondernemer 2019 bekendgemaakt. Dit zijn Claire de Swart van GEMBER in Horst, Tim Neven en Tim Bergsma van
TIM! in Sevenum en Ruud Lenssen van Ruud Lenssen Documentaires in Horst.

winkel&bedrijf 09
Grensoverschrijdend

OndernemersCafé
Grubbenvorst
Ondernemers Collectief Grubbenvorst en Sociëteit Caldenbroich
organiseren op donderdagavond 26 september het OndernemersCafé.
Deze activiteit wordt gehouden bij café en restaurant Beej Toën in
Grubbenvorst.
Na een kort welkomstwoord en
een pitch houdt Vincent Schraven
van Euregio Rijn-Maas-Noord een
presentatie met als thema
Ondersteuning van grensoverschrijdende initiatieven.
Schraven is drie jaar actief
binnen het regionaal programmamanagement Interreg Deutschland-

Nederland. Aan het eind van de
avond is er tijd vrijgemaakt om met
elkaar in gesprek te gaan. Het
Ondernemerscafé biedt de plaatselijke en regionale ondernemers de
mogelijkheid om op informele
wijze kennis te maken en of te
onderhouden met collega-ondernemers.

Starters in de regio
Bedrijfsnaam
De ondernemers zijn gekozen door
de Werkgroep Jonge Ondernemers.
Deze werkgroep bestaat uit Isabel
Titulaer (voorzitter werkgroep, bestuur
OHM), Henk Lemmen (bestuur OHM),
Niek Geurts (bestuur OHM), Willeke
Verdellen (Energetic Training, winnaar

Jonge Ondernemer 2017), Remco
Cuijpers (De Laserstudio, winnaar Jonge
Ondernemer 2018), Wouter Hermans en
Christianne Verhaegh.
De Jonge Ondernemer 2019 wordt,
net als de winnaar van de van de
Ondernemersprijs, bekendgemaakt op

donderdag 21 november in de Mèrthal
in Horst. Tijdens deze avond presenteren de genomineerden zich via een
pitch aan het publiek. De uiteindelijke
winnaar ontvangt een voucher.
Kijk voor meer informatie op www.
ondernemersprijshorstaandemaas.nl

Kakelcafé in Sevenum
In Sevenum start op woensdag 11 september een Kakelcafé in café De Gaper. Het Kakelcafé is een idee van
Alex Janssen van Doener in Passie. Tijdens deze activiteit kunnen ondernemers elkaar treffen in een ongedwongen café-setting om zo ideeën te bedenken in een informele sfeer.
Het is niet zo dat tijdens het
Kakelcafé ondernemers alleen
maar met elkaar in gesprek gaan. Ook
is er een muzikaal intermezzo te horen
en is per bijeenkomst een programma.
Het Kakelcafé is een initiatief van Alex
Janssen.

MEGA
ROMMELMARKT

Carbootsale Horst
8 + 22 september

8.30/15.30 uur. 450 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

Met input van enkele dierenartsen
van Advee kreeg Janssen de opdracht
om aan de slag te gaan voor een
concept. “Door het wegvallen van
studieclubs, de opkomst van diverse
sociale media en de weerstand vanuit
maatschappij, ontstaat meer en meer

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

de behoefte bij ondernemers om op
een laagdrempelige manier met
elkaar in contact te komen en elkaar
bij te praten over alledaagse en niet
alledaagse dingen”, aldus Janssen.
Voor meer informatie, kijk op
www.kakelcafe.nl

Melderslo

06 - 11 10 16 65

2 lessen Hatha Yoga
2 lessen Yin Yoga
dynamische Hatha Yoga
Restorative Yoga

• Za. 26 okt. 09.30 - 12.30 uur:
meditatie voor beginners workshop met Karin Sanders
• Za. 26 okt. 14.00 - 16.30 uur:
ayurveda workshop:
‘mamma to be’ Het magisch
begin: ayurveda voor een gelukkige
en gezonde zwangerschap

Activiteiten
Wandelsporttrainingen zoals:
Powerwalking, Vitaliteits
wandelen, Nordic Walking en
Walking Bootcamp
Doelgroep
Dames en heren vanaf 35 jaar.
Onderscheidend vermogen
De trainingen zijn altijd in de
buitenlucht en het tempo van het

wandelen is hoger dan je normaal
loopt. In de trainingen wordt
daarnaast ook gewerkt aan
kracht, balans, coordinatie en
uithoudigsvermogen. Er is ruimte
voor persoonlijke aandacht.
De lessen zijn voor iedereen
toegankelijk die wat meer uitdaging zoekt dan gewoon wandelen.
De trainingen worden verzorgd
door een gediplomeerde wandelsporttrainster met ruime ervaring.

AUTOBEDRIJF

vloerreiniging

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s

-onderhoud

Verkoop van alle merken

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

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

en

WALKING BOOTCAMP

Kijk voor meer info op www.kaldenbroeck.nl/yoga of mail naar
marlies@kaldenbroeck.nl. Bellen kan ook op 077 76 000 36.
Agenda:
• Za. 14 sept. 09.30 - 12.30 uur:
ayurveda kook workshop:
healing through food, incl. Lunch
door ayurveda arts Prachi Mahajan
• Do. 19 sept. 19.00 - 22.00 uur
workshop ademkracht ‘
- als adem lucht wordtdoor ademcoach Wies van Beek

Ageia Beweeg & Wandelsport Trainingen
Annemie Saes
De Bisweide 72
5971 AZ Grubbenvorst
06 44 01 48 36
info@ageia.nl
www.ageia.nl
sport/vrije tijd/hobby
01 juli 2019

Caravan
stalling

Nieuw seizoen: YOGA - MEDITATIE - ADEMKRACHT
in de gloednieuwe locatie STRO Kaldenbroeck (zie foto)
• v.a. 09 sept. elke mvvond:
• v.a. 10 sept. elke di. avond:
• v.a. 11 sept. elke wo. ochtend:
• v.a. 11 sept. elke wo. avond:

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Dinsdag en donderdagavond
Kasteelse Bossen, Horst

Kaldenbroeck - Huys voor Puur Leven, Kaldenbroek
1c - 5973 RJ Lottum - www.kaldenbroeck.nl

Meer weten, kijk voor informatie
op www.ageia.nl Of neem contact
op info@ageia.nl / 06 44 01 48 36

Nieuws
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Zomerbijeenkomst
Samen voor de Gezondste Regio
Rabobank Horst Venray heeft dinsdag 27 augustus de vorderingen van het traject Samen voor de Gezondste
Regio 2025 gepresenteerd. Deze zomerbarbecue was een vervolg op de community bijeenkomst in maart
van dit jaar. Beide bijeenkomsten hadden als doel om te verbinden met als gezamenlijke ambitie: het
bevorderen en behouden van een regio waarin iedereen kan meedoen. Noord-Limburg als fijne plek om te
wonen, werken en recreëren.
In het Equestrian Centre de Peelbergen werden aan
ruim 200 betrokkenen en geïnteresseerden de voortgang en de ambities van de verschillende maatschappelijke projecten getoond. ‘We hebben samen concrete
resultaten geboekt op projecten rond de vier thema’s:
ondernemers laten groeien, food & agri, langer zelfstandig wonen en verbinding met onze jeugd’, aldus
programmamanager Pim Rohenkohl. ‘Ik ben verheugd te
constateren dat er inmiddels meer dan 100 belanghebbenden uit de regio betrokken zijn en actief een bijdrage
leveren aan initiatieven binnen Samen voor de Gezondste Regio 2025.’
Op deze zomerbijeenkomst werd met een interactief
programma een beroep gedaan op allen om nieuwe
suggesties en ideeën aan te dragen om een gezonde
regio te creëren. Jan Loonen, aanwezig als voorzitter
van de regiegroep Investeringsagenda Noord-Limburg,
benoemde de uitdagingen en de noodzaak voor samenwerking in de regio. ‘Samenwerking is hierbij echt
het sleutelwoord. Samen met ondernemers, overheden,
onderwijs en onderzoeksinstellingen en vooral samen
met de inwoners. En de kracht zit in de herhaling.’
Aan het einde van de zomerbijeenkomst kreeg Jacqueline Boots, kartrekker van het project ‘Samen tegen
eenzaamheid’ de aanmoedigingsprijs, een cheque van
€ 500,-, uitgereikt. Dit initiatief ontving van het publiek
de meeste stemmen. ‘Het is mooi om een bevestiging te
zien dat het project leeft onder de mensen’, benadrukt
Jacqueline. ‘Binnen onze werkgroep zitten mensen

www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Sponsorcontract Schouwburg
Op 4 september ondertekenden wij een
sponsorovereenkomst met de Schouwburg Venray.
Angelique Jansen (directeur Rabobank Horst Venray) en Paul
Franssen (directeur Schouwburg Venray) tekenden het sponsorcontract. Rabobank Horst Venray vindt de verbinding met cultuur
heel belangrijk en doopt hiermee de grote zaal tot Rabo zaal.

Singelloop
Op 22 augustus ondertekenden wij een
sponsorovereenkomst met de Stichting Venrayse
Singelloop.

vanuit diverse geledingen en ieder brengt zijn kennis en
ervaring mee. Dat maakt dat we echt stappen kunnen
zetten. En deze prijs van Rabobank Horst Venray wordt
uiteraard goed besteed aan ons project.’
Wil je ook een bijdrage leveren aan de Gezondste
Regio 2025? Of wil je meer informatie?
Dit kan via www.samenvoordegezondsteregio.nl

Rabobank Horst Venray steunt clubs en verenigingen

Rabo ClubSupport
Inschrijven Rabo ClubSupport t/m 20 september
Alle clubs en verenigingen hebben een persoonlijke
mail ontvangen met een unieke code om mee te
doen aan de Rabo ClubSupport. Let op: clubs en verenigingen kunnen zich nog t/m 20 september 2019
aanmelden.
Heb je geen mail ontvangen?
Neem dan contact op via
communicatie.horstvenray@rabobank.nl

Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00

Stemmen voor leden
Als lid van Rabobank Horst Venray kun je van 27 september t/m 11 oktober stemmen op jouw favoriete
vereniging of stichting. Voorgaande jaren ontvingen
alle leden de stembiljetten per post. Dit jaar ontvang
je een unieke stemcode per mail. Ben je lid van Rabobank Horst Venray en heb je op 27 september geen
mail ontvangen om te stemmen? Geef dit dan aan
ons door via communicatie.horstvenray@rabobank.nl

Edwin de Bruijn (directeur Rabobank Horst
Venray) en Brendan Rijsdijk (voorzitter Stichting
Venrayse Singelloop)
tekenden het sponsorcontract voor de Singelloop 2019. Rabobank
Horst Venray vindt de
verbinding met sport en
jeugd heel belangrijk in
het kader van gezondheid. Met dit sponsorcontract heeft ze haar
naam verbonden aan de
Rabobank Junior Run.
Op de foto (v.l.n.r.) Edwin de Bruijn (Directeur Rabobank) en
Brendan Rijsdijk (Voorzitter Stichting Venrayse Singelloop)

Woonevent
‘is dit het moment..?’

Inspire op 2 oktober 2019

Het woonevent voor iedereen die interesse heeft
in het (ver)kopen, huren, (ver)bouwen, inrichten of
verduurzamen van een woning.

Dit jaar vindt voor de vijfde keer INSPIRE plaats: De grootste carrièrebeurs
voor jongeren uit de regio Horst, Venray, Well en Wellerlooi! De avond wordt
georganiseerd door de Jongerencommunity van Rabobank Horst Venray.

Op zondag 29 september wordt het Venray bloeit Woonevent
“ is dit het moment…?” georganiseerd in de hal van de Rabobank aan het schouwburgplein in het centrum van Venray.
Je bent van harte welkom van 13.00 – 17.00 uur.

Wat kun je verwachten?
De meest toonaangevende bedrijven uit de regio Horst
Venray komen samen om zich aan jou te presenteren.
Ben je op zoek naar een stage of werkplek? Dan is
INSPIRE de perfecte oplossing. Je maakt deze dag kennis
met wel 60 bedrijven uit allerlei branches.

Inspire yourself!
Naast de bedrijvenmarkt hebben we ‘Inspire yourself’. Hier
staat een team voor je klaar
dat verstand heeft van profilering en positionering.

Informatie
Datum: woensdag 2 oktober 2019 van 18.00 - 21.00 uur
met aansluitend een netwerkborrel
Locatie: Schouwburg, Schouwburgplein 1 te Venray
Toegang: gratis

Je kunt bijvoorbeeld je CV of LinkedIn profiel laten
checken, kledingadvies ontvangen voor jouw sollicitatiegesprek en een gratis professionele Linkedin foto
laten maken. Als je wilt, word je haar (en make-up) van te
voren zelfs nog gedaan!

Wekelijks Inloopspreekuur
hypotheek & vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek:
iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• kantoor Kerkeveld 21 Horst
• kantoor Schouwburgplein 13 Venray

en zo 11
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GEPLUKT Susan Knops
pen. “Allemaal vrouwen ja. Noël heeft
het niet altijd makkelijk met al die
dames”, grapt Susan. Na hun trouwen woonden Noël en Susan eerst in
Horst, bij het bedrijf waar hij werkte.
Daarna verhuisden ze naar Hegelsom.
“Dit is een erg leuk dorp, ik heb me
hier altijd welkom gevoeld. Het is een
hecht dorp, iedereen kent elkaar.”
Susan vindt het belangrijk om zich
betrokken te voelen bij het dorp en
heeft zich in de loop der jaren aangesloten bij verschillende verenigingen. “Ik ben onder andere lid geweest
van toneelvereniging Poespas en
heb daar een tijdje de jeugdafdeling
geregisseerd. Ook was ik lid van het
Oranjecomité en heb ik samen met
mijn schoonzus verschillende keren
meegedaan aan de Liedjesmiddag.
Ook heb ik carnavalsliedjes voor de
jeugd geschreven. Verder verzorg ik
voor de dansgarde de kostuums en de
grime. Ik heb voor meer grote producties gegrimeerd, zoals de revue in
Horst. Dat is altijd erg gezellig.” Het is
dan ook geen verrassing dat Susan er
tijdens carnaval altijd tot in de puntjes verzorgd uitziet. “Ik vind het leuk
om dan iets speciaals te verzinnen.
Zo was het thema van carnaval een
keer ‘smaakvol’. Onder het mom van
‘dát smákt nao miër’, ging ik verkleed
als mier.” Lezen doet ze ook graag.
“Vooral in bad en dan met name
spannende boeken.”
Deze goedlachse Hegelsomse is graag creatief bezig. Grimeren, naaien, aardewerk beschilderen: het maakt haar niet uit. Daarnaast zet ze zich veel
in voor het verenigingsleven en heeft ze enkele maanden geleden haar baan in de slagerij omgeruild voor activiteitenbegeleiding. Deze week wordt
Susan Knops (46) geplukt.
Waar in de meeste gezinnen de
garage het domein van de man is, is
dat bij de familie Knops wel anders.
Daar is de garage ‘overgenomen’ door
Susan. Er staan dozen vol met kraaltjes, touwtjes, glitters, stofjes en
schmink. Haar nieuwste hobby is
‘stippelen’: aardewerk versieren met

stipjes. “De garage is mijn ‘frothok’”,
beaamt ze lachend. “Ik vind alles leuk,
als het maar creatief is. Vroeger zat ik
al altijd aan tafel met kraaltjes dingen
te maken. Ik was geen poppenmeisje.
Ik heb wel één keer voor Sinterklaas
een babypop met buggy gekregen.
Daags daarna nam ik die mee naar

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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school en veel meer heb ik er niet
mee gespeeld. Ik had een paar
barbies en daar maakte ik vooral
kleertjes voor.”

Slagerij
Susan groeide samen met haar
oudere broer op in een volgens
haar doorsnee gezin aan de Prins
Bernardstraat in Horst. “We speelden
veel buiten met de kinderen in de
buurt. Het was een leuke wijk om op
te groeien.” Na de basisschool ging ze
naar de mavo in Horst, hoewel ze het
advies havo had gekregen. “Maar op
de mavo kon je op vrijdagmiddag
workshops volgen, zoals fotografie.
En dat wilde ik graag, dus ging ik naar
de mavo. Ik hoefde niet heel hard te
leren op school. Ik vond alles leuk en
deed overal aan mee.” Ze volgde de
opleiding tot activiteitenbegeleidster
en ging daarna aan de slag bij het
Vincent van Gogh-instituut. “Daar heb
ik 3,5 jaar gewerkt. Toen kwamen de
bezuinigingen in de zorg. Via een uitzendbureau ben ik vervolgens bij een
slagerij terechtgekomen. Daar heb ik
15 jaar gewerkt en vervolgens 7 jaar
bij de thuiszorg.” Ze keerde uiteindelijk weer terug bij de slager, maar
de zorg bleef toch kriebelen. En nu
werkt ze sinds mei als activiteitenbegeleidster bij Zorghuis Nederland in
Roermond. “Dat is echt keileuk werk.
Het is fijn om te merken dat er wordt
beseft dat dit soort vormen van dagbesteding belangrijk is voor ouderen.”
Haar echtgenoot Noël leerde
Susan 22 jaar geleden kennen.

“Bij een concert van Rowwen Hèze
in de Mèrthal. Nee, het was niet
meteen liefde op het eerste gezicht,
dat heeft wel een beetje moeten
groeien”, lacht ze. Samen kregen ze
twee dochters, Loeki van 16 en Silke
van 13. Daarnaast hebben ze nog een
poes, Lotje, vier cavia’s en vier kip-

Pfffeindelijk
Ten slotte: wat zou Susan doen
met een miljoen? “Oh, geen idee.
Een ander huis? Nee, ik ben tevreden
met dit huis. Weet je, wij zijn helemaal niet zo materialistisch. Het heeft
echt jaren geduurd voordat we een
computer hadden. We hebben er
uiteindelijk eentje gekocht en een
e-mailadres aangemaakt dat begint
met ‘pfffeindelijk’!”

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

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

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Raadsavond

Op dinsdag 10 september
vergadert de gemeenteraad
Meepraten
Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden
kunnen deelnemen) en een besluitvormend
gedeelte. Tijdens de voorbereidende vergadering kunnen inwoners gebruik maken van het
burgerpodium (dat mag ook gaan over zaken
die niet op de agenda staan).
Integrale Structuurvisie. Meer informatie over

Hulp aan inwoners

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

Meer informatie

Gemeente en zorgorganisaties
krijgen een goed rapport

grifﬁer@horstaandemaas.nl

De openbare vergadering is in de raadzaal

Inwoners van Horst aan de Maas zijn tevreden over de ondersteuning die ze krijgen vanuit

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De hulp draagt bij aan het

Agenda

De besluitvormende vergadering is gepland

verbeteren van hun situatie: ze kunnen zich beter redden en ze hebben een betere kwaliteit

Tijdens deze raadsavond wordt o.a. de Regi-

vanaf 21.00 uur. Afhankelijk van het verloop van

van leven.

onale Energiestrategie opiniërend besproken.

de voorbereidende vergadering kan dit tijdstip

Op de agenda van de besluitvormende verga-

maximaal een half uur vervroegd worden.

Uitgedrukt in rapportcijfers: gemeente en zorg-

voor mensen met een uitkering eenvoudiger

dering staat o.a. de aanleg kunstgrasveld voor

U kunt de vergadering ook live volgen via

organisaties krijgen gemiddeld een 8,2 voor

gemaakt. Alle onderzoeksresultaten vindt u op

afdeling korfbal SV Melderslo en de herziening

www.horstaandemaas.nl/raad .

hulp vanuit de Wmo en een 8,0 voor jeugdhulp.

www.horstaandemaas.nl.

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium?

de agendapunten leest u op de website

Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering

www.horstaandemaas.nl/raad.

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

Dat blijkt uit het Cliëntervaringsonderzoek.
Daarmee onderzoekt de gemeente elk jaar

Hulp nodig? Vraag een gesprek aan

wat inwoners vinden van de dienstverlening

Voor al uw vragen op het gebied van werk,

van de gemeente en die van zorgorganisaties.

inkomen en zorg kunt u bij de gemeente

Wethouder Thijs Kuipers (Jeugdzorg) is blij met

terecht. Bel ons op tel (077) 477 9777.

deze positieve uitkomst: “Het laat zien dat de

U kunt via onze website (www.horstaande-

hulp aan kwetsbare inwoners in Horst aan de

maas.nl/hulp) ook laten weten dat u graag met

In september gaan we beginnen met het snoeien van diverse bomen in de Horst,

Maas goed is georganiseerd. Op deze solide

onze consulent wilt praten over uw hulpvraag.

Meterik, Hegelsom en Melderslo.

basis kunnen we verder bouwen, zodat goede

U wordt dan terug gebeld.

hulp in de toekomst betaalbaar en beschikbaar

Afhankelijk van uw vraag spreken we een mo-

blijft.”

ment af voor een gesprek met onze consulent.

Uit het onderzoek kwamen ook een aantal

Dat kan bij u thuis, maar ook in het gemeente-

aandachtspunten. Zo is het belangrijk dat

huis, of ergens anders waar u het prettig vindt.

inwoners die hulp nodig hebben, weten waar

Tijdens dat gesprek bespreekt u uw persoon-

ze terecht kunnen. De gemeente heeft al

lijke situatie. Samen met de consulent bekijkt u

gezorgd dat mantelzorgers minder worden

of u zelf, met hulp van de mensen om u heen,

belast. Ook heeft de gemeente de formulieren

uw situatie kunt verbeteren.

Diverse dorpen

Snoeien bomen

De werkzaamheden duren tot en met decem-

Meer informatie

ber en vinden plaats tussen 8.00 en 16.00

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact

uur. We maken gebruik van een hoogwerker

opnemen met Openbare Werken via

en soms is het noodzakelijk om de weg tij-

telefoonnummer (077) 477 97 77.

delijk af te sluiten. Wij vragen uw begrip voor

U kunt uiteraard ook een mail sturen naar

het ongemak.

gemeente@horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Commissie bezwaren en
klachten

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

America

Energiestraat 16

Maarten de Vriesstraat 2

Grad Poelsweg ong.

Tienrayseweg 18

Swolgen

Grubbenvorst

Kronenberg

Donksstraat 15

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 10 septem-

Horsterweg ong.

Den Spittheuvel 4

Horst aan de Maas

ber 2019 bij elkaar voor een hoorzitting.

Hegelsom

Lottum

Beleidsnotitie teeltondersteunende

Bosstraat 65

Losbaan 44

voorzieningen gemeente Horst

Hoorzitting om 18.30 uur

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

Horst

Meterik

Behandeling van bezwaarschrift tegen het

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Venloseweg (tussen 59 en 63)

Meteriks Veld 25

opleggen van een last onder dwangsom inzake

(ingang via hoofdingang).

Ruttenweg ong.

Sevenum

hemelwater gemeente Horst aan

huisvesting arbeidsmigranten aan Wevertweg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Nieuwenbergweg 1

Venloseweg 17

de Maas vastgesteld

in Horst.

met de secretaris van de commissie, mevr.

Radmakerstraat 18

Zadelmakerstraat 1

De commissie brengt advies uit over te nemen

A Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

aan de Maas vastgesteld
Subsidieregeling afkoppelen
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Taxus Taxi

Jaarlijkse inzamelactie zeer
succesvol
De jaarlijkse inzamelactie van stichting Taxus Taxi in de gemeente Horst aan de Maas is zeer
succesvol verlopen. In totaal is dit jaar ruim 346.000 kilogram taxussnoeisel ingezameld,
goed voor ruim 3.000 chemotherapieën. Hiervan werd 11.078 kilogram in de gemeente
Horst aan de Maas ingezameld. “We zijn erg verheugd met de opbrengst van dit jaar”,
vertelt Werner Toonen van stichting Taxus Taxi.

Afgelopen week bezocht burgemeester Palmen het 60-jarig huwelijkspaar Vissers-Wismans
in Meerlo. Hij feliciteerde hen namens de gemeente en overhandigde daarbij de gebruikelijke
cadeaus.

De massaal aangeboden taxusnaalden bevat-

mige gevallen voor chemotherapieën tegen

ten een belangrijke grondstof voor chemothe-

alvleesklier- en slokdarmkanker.

Recreatie, natuur en water

Herinrichting voormalig
provinciaal depot

rapieën tegen verschillende soorten kanker,
zoals eierstok-, borst- en longkanker, maar ook

Kijk voor meer informatie op

tegen kanker van de slijmvliezen en in som-

www.taxustaxi.nl

Het gebied tussen de A73 Meldersloseweg, oftewel het voormalig provinciaal depot,

Woensdag 25 september

wordt heringericht. Dit gedeelte valt binnen het projectgebied Groote Molenbeek en

Toekomst van de veehouderij
in Horst aan de Maas
Praat mee

Programma

Het landelijk gebied zit midden in een ver-

19.30 uur

Inloop.

anderproces. De zogenoemde ‘license to

20.00 uur

Opening en interactieve

21.30 uur

Afsluiting en gelegenheid tot

produce’ van veehouders staat ter discussie.
Kringlooplandbouw, terugdringen van emis-

biedt kansen om recreatie, natuur en water samen te laten komen.
De voormalige zoutloods is ondertussen gesloopt. Begin september wordt gestart met het saneren van de grondvervuiling. Tijdens deze werkzaamheden kan de carpoolplek gewoon gebruikt
worden.

paneldiscussie.

sies, steeds hogere kwaliteit en meer diversi-

napraten.

teit in producten zijn thema’s waar de sector
zich mee bezig houdt om toekomstbestendig te

Locatie

blijven en maatschappelijk weer gewaardeerd

Floriadeterrein: Campusgebouw Villa Flora,

te worden. Kringlooplandbouw, terugdringen

Sint Jansweg 20 in Venlo.

van emissies, steeds hogere kwaliteit en meer

Parkeren kan bij de Innovatoren

diversiteit in producten zijn nodig om als sector

(Sint Jansweg 15) en is gratis.

toekomstbestendig te kunnen blijven en om
maatschappelijk weer gewaardeerd te worden.

Praktisch

Om goed aan te sluiten bij deze veranderingen

Aangezien dit een interactieve avond wordt,

stelt de gemeente Horst aan de Maas een visie

willen wij u vriendelijk vragen een smartphone

op voor zowel de grondgebonden als de inten-

of tablet mee te nemen.

sieve veehouderij. Dat kunnen we niet alleen
en doen we dan ook graag samen met u.

Vervolg
Na deze avond worden ook gesprekken

Aanmelden

georganiseerd met belangenorganisaties en

Iedereen is daarom welkom om op deze avond

klankbordgroepen om verder met elkaar

in gesprek te gaan over de veehouderij in

door te praten over de veehouderij in onze

Horst aan de Maas. Wilt u meepraten of bent

gemeente.

u graag aanwezig als toehoorder, meldt u

Deze gesprekken vinden op latere data plaats

zich dan vóór 23 september aan via

en daarvoor worden apart uitnodigingen

gemeente@horstaandemaas.nl.

verstuurd.

Naar het gemeentehuis?

Maak eerst een afspraak!
Als het nodig is om iets persoonlijk in het

binnenlopen. We helpen u graag aan een

gemeentehuis aan te vragen dan moet u

afspraak.

eerst een afspraak maken. Bijvoorbeeld
voor de aanvraag van een paspoort,

Veel kan via de website

ID-kaart of rijbewijs.

U bent van harte welkom aan onze balie, maar
op onze website kunt u altijd terecht. Veel din-

Hoe maakt u een afspraak?

gen zijn 24/7 te regelen op onze website. Bij-

Op onze website horstaandemaas.nl/afspraak

voorbeeld een vergunningaanvraag, afvalinfo

kunt u makkelijk een afspraak maken. Als u

opzoeken of melden dat er een verkeersbord

dat toch lastig vindt, kunt u ons bellen of even

kapot is. Kijk eens op www.horstaandemaas.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Er gebeuren te vaak ongelukken’
Het is vanaf 1 juli niet meer toegestaan om je telefoon vast te houden tijdens het fietsen. Wanneer je de telefoon toch in je hand hebt,
riskeer je een boete van 95 euro. Een goede maatregel, vindt 86 procent van de inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Door tijdens het fietsen met de telefoon
bezig te zijn, kunnen er gevaarlijke situaties in het verkeer ontstaan. Zo zegt iemand:
“Je merkt heel duidelijk dat fietsers die op de
telefoon zitten te kijken totaal geen aandacht
hebben bij het verkeer. Dit is niet alleen voor
henzelf gevaarlijk, maar ook voor andere verkeersdeelnemers.” Een ander sluit zich daar
volledig bij aan: “Het blijft levensgevaarlijk en
niet alleen voor de apper of beller zelf. Zonder
goed op te letten kun je zomaar ‘loeihard’
tegen een paaltje van een verkeersbord smakken met alle gevolgen (hersenletsel, et cetera)
van dien.”
Veel inwoners hebben het in de praktijk
ook al fout zien gaan. “Ik heb wel vaker gezien
dat iemand tegen een paaltje of half de stoep

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
Nee 4%
10%
Ja
86%
Verbod telefoon
op fiets is terecht

gebeurde. Na flink roepen keek hij alsnog op,
op fietste omdat ze aan het bellen waren.
maar toen vielen we al over elkaar heen.”
Ik heb zelf ook eens gezien dat een meisje,
Niet iedereen is voorstander van dit verbod.
terwijl ze met haar telefoon bezig was, zo door
rood reed bij een stoplicht. Dat kan zo fout aflo- “Het is niet te regelen. Te weinig mankracht
pen… Ik heb mijn kinderen ook gewaarschuwd. om dit soort onzin te forceren. Ga inbrekers en
geweld misdrijven oplosBoete voor fietsen met
de telefoon in de hand
sen als politie. Niet fiet‘Levensgevaarlijk’
is voor eigen rekening!
sers die bellen lastig
Hopelijk zien ze in dat het
vallen”, oppert een inwo‘Je hoeft niet altijd
te gevaarlijk is en doen
ner.
bereikbaar te zijn’
ze het zo ook al niet”,
TipHorstaandeMaas
vertelt een inwoner.
is een samenwerkings
‘De boete is te laag’
Een andere inwoner heeft
verband tussen
het zelfs aan den lijve
HALLO Horst aan de
ondervonden: “Ik ben een keer aangereden
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
door een fietser die ik append tegenkwam op
of aanmelden voor de volgende enquête,
het fietspad en totaal niet zag wat er rond hem kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl
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Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

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

Ingezonden brief

Mestverwerkingvergunning? Die komt er, wat de raad ook zegt
Soms heeft de omgeving bezwaren tegen verder uitbreiden of veranderen van een bedrijf met nog meer risico van overlast. Hoe krijg je dan
toch een vergunning? Welke listen pas je toe?
Adviesbureaus kunnen helpen.
Die werken meer als een belangenvereniging. Een adviesbureau zegt
bijvoorbeeld: “Ons werk is altijd
gericht op meer resultaat voor de
agrarische ondernemer.” Geen objectiviteit te verwachten. Het verzinnen van opmerkingen, aannames en
waarnemingen die het doel van de
ondernemer dienen is wel te verwachten. Zaak dus voor de ambtena-

ren om deze ‘adviezen’ heel goed te
controleren. Hebben die daarvoor tijd
of zijn ze al overbelast, zozeer dat de
‘adviezen en berekeningen’ maar eenvoudig worden overgenomen?
Echt controleren of aannames
logisch zijn en berekeningen kloppen
is er niet altijd bij. Maar die vergunning moet er komen.
Regionale mestverwerking? Extra
stank in een al overbelaste omgeving?

Dat kan. In een voorbeeld in Horst aan
de Maas wordt bij een veranderingsaanvraag alleen een klein stukje van
het bedrijf bekeken. De extra stank
van alleen dat kleine stukje is volgens de (bedenkelijke) berekeningen
acceptabel. Optellen bij de veehouderij is er niet bij. Mooie truc. Neem
gewoon elke stal apart, is er nooit
een probleem. In eerdere adviezen werden onterechte kengetallen
gebruikt. Theoretisch weinig stank.
In de praktijk erger. Meetbureaus en
adviseurs schermen met stankverwijdering rendement van 96 procent.

Lijkt mooi, maar klopt niet. In werkelijkheid slechts 60 procent. Maar het
adviesrapport zet wel de foute toon.
Als onderbouw van de theoretisch
geringe stank worden waarnemingen aangevoerd. Geen onderbouwing
en geen logica. Maar de vergunning
moet komen. Waarnemingen worden
aangevuld met aannames wars van
praktijk. Het lijkt mooi echter zonder
basis. Metingen in 2018 lieten 10 tot
15 maal meer stank zien dan geruststellende aannames van 2017. Hoe
betrouwbaar waren die aannames?
Enige kritiek? De vergunning moet er

komen. Bestemmingsplan dat regionale mestverwerking kan verbieden?
Daar wordt de co-substratentruc voor
uitgevonden. Een vergunning gebaseerd op advies en meetrapporten
vol met bedenkelijke verwachtingen,
aannames en foute berekeningen en
maar één zekerheid: de omgeving
zal blijvend met, nog meer stank
worden overladen. Jaren van economische delicten. Extra stank voor de
omwonenden. De vergunning? Die
komt er wel.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallohorstaandemaas

Bespreking poll week 34

Nikabdragers moeten geweigerd worden in de bus
Het boerkaverbod maakt veel reacties los, ook op de Facebookpagina van
HALLO Horst aan de Maas. Een ruime meerderheid van 81 procent vindt dat
nikabdragers geweigerd moeten worden in de bus.
Zij vinden dat een chauffeur van Arriva juist heeft gehandeld toen hij
een vrouw die een nikab droeg weigerde. De handhaving van het verbod
was op voorhand al omstreden. Openbaarvervoerbedrijven lieten weten
geen moslima’s te zullen weigeren die hun gezicht hebben bedekt, omdat
ze een vervoersplicht hebben. Toch werd een nikabdraagster uit Geleen
geweigerd in de bus. Volgens de regels van Arriva had de chauffeur de
nikabdraagster niet mogen weigeren, omdat ze niet handhaven op het

boerkaverbod. Twan Hendriks “ Arriva en de branche hebben niets te willen”,
zegt Twan Hendriks op Facebook. “ Het is wet. De transport branche kan toch
ook niet besluiten dat de maximum snelheid voor vrachtauto’s 110 km/h
is. Arriva zet haar werknemers aan tot het overtreden van de wet. En dat
is een misdrijf! Keihard aanpakken. Om te beginnen met het korten op de
concessiebetalingen.” Anita Wagenaar ziet het toch iets anders. “Los van het
feit wat ik van een boerka of van de boerkawet vind, stoor ik me het meest
aan het feit dat sommige mensen doen alsof deze buschauffeur het land
gered heeft. Hij heeft een vrouw geweigerd ... nou nou ... Ben benieuwd hoe
het met de carnaval er aan toe gaat ...”

Ouderen moeten zelf eenzaamheid
voorkomen
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Volgens cijfers van het Nationaal Ouderenfonds voelt de helft van het aantal
55-plussers in Nederland zich eenzaam. Zij missen vrienden om zich heen,
ervaren een leegte en missen iemand om zich verbonden mee te voelen.
“Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op
een depressie. Eenzame ouderen blijken 14 procent meer kans te hebben
op een vroege dood dan de gemiddelde persoon”, aldus het Ouderenfonds.
Vreemd dat zoveel ouderen zich eenzaam voelen. Met al die ouderenclubs,
dagvoorzieningen, eetpunten en andere activiteiten zou dat toch helemaal niet

hoeven? Wie zich eenzaam voelt moet er natuurlijk zelf ook wel op uit gaan
en actie ondernemen. Vrienden maken doe je niet achter de geraniums. Ook is
het belangrijk om al van jongs af aan relaties op te bouwen. Er zijn echter ook
mensen die het moeilijk vinden om contacten met anderen te leggen. Die een
drempel ervaren en zich niet zo makkelijk in hun eentje durven aan te sluiten
bij een vereniging. Ook hebben zij vaak geen toegang tot een computer en
internet en weten dus niet wat er allemaal wordt georganiseerd.
Ouderen moeten zelf eenzaamheid voorkomen. Wat vindt u?

Gypsy
Wat was het weer warm
de afgelopen week, hè.
De derde hittegolf in één
zomer. En wie weet wat voor
‘Indian Summer’ we nog
tegemoet mogen zien. Tijdens
zulke dagen trek je het liefst
elke dag wat anders aan.
Luchtige kleding moet het
zijn. Van die zwierige rokken
die nu zo helemaal in zijn,
sjaaltje in het haar en aan je
voeten leuke sandaaltjes of
slippertjes. Een beetje de
‘gypsy look’ zeg maar.

Uitslag vorige week (week 35) > Horst aan de Maas heeft een milieustraat nodig > eens 49% oneens 51%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Geldsmijterij
Vorige week is bekend geworden dat de gemeente een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal wil bouwen bij het Dendron College. Als dat
door zou gaan, gaat dat heel veel geld kosten. Geldsmijterij die ongepast
is.
Miljoenen worden er in gestoken
om Afslag10, dat prestigeproject, van
de grond te krijgen en blijkbaar kan
dat alleen maar als het zwembad en
de sporthal verplaatst worden.
Te gek voor woorden.

Ik ga elke week zwemmen in
zwembad De Berkel. Een fijn zwembad, waar iedereen terecht kan. En dat
nog minstens twintig jaar mee kan.
Waarom zou je zo’n zwembad willen
slopen? Heeft de gemeente zoveel

geld dat ze dit soort fratsen uit kan
halen? En ze geven ook al zoveel uit
voor de verbouwing van ’t Gasthoês.
Of het geld niet op kan.
En ondertussen lees ik in de krant
dat het riool in de gemeente Horst aan
de Maas niet meer in staat is om al
het regenwater weg te krijgen als het
heel hard regent. Eigenlijk zou de
riolering voor zo’n 40 tot 50 miljoen
opgeknapt moeten worden. Maar de

gemeente heeft daar maar 13 miljoen voor over. Terwijl dáár geld aan
besteden voor alle Horstenaren veel
nuttiger is dan een nieuw zwembad
en een nieuwe sporthal bouwen,
terwijl we al een goed zwembad en
een prima sporthal hebben, die nog
vele jaren mee kunnen.
Ria Kusters,
Stuksbeemden Horst

Ingezonden brief

Waarom een nieuw zwembad nabij Dendron?
In Horst staat een geweldig zwembad. Iedereen kan er van gebruik
maken en dat gebeurt ook in steeds grotere mate. Zwembad de Berkel
kan zeker nog twintig jaar mee. Nog niet zo lang geleden is de machinekamer vernieuwd. Sloop van het zwembad betekent feitelijk kapitaalvernietiging. Toch wil het College van B&W een nieuw zwembad bouwen.
Nabij het Dendron College. Waarom eigenlijk?
Steeds wordt er door het College
van B&W gezegd dat er een nieuw
zwembad moet komen en, als gevolg
daarvan, ook een nieuwe sporthal.
Maar een duidelijk motief ontbreekt.
Er wordt gesproken over het creëren
van ruimte nabij ’t Gasthoês, maar
waarom dat nou zo per se moet blijft
onduidelijk. Jaren geleden wilde het
gemeentebestuur ook de Mèrthal

slopen. Door massale actie is dat
tegengehouden. De Mèrthal is inmiddels een bloeiende voorziening voor
heel wat culturele activiteiten.
Hetzelfde zou moeten gelden voor het
zwembad.
Moet een nieuw zwembad het
megalomane plan voor Afslag10, dat
sowieso al tientallen miljoenen gaat
kosten, redden? Omdat Afslag10 verder

feitelijk niets voorstelt? Of moet de
beurs van het Parkhotel gespekt
worden? Door allerlei voorzieningen te
treffen in wat nu nog gewoon de
Kasteelse Bossen heet, die grote
sportploegen naar Horst lokken, waar
het Parkhotel haar voordeel mee kan
doen?
Het is het gemeentebestuur er
kennelijk alles aan gelegen om haar
plannetjes door te drukken. De criteria op basis waarvan besloten wordt of
dat plan wel of niet door moet gaan,
worden steeds ruimer. Eerst mocht de
exploitatie van een nieuw zwembad
niet hoger worden dan het bestaande
zwembad. Toen een nieuw zwembad

veel duurder zou worden, werd dat
criterium los gelaten. Nu is het criterium dat het zwembad een verbetering moet zijn ten opzichte van het
huidige en moet de nieuwe locatie
voordelen bieden ten opzichte van
de huidige. Maar in de locatiestudie
is geen enkele aandacht besteed aan
die huidige locatie. Voor het College
van B&W moet er immers een nieuw
zwembad komen. Of dat nou logisch
is of niet. En de burgers van Horst aan
de Maas mogen het geld voor die
plannetjes van het College van B&W
ophoesten.
Paul Geurts,
Blauwververstraat Horst

Ho wacht! Gypsy? Dat is toch
zigeuner? Die ‘look’ kun je je
beter niet aanmeten. Voordat je
het weet heb je de burgerwacht
in je nek hijgen en word je op
Facebook als verdacht type
omschreven, want wie trekt er
nu een lange rok en teenslippers aan? Een beetje gechargeerd misschien. Maar deze
gedachte kwam toch bij me op
toen er afgelopen week een
bericht op de Facebookpagina
van de politie werd geplaatst,
waarin mensen werd opgeroepen uit te kijken naar enkele
verdachte dames in
Grubbenvorst. Ze werden
omschreven als ‘zigeunerachtig’.
Vooropgesteld: terecht dat
mensen worden gewaarschuwd
voor verdachte situaties.
Babbeltrucs komen helaas
steeds vaker voor en het zijn
echt niet alleen ouderen die
erin trappen. Maar waarom nou
toch weer dat stereotype van
‘zigeunerachtig’? Moet je je als
overheidsinstantie juist niet ver
houden van stigmatisering en
puur alleen de feiten vermelden? Het bericht maakte veel
reacties los. Van mensen die
elkaar ‘ taggen’ en oproepen op
te letten, tot grove reacties als
‘schiet ze maar allemaal overhoop’. Het werd nog eens extra
pijnlijk toen bleek, na onderzoek van de politie (!), dat de
vrouwen niets kwaads in de zin
hadden en alleen hun geloof
aan het verkondigen waren. Is
dit nu ook een vorm van ‘trolling’ op internet?
Marieke
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Even voorstellen
Sinds afgelopen week ben ik burgerraadslid voor de fractie
D66+GroenLinks. Ik ben, als jongste dochter van Wanten Pierre, geboren en getogen in Sevenum, ben getrouwd en moeder van twee inmiddels volwassen kinderen. Al vele jaren woon ik op ’t Zaerumse Klaef,
wat er mede voor gezorgd heeft dat ik zeer geïnteresseerd ben in de
lokale politiek. Ik werk vanaf 2006 bij de Mutsaersstichting in Venlo.
Zorg voor jongeren staat voor mij dus hoog in het vaandel. Dit neemt
niet weg dat ik ook ouderenzorg erg belangrijk vind. Alle zorg vind ik
belangrijk.
Na een lange periode van strijd
voor onze eigen leefomgeving en na
vaak te hebben geroepen dat poli-

tiek niet bij me zou passen, zit ik nu
dus toch op deze stoel. Ik bleef zaken
op de voet volgen en uiteindelijk

besefte ik dat ik me toch graag zou
willen inzetten voor onze gemeenschap. Het spreekwoordelijke bloed
kruipt dus toch waar het niet gaan
kan. De partij waarbij ik dat wil doen,
lag voor de hand. D66+GroenLinks,
een partij die bij me past. Een partij die onderwijs hoog in het vaandel heeft staan. Goed onderwijs, op
alle niveaus, is van reuze belang. Een
partij die de voordelen van samenwerken in Europa ziet en tevens helder heeft dat we veel zuiniger zullen

moeten omgaan met onze aardbol.
Daarmee samenhangt een voor mij
passende en gezonde kijk op de veehouderij. Een mooie tak van sport,
zolang de gevolgen binnen de perken
blijven. En momenteel is dit door de
concentratie van vee-industrie (grotendeels bestemd voor export) in ons
eigen Noord-Limburg en in Oost- en
Noord-Brabant, niet meer het geval.
Gelukkig wordt dat inmiddels breed
gedragen en komt het ene na het
andere rapport naar buiten, waarin de

bij men aangaf dat ze zeker wel eens
wat hebben gedaan wat niet kon en
mocht. Tegelijkertijd vertelden ze ook
dat ze dit achter zich wilden (en hadden) (ge)laten. Zou het helpen als
juist deze jongeren in gesprek gaan
met de jongeren die de naam hangjeugd een negatieve lading geven? Ik
zeg: Ja.
Helpt dat niet, dan moet er streng
of hard worden opgetreden tegen

de kleine groep die de zaak terroriseert. Alleen dan krijgt het woord
hangjeugd de positieve lading die het
verdient.
Laten we blij zijn dat er tenminste
nog hangjeugd is en dat niet alle jongeren de hele dag binnen op Netflix
of achter de spelcomputer zitten.

negatieve gevolgen van de enorme
schaalvergroting van de afgelopen
jaren, worden belicht.
De noodzaak van nieuwe regels,
als ook de nieuwe Omgevingswet,
zorgen dat er voor gemeentes veel
werk aan de winkel is. Er liggen vele
uitdagingen. Ik hoop dat het me lukt
om daar, in onze mooie gemeente,
een steentje aan bij te dragen.
Ik heb er zin in.
Thea Lemmen,
D66+GroenLinks

Hangjeugd
Klinkt negatief, niet? Maar is dat ook zo? Ik zeg: Nee. Ik weet zeker
dat veel mensen het niet met me eens zijn. Het woord hangjeugd heeft
een negatieve lading. Toch wil ik graag met jullie een ontmoeting delen
die ik had toen ik op het Strandje aan de Maas aan het werk was.
Een aantal aanwezige jongeren,
dat nu niet echt bekend staat als
lieverdjes, sprak mij aan met de
vraag: “Jij hebt het niet op de jeugd
hè?” “Daar klopt niets van want ik
ben juist regelmatig met deze groep

in gesprek”, was mijn reactie.
Echter wel met de toevoeging:
“Ik heb een hekel aan jeugd (iedereen) die moedwillig alles vernielt
en voor overlast zorgt.” Vervolgens
ontstond er een goed gesprek waar-

John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Dag van de scheiding op 13 september 2019

GRATIS ADVIES
BIJ VRAGEN OVER
SCHEIDEN
Ruim 1 op de 3 van alle huwelijken strandt. Mensen die in scheiding liggen, ervaren die tijd als zwaar en
emotioneel. 42% van de gescheiden mensen had angst om te gaan scheiden, doch heeft een grote meerderheid
geen spijt van de beslissing om uit elkaar te gaan.
Wel geeft recent onderzoek aan, dat bijna de helft van

ook heel moeilijk. Bijstand door een ervaren en

de gescheiden koppels de gevolgen van hun scheiding

gespecialiseerde familierechtadvocaat/mediator is

achteraf bezien anders zouden regelen. Om meer

dan noodzakelijk. Een scheiding is immers het begin

aandacht te richten op de noodzaak van een goede

van een nieuwe toekomst voor beide partijen én voor de

begeleiding bij scheiding heeft de vFAS de Dag van de

kinderen.”

Scheiding ingesteld.
Op 13 september a.s. zijn de kantoren van
Mw. mr. G.G.J. van Kooten van TRC Advocaten

TRC Advocaten in Veldhoven en Horst voor iedereen

in Veldhoven (familie- en erfrechtadvocate,

met vragen over een familierechtelijke kwestie

Evelien Geerings, Edward Plass en Ghislaine van Kooten.

echtscheidingsmediator en collaborative advocaat)

geopend van 9.00 tot 17.30 uur. Gedurende die dag

Familierechtadvocaten en tevens mediators bij TRC Advocaten.

wijst op het belang van een goede scheiding:

is het mogelijk om vrijblijvend kennis te maken

”Partners die in een scheidingssituatie komen te

met de familierechtadvocaten en mediators van

verkeren, krijgen in één keer heel veel over zich

TRC Advocaten. U bent samen welkom of alleen.

heen. Er moeten afspraken gemaakt worden over de

Het is onder andere mogelijk om een gratis

kinderen, over alimentatie, over de verdeling van de

scheidingscheck te laten uitvoeren.

gezamenlijke bezittingen en schulden, over de verdeling

Daarnaast kunnen vragen gesteld worden en kan

Als u meer vragen heeft of een afspraak wilt maken

van pensioenrechten enz. Daar komt nog bij dat een

meer informatie worden verkregen. Een afspraak

voor een vrijblijvend gesprek op een andere datum,

scheiding natuurlijk een emotioneel proces is. Het is dan

maken is niet nodig. Tijdens de Dag van de Scheiding

kunt u contact opnemen met mr. Ghislaine van Kooten

heel lastig om zelf alle punten goed te blijven overzien

kunnen ook via mail of telefonisch vragen gesteld

of mr. Evelien Geerings op het nummer 040 294 45 00

en zelf ingrijpende en belangrijke beslissingen te nemen.

worden aan de familierechtadvocaten en mediators

in Veldhoven of mr. Edward Plass op nummer

Vaak is overleg met de ex-partner in een scheidingssituatie

van TRC.

077 398 81 82 in Horst.

Voor meer informatie, verwijzen we u graag naar

www.trcfamilie-erfrecht.nl.
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Locatiestudie zwembad
Afgelopen raadsvergadering werden we geïnformeerd over de resultaten van een onderzoek naar locaties voor zwembad en sporthal binnen
Afslag10. De locaties die onderzocht moesten worden, werden door B&W
bepaald. Zij kozen voor locaties nabij Anco-Froxx, Schutroe, de kasteelruïne, het strandbad en het Dendron College.
Op vier van de vijf locaties is er
geen ruimte voor de sporthal. Bij
twee van de vijf moeten andere
verenigingen wijken, waaronder
handboogsportvereniging de Schutroe
en de Peelrunners. Bij Dendron
moeten het beachvolleybal en de
volkstuintjes vertrekken. Verder

moeten bij verschillende locaties
waardevolle landschapselementen
plaatsmaken voor nieuwe gebouwen
en zelfs de kasteelruïne zou omgetoverd kunnen worden in een zwembad,
gecombineerd met de geplande
‘beweegbox’, ‘een interactieve sportruimte waarvan de muren en vloer

bestaan uit videoschermen’, als het aan
het college ligt.
Wat opvalt is dat bij het onderzoek
helemaal niet gekeken is naar het
bestaande zwembad en welke grote
voordelen die locatie biedt, bijvoorbeeld voor de scholen (op loopafstand)
en de mooie combinatie van zwembad
en sporthal. En daar hoeft niets voor te
wijken. Immers het zwembad staat er
al. En door het zwembad daar te laten
staan vindt er geen kapitaalvernietiging plaats en hoeven er geen miljoenen besteed te worden aan een nieuw

zwembad en een nieuwe sporthal.
Vreemd genoeg kon er in de
gemeenteraad nog niet gediscussieerd
worden over de keuze van het college
voor de locatie Dendron, zoals oorspronkelijk wél de bedoeling was.
Terwijl toch alle gegevens op een rijtje
stonden en de pers de middag voorafgaande aan de raadsvergadering al
geïnformeerd was over de studieresultaten. Blijkbaar wilde het college bij de
presentatie kritische beschouwingen
buiten de deur houden, zodat hun
eigen plannen volledig in de spotlights

zouden komen te staan.
Het is jammer van het geld dat
besteed is aan de locatiestudie, want
het heeft geen nieuwe inzichten
opgeleverd. Eigenlijk is voor de SP
alleen maar nóg duidelijker geworden
dat Afslag10 absoluut géén alternatief
is voor de plek aan de Kranestraat.
De verkregen informatie sterkt ons
alleen maar in de strijd vóór behoud
van zwembad en sporthal De Berkel.
Bart Cox,
SP-fractievoorzitter

Een actualisatie voor de visie van het centrum van Horst
Stiekem ben ik als echte
Sevenummer wel een beetje trots op
hoe de Horster Dreumels de schouders eronder hebben weten te zetten
om van het centrum van Horst een
mooi en sfeervol centrum te maken.
Ondanks dat ik van de ‘andere kant
van het spoor’ kom, kom ik graag in
Horst.
Het centrum van Horst telt drie

gebieden: de noordelijke entree met
het Wilhelminaplein, het middengedeelte met het Lambertusplein
en de zuidelijke entree alias het
Gasthoêsplein. De afgelopen jaren is
er veel geïnvesteerd in het centrum.
De vorige stip op de horizon is bereikt
en het is dan noodzaak om verder in de
toekomst te kijken. Daarom stond deze
visie ter actualisatie op de agenda.

De drie verschillende gebieden
verdienen een upgrade en op korte termijn is er een aantal zaken waar wij als
Essentie erg blij van worden. Zo wordt
er bijvoorbeeld geïnvesteerd in meer
groen en duurzaamheid. Ook wel de
‘Greune Draod’ genoemd. Er zullen in
de toekomst bloembakken geplaatst
worden en de noordelijke entree van
het Wilhelminaplein zal vergroend worden. Ook wordt van noord tot zuid het
centrum verbonden door middel van
een groene uitstraling. Als Essentie zijn

we ook blij met ideeën als fietsparkeerplekken en meer elektrische laadpalen.
Daarnaast wordt er met het centrummanagement samengewerkt om iets
aan de reclameborden te doen.
Ondanks deze vele pluspunten hebben we als Essentie ook onze zorgen
kenbaar gemaakt. De visie bestaat
namelijk ook uit twee grote projecten:
verplaatsing zwembad de Berkel en
invulling basisschool de Weisterbeek.
De plannen dienen nog ter goedkeuring voorgelegd te worden en mocht

BEKRO Horst

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans & Hormonale Balans
Pijnklachten en Ontsteking aan o.a.:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

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

Scootmobiel Service Nederland
Verhuur - Verkoop

de raad een andere keuze maken,
dan betekent dit iets voor de centrumvisie. Het college gaf tijdens de
raadsvergadering aan dat indien een
andere keuze zich voordoet, de visie
herschreven kan worden.
Benieuwt naar enige verbeelding
bij dit stuk? Neem dan een kijkje op
een van de socialemediakanalen van
Essentie.
Kay Thijssen,
raadslid Essentie

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

• advies • onderhoud • reparatie •
scootmobielen & fietsen

06 15 15 05 05
woensdag en zondag gesloten

Allround onderhoudsmonteur
gezocht

www.bekro.nl

Tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces stond de
actualisatie van de centrumvisie Horst op de agenda.

Dompelpompen
in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Versterk jij de
Nijsen/Granico
familie?

Meer weten?
www.nijsen-granico.nl/
werken-bij-ons/

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL
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Jeugdclubevent
TC Grubbenvorst

Paard en pony

Door: Tennisclub Grubbenvorst
Het jeugdclubevent van Tennisclub Grubbenvorst vond plaats van dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 augustus.

Kampioenschappen
Kring Noord
Pony en Ruiterclub Lottum organiseert op zaterdag 7 en zondag
8 september de kringkampioenschappen van Kring Noord. Dit doet de
club samen met PC De Dravertjes uit Melderslo.
Volgens de vereniging zijn dit
waarschijnlijk de laatste
Kringkampioenschappen, in verband
met het samenvoegen van Kring
Noord, Midden en Zuid met ingang
van januari 2020. Tijdens het wedstrijdweekend is er springen en

dressuur in alle klassen. Op zaterdag
7 september zijn de pony’s aan de
beurt en is er een bixiewedstrijd.
Hub Houben geeft een clinic. Op zondag 8 september zijn de paarden aan
de beurt. Voor de kleintjes is er een
springkussen aanwezig.

In eerste ronde beker

Wittenhorst klopt
Eendracht ’30
Dit jaar waren de wedstrijden bij
Rood1 en Rood2 ontzettend spannend. De finale vond plaats op zaterdag 31 augustus het tennispark.
Alle kinderen deden enthousiast mee
en de winnaars waren voor Rood 1

Niki Rutten en voor Rood2 Ben
Thissen. Bij oranje werden dubbels
gespeeld en de winnaars waren Birgit
van de Graef en Luka Meewis.
Bij groen werd gestreden om twee
gewonnen sets. Winnaars waren

Iris Meelkop en Ole Mallee. Geel was
extra spannend ook in de dubbels,
in drie sets werd gewonnen door
Hiba Alsalkhadi & Jesse Colbers.
Volgend jaar worden weer enkelspellen gespeeld.

Informatiemiddag

De nieuwe
wereld in
hoorzorg
dinsdag 17 september

Technologie

Geïnteresseerd?

De technologie in de wereld van

Meld u op tijd aan

hoortoestellen staat gelukkig niet stil.
Recentelijk is een baanbrekende oplossing op

Aanmelden is kosteloos

de markt gekomen die een compleet nieuwe

en kan telefonisch 077-3982661,

wereld in de hoorzorg teweegbrengt. Zo is

per mail info@kruytzerhoren.nl

ook onze directe ervaring bij diverse cliënten

of gewoon in de winkel!

van Kruytzer Horen.
Daarom vertellen wij u graag meer over deze
ontwikkelingen.

Dinsdag 17 september van 13.30 – 16.30 uur.
Locatie is Liesbeth’s Grandcafé,
Jacob Merlostraat 1 in Horst

Kerkstraat 17 • 5961 GC Horst
077-3982661 • info@kruytzerhoren.nl

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De voetbalmannen van RKsv Wittenhorst speelden op zondag
1 september uit tegen Eendracht ’30 in Mook. Deze wedstrijd ging om
de eerste ronde van de KNVB beker Amateurs poule. Wittenhorst won
met 0-2.
In het begin probeerde de
thuisclub Wittenhorst te verrassen.
Daartegenover was de snelheid
voorin bij Wittenhorst een wapen
om in te gaten te houden. In de 7e
minuut werd Jeffrey Rijkers in goede
positie voor de doelman gezet, het
schot ging over. Een uitbraak van
Eendracht zorgde ervoor dat doelman Jaap Omvlee handelend moest
optreden.
Het laatste wapenfeit kwam van
Joost van Rensch die de doelman

niet voorbij kwam. Het bleef bij
deze 0-0. Direct na de pauze kreeg
Joost van Rensch loon naar werken.
Zijn actie leverde tenslotte de 0-1
tussenstand op. De dubbele marge
had even later moeten vallen toen
Joost Jeffrey Rijkers voor de doelman zette. Hij vergat echter te
scoren. De wedstrijd kreeg zijn
eindstand in de 73e minuut toen
Willem Heijnen handig uit de strijd
kwam en met een had schot
afrondde, 2-0.

Derby

Gelijkspel
Sporting ST en SVEB
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De eerste teams van Sporting ST uit Swolgen en SVEB uit
Broekhuizenvorst stonden zondag 1 september tegenover elkaar. De wedstrijd eindigde in 0-0.
Voor Sporting betekende dit één
van de weinige derby’s voor het
komend seizoen, omdat het in de 5e
klasse D vooral teams van buiten de
regio treft. Heel anders is dit voor
SVEB 1 dat het in de 4e klasse G juist
dicht bij huis mag gaan uitvechten.
De onderlinge strijd tussen de buurdorpen werd verstrekt door de vele
jeugdspelers die vorig seizoen nog in
dezelfde jeugd O-19 speelde. Redenen
genoeg dus voor een mooie pot
voetbal.

Slordig spel
In de eerste helft leek het alsof
beide teams vooral niet wilden
verliezen. Het spel was slordig
en veel aanvallen strandden
voortijdig. Waar Sporting met name
gevaar probeerde te stichtten met
diepteballen, zocht SVEB meer
de korte combinatie. SVEB kwam
twee keer dichtbij: een voorzet van
links kon net niet worden ingetikt

en een kopbal op doel werd door
doelman Perry knap gekeerd. In de
tweede helft kantelde het spelbeeld
in het voordeel van Sporting ST.
Het kwam via Sven Beurskens bijna op
voorsprong, maar de paal stond in de
weg. Net als in de eerste helft bleven
ook nu verdere grote kansen uit.

Brilstand
Aan strijd ontbrak het aan
beide kanten niet. Er werd met
vlagen goed gecombineerd maar
beide teams zullen niet tevreden
zijn met aantal gecreëerde kansen.
De wedstrijd eindigt uiteindelijk in
de spreekwoordelijke brilstand: 0-0.
Voor Sporting ST een prima resultaat in
deze eerste wedstrijd om de knikkers.
In dezelfde bekerpoule speelden
RESIA en MVC’19 ook gelijk: 1-1.
De mogelijkheid om door te bekeren
bestaat dus nog voor alle teams.
Op zondagmiddag 8 september speelt
Sporting thuis tegen RESIA.
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Sekrocup bij De Golfhorst
Bij De Golfhorst in America werd op vrijdag 30 augustus voor de derde keer een golfwedstrijd om de
Sekrocup gespeeld. Deze wedstrijd is opengesteld voor alle Sevenumse en Kronenbergse golfers.
Nieuwkomer Ed Zeelen won bij de heren, Marjo Hoeijmakers bij de vrouwen.

Crist Coppens
Runder minute steaks
3 stuks € 7,45

geldig t/m zaterdag
7 september 2019

Shoarmapakket 500 gram vlees,
5 broodjes en saus samen € 7,45

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

In de KOOKKELDER worden de volgende kookcursussen
gegeven, voor ’t seizoen: september 2019 t/m april 2020

* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN:

12 lessen

Start: maandag 30 sept. van 10.30-12.30 uur.

* KOKEN VOOR 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: dinsdag 1 oktober van 10.30 uur-12.30 uur.

gehouden op de Americabaan van De
Golfhorst. Het is een baan met strategische bunkers, waterhindernissen,
hoogteverschillen en smalle fairways.

Ed Zeelen won bij de mannen en Marjo
Hoeijmakers bij de vrouwen.
Daarna volgde een drankje in het
clubhuis van de golfvereniging.

Wisseltrofeeën het Slottervruiwke en Slottermenke

Grubbenvorster
Golfkampioenschappen

Op de golfbaan Slottermolen in Grubbenvorst vond zaterdag 31 augustus het Grubbenvorster
Golfkampioenschap plaats. Hier deden 64 golfers aan mee. Het was de vierde editie van dit evenement dat werd
georganiseerd door Gewoen Grubbevors.
Een groot aantal deelnemers
deed al voor de vierde keer mee aan
het Slottermolentoernooi, daarnaast
was er ook een aantal nieuwelingen. Na telling van de scorekaarten
werden de prijzen als volgt verdeeld.
Bij de dames won Gineke Wieland
met 75 slagen, tweede en derde werden respectievelijk Han Oirbons en

Gerrie Schreurs met 80 en 81 slagen.
De heren waren verdeeld in twee categorieën. In categorie 2 was de winnaar
Erik van der Sterren met 71 slagen.
Peter Engels en Hans Stokman eindigden gelijk met 76 slagen. Na play offs
veroverde Hans de tweede plek en
werd Peter derde. In categorie 1 werd
Ron de Greef derde met 69 slagen.

Als tweede eindigde Toon Voeten met
67 slagen en Frans Osther sleepte de
overwinning in de wacht met 64 slagen. Gineke Wieland en Frans Osther
mochten beiden voor de vierde keer de
wisseltrofeeën het Slottervruiwke en
Slottermenke mee naar huis nemen.
Kijk voor meer informatie op
www.gewoengrubbevors.nl

Tegen FCV-Venlo

Nederlaag GFC’33
in eerste bekerduel
Door: voetbalvereniging GFC’33
Het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst leed zondag 1 september op eigen veld een vrij kansloze 0-2
nederlaag in het eerste bekerduel tegen FCV-Venlo.
De bezoekers werden afgelopen
seizoen kampioen in de 4e klasse en
mogen het nu een stapje hoger
proberen. GFC’33 behaalde vier punten
tegen de kampioen, met een gelijkspel
en een 4-3 overwinning in Venlo.
Maar afgelopen zondag hadden de
Grubbenvorstenaren nauwelijks zicht
op een goed resultaat. Hooguit in het
eerste kwartier, toen Cedric Bramkamp
de bal op de kruising schoot. FCV had
veel meer open kansen en het was

een wonder dat het nog bijna een half
uur 0-0 bleef. Een kwartier voor rust
scoorde FCV de 0-1. Vervolgens moest
GFC-trainer René Peters vlak voor en in
de rust ook nog drie keer wisselen in
verband met blessures voor Willem
van den Aarsen, Wouter van Denzen en
keeper Davy Wilmer. Aangezien
meerdere basisspelers nog herstellen
van kwetsuren opgelopen in de
afgelopen nacompetitie, kwam onder
meer de van de jeugd overgekomen

verdediger Sam Rutten in het veld. Hij
deed het goed maar kon niet verhinderen dat 10 minuten na de rust ook de
ingevallen doelman Geert
Schroemgens de bal uit het net moest
halen bij de 0-2 van FCV. De
Venlonaren vonden het verder wel
goed zo vroeg in het seizoen en GFC’33
kreeg wat meer ruimte om te voetballen. Er kwamen wat kleine kansjes,
maar tot een doelpunt leidde dat niet.
Eindstand 0-2.

*

PARTYKOKEN:

8-24 personen

Feestjes voor personeel/vrijgezellen/familie/vrienden,
gezellig samen kokkerellen èn eten.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America rondom Hofweg € 9,50
Sevenum rondom Zonnedauw € 9,00
Meterik centrum € 11,00
Horst rondom Kerkstraat € 10,00
Horst rondom Pastoorsveld € 13,63
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

bedragen per week

De Sekrocup heeft een tweeledig
doel. Naast het sportieve element
heeft met elkaar kennismaken ook
een belangrijk doel. De wedstrijd werd

* BEGINNERS: 12 lessen Start: di. 1 okt. 18.00 uur
* BAKKEN: 6 lessen Start: di. 8 okt. 20.15 uur
* BUITENLANDS 1: 6 lessen Start: wo. 23 okt. 18.00 uur
* SOEP+TOETJE: 3 lessen Start: wo. 27 nov. 18.00 uur
* 1 PANSGERECHT: 3 lessen Start: wo 9 okt 20.15 uur
* TAPAS: 3 lessen Start: wo. 13 nov. 20.15 uur / do. 24 okt. 20.15 uur
* GEVORDERDEN: 3 lessen Start: wo. 19 feb. 20.15 uur
* OVENSCHOTELS: 3 lessen Start: do. 26 sept. 18.00 uur
* VIS: 3 lessen Start: do: 10 okt. 18.00 uur
* GROENTE: 3 lessen Start: do: 24 okt. 18.00 uur
* PASTA: 3 lessen Start: do: 7 nov. 18.00 uur
* BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: do. 3 okt. 20.15 uur
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: do. 5 maart 20.15 uur
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: wo.2 okt./do.10 okt. 20.15 u.
* KERSTCURSUS: 2 lessen 11 + 12 nov / 9 + 10 dec. 20.15 uur
* KINDERFEESTJES woensdag/vrijdag/zaterdag

20

verenigingen
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In Kasteeltje

Bevrijdingstentoonstelling
Meerlo-Wanssum
In het kader van Horst aan de Maas 800 en 75 jaar bevrijding organiseert de Heemkundevereniging MeerloWanssum een bevrijdingstentoonstelling. Deze is in samenwerking met het Oorlogsmuseum 1940-1945 in
Blitterswijck. De tentoonstelling is te zien in de weekenden van zaterdag 14 en zondag 15 en zaterdag 21 en
zondag 22 september in het Kasteeltje in Meerlo.
met name het verzet, de opvang van
Joodse kinderen, de vernietiging van
kerken, kastelen, molens en woonhuizen. Ook de evacuatie naar andere
dorpen komt aan de orde. In het
gebied van Meerlo-Wanssum is hevig
gevochten en heeft veel slachtoffers gekend, zowel burgers als militairen. Hiervoor is dan ook speciale

aandacht. Ook zijn er veel voorwerpen aanwezig, die na onderzoek zijn
gevonden.

Presentatie
Bij de tentoonstelling wordt ook
een hand-out uitgereikt, waarin dieper wordt ingegaan op de presentatie
van de tentoonstelling.

Peters Bouw en Onderhoud is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en (zorg)instellingen. Onze aanpak
draait om waarde creëren, kwaliteit staat voorop. We bouwen op een stevig fundament van jarenlange ervaring en een team betrokken, vakbekwame medewerkers en
vaste partners.

www.petersbno.nl

De Heemkundevereniging MeerloWanssum omvat de dorpen Swolgen,
Tienray, Meerlo, Blitterswijck,
Wanssum en Geijsteren. De tentoonstelling zal dan ook hoofdzakelijk de
oorlogsactiviteiten in dit gebied
bevatten.
De tentoonstelling geeft een
overzicht van de oorlogshandelingen

Voor onze vestiging in Horst zijn we op zoek naar een:

PROJECTLEIDER ONDERHOUD
Of het nu gaat om herstelwerkzaamheden, een interne verbouwing, een aanbouw of uitbreiding, als projectleider onderhoud ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van projecten
vanaf opname tot en met realisatie. Meestal gaat het om utiliteitswerken voor opdrachtgevers
waarmee we een jarenlange relatie hebben, een deel is woningbouw gerelateerd. In alle
gevallen werk je samen met ervaren timmerlieden, die hun vak verstaan.
Zoek je afwisseling in projecten, die je van begin tot eind begeleidt? Een bedrijf dat vertrouwd
is in de regio en de cultuur heeft van een familiebedrijf? Een professionele werkomgeving
waar volop ruimte is voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling? Ben je woonachtig in
de regio en heb je ervaring in een vergelijkbare rol?
Stuur dan je cv en korte motivatie naar mco@petersbno.nl t.a.v. Marjolijne Coenradi
Meer informatie?
077 398 40 96 of 06 52 40 51 21

Klik & Tik bij BiblioNu

Internetcursus
voor beginnende
pc-gebruikers
BiblioNu komt met een internetcursus voor beginnende pc-gebruikers. Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur is deze cursus
Klik & Tik in de bibliotheek van Horst te volgen.
Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven.
Tweedehands koopjes, informatie
van de overheid, belastingaangifte
doen, een reis boeken en bankzaken
regelen: het gaat bijna allemaal
online. Maar niet iedereen is even
handig in de omgang met de computer. In de cursus Klik & Tik worden
daarom in online oefenprogramma’s
met behulp van video’s basisvaardigheden zoals websites bekijken,
e-mailen en downloaden uitgelegd.

Speciaal voor diegenen die niet of
nauwelijks met een computer
hebben gewerkt. De deelnemers
werken in hun eigen tempo onder
begeleiding van een medewerker
van de bibliotheek. Het programma
legt via filmpjes stap voor stap uit
hoe de pc en internet werken, hoe je
formulieren invult en websites leest.
De cursus is gratis en belangstellenden kunnen zich aanmelden via
horst@biblionu.nl of door te bellen
naar 077 398 23 39.

In Sevenum

Filmcursus ‘t Lenske
Wie meer wil weten over het maken van een film kan terecht bij
Filmclub ’t Lenske. Daar start op woensdag 18 september een cursus
filmen voor beginners.
In deze cursus leren deelnemers
de eigen videocamera kennen en op
de juiste wijze gebruiken. De cursus
is zowel geschikt voor beginnende
filmers als gevorderde filmers die
hun niveau willen verbeteren.
De cursus bestaat uit drie delen.
De eerste twee delen vinden plaats
in De Wingerd, in Sevenum op
woensdag 18 september en

woensdag 2 oktober om 19.30 uur.
Het derde deel is een praktijkles van
twee dagdelen op een nog nader te
bepalen locatie en datum, waarbij de
deelnemers met de camera op stap
gaan en onder begeleiding het
geleerde in de praktijk brengen.
Neem voor meer informatie
contact op met het secretariaat via
info.lenske@gmail.com

Grubbenvorst

Feestweekend
voor GMV de
Plaggenhouwers
Het BCL Treffen 2019 en de Caldenbroich Music Night vinden dit
jaar plaats in Grubbenvorst in zaal ’t Haeren. Deze activiteiten worden gehouden op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 november.
De activiteit wordt georganiseerd door Gekke Maondaagsvereiniging
de Plaggenhouwers in samenwerking met Sociëteit Caldenbroich.
De Caldenbroich Music Night
vindt plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Dit is een muziekactiviteit door orkest en
slagwerkensemble van de harmonie
St. Joseph uit Grubbenvorst. Ook worden er een aantal gastoptredens
gehouden van plaatselijke en regionale amateur- en professionele
artiesten.

Carnavalesk tintje
Op de zaterdagmiddag wordt er
een carnavalesk tintje gegeven aan
de Caldenbroich Music Night met
onder andere een optreden van de
Toddezèk. De zaterdagavond staat in
het teken van feest. Onder andere
Snollebollekes, Helene Fischer

Tribute en Bjorn & Mieke treden op.
Ook verschijnen er deze avond
verschillende Grubbenvorster artiesten op de bühne.

Digitale optocht
De afsluiting op zondag is
het BCL Treffen 2019. GMV de
Plaggenhouwers verwelkomt carnavalsverenigingen uit Limburg in zaal
’t Haeren. Voordat het feest begint
wordt er eerst een optocht gehouden. Geen traditionele, maar digitale
optocht door ’t Haeren. Daarna zijn
er verschillende acts te zien waaronder dansgardes, joekskapellen en
artiesten als Hoondervel en Spik en
Span. Voor meer informatie,
kijk dan op www.bcl2019.nl

05
09

cultuur 21

Vierde editie Vrienden
van Mèrthal Live
De vierde editie van Vrienden van Mèrthal Live vindt plaats op zaterdag 14 september in de Mèrthal in Horst.
Muzikaal talent uit Horst aan de Maas staat deze avond op de bühne.

AFSLAG10
VERBINDT
Voel je vrij in Afslag10! Dat is het motto waarmee je jouw
‘voel je vrij in Afslag10’ moment kan delen via Facebook of
Instagram. Nicole Thijssen is hiermee de gelukkige winnares
geworden en kreeg van Rianne Seijkens (eigenaresse OXYGYM
– Bootcamp Power) tien credits overhandigd, waarmee zij
vervolgens gebruik kan gaan maken van het sportaanbod bij
OXYGYM. Verder lichten we in deze rubriek weer een van onze
partners uit, die we erg dankbaar zijn voor hun betrokkenheid
en ondersteuning.

Net als voorgaande jaren treden
drie bestaande bands, Campaign,
The Lost Project en Trade Mark, samen
op met muzikanten uit alle hoeken
van de regio, en met allerlei verschil-

lende achtergronden, in verschillende
combinaties. Van rockbands die spelen
met een rapper, oude rotten in het vak
die nieuw talent op sleeptouw nemen
en jonge bands die zich met complete

fanfares en drumbands verenigen.
Er staan deze avond zo’n zestig muzikanten op het podium.
Kijk voor meer informatie op
www.vriendenvanmerthallive.nl

Groenteveiling in De Locht

NICOLE THIJSSEN WINNARES ‘VOEL JE VRIJ’ CAMPAGNE
Nicole Thijssen is de volgende winnares geworden van onze ‘voel je vrij
in Afslag10 campagne’. Nicole won deze prijs door haar persoonlijke
‘voel je vrij in Afslag10’ moment met ons te delen via social media.
Afslag10 is van ons allemaal en iedereen geniet op zijn/haar eigen
manier van dit veelzijdige gebied. Laat ook anderen meegenieten en
deel de mooiste foto’s of video’s met ons. Vergeet hierbij vooral niet om
de hashtag #Afslag10 te vermelden bij het delen van jouw favoriete
Afslag10-moment, plekje of sfeerbeeld. Voor meer informatie, kijk op:
www.afslag10.nl/nieuws/deel-jouw-voel-je-vrij-moment/.

Bezoekers kunnen op zondag 8 september in Openluchtmuseum De Locht in Melderslo biologische groenten
kopen via de traditionele veilingklok. Het museum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur, de bijzondere activiteiten
beginnen om 11.00 uur.
Tijdens het veilen van de groenten loopt de wijzer van een hogere
naar lagere prijs. De kunst is de
wijzer op het juiste moment tot
stilstand te brengen via een druk op

een knop. De smeden zijn deze dag
aan het werk en het Harmonieorkest
Noord-Limburg zorgt voor de muziek.
Daarnaast zijn nog de exposities
te zien over de glastuinbouw in

Noord-Limburg en de kerkdorpen van
de gemeente Horst aan de Maas.
Kijk voor meer informatie
over de groenteveiling op
www.museumdelocht.nl

Rianne Seijkens (rechts) overhandigde 10 credits aan prijswinnares
Nicole Thijssen (links)

Museum de Kantfabriek

Bloemcorsage maken
Monique van Munster geeft op zondag 22 september de workshop Bloemcorsage maken. Deze wordt
gegeven in museum De Kantfabriek in Horst.
Tijdens deze workshop wordt met
een pleater gewerkt. Met dupionzijde
wordt een geschmockte bloemcorsage

gemaakt. Er is ook de gelegenheid om
zelf een schmockmachine in te rijgen
en uiteindelijk te gebruiken.

Kijk voor meer informatie
over de workshop op
www.museumdekantfabriek.nl

UITGELICHTE PARTNER: BAKKER GROEN
Met veel trots stellen lichten we wederom een partner van Afslag10
uit: Bakker Groen. Bakker Groen is een veelzijdig groenbedrijf dat
gespecialiseerd is in de aanleg en het onderhoud van gras(sport)
velden en plantsoenen. Een perfecte match met Afslag10 dus!
Tientallen jaren staat Bakker Groen al bekend om zijn specialiteit in
het beheren van sportvelden en parken in de regio Noord-Limburg
en Oost-Brabant. Met een uitgebreid en up to date machinepark
houden ze vele grasvelden in topconditie. Daarmee is Bakker Groen,
de groene partner van Afslag10. Voor de groene beleving!

Horst aan de Maas 800

Historische
fietstocht Hegelsom
In het kader van Horst aan de Maas 800 organiseert Tuutetrek happen en trappen door Hegelsom en omstreken. Op zondag 22 september wordt een fietstocht georganiseerd die voorbij verschillende trekpleisters in de
gemeente gaat.
Tijdens het happen en trappen zijn
verschillende tussenstops, in en
rondom Hegelsom. Deze pauzes zullen
opgevuld worden met verschillende
activiteiten die volgens de organisatie
de zintuigen en smaakpapillen prikkelen. De activiteiten zijn voor jong en
oud. De tussenstops verschillen van

karakter en worden in samenwerking
met meerdere verenigingen ingevuld.
De fietstocht start om 11.00 in het
centrum van Hegelsom en eindigt
om 16.00 uur, ook in het centrum.

Sixties
Eenmaal teruggekeerd in

Hegelsom, volgt er een feest. Midden
op straat in het dorp zijn enkele optredens om terug te denken aan de sixties. Tickets zijn te bestellen tot
vrijdag 13 september.
Voor meer informatie, kijk
op www.ticketcrew.nl/tickets/
gewoen-n-te-gek-fiest

Bakker Groen, de groene partner van Afslag10
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Agenda t/m 12 september 2019
do
05
09

ThemaTheater Zelf Sjöldj

za
07
09

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Hegelsom
Locatie: centrum Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Informatieavond Donker Horst
Horst aan de Maas 800

Optreden Matthews Southern
Comfort

Tijd: 20.00 uur
Locatie: restaurant Blok 10 Horst

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Cambrinus Muziekpodium
Locatie: Peelmuseum America

Optreden Mike Tramp &
Marcus Nand

Optreden Cockers Delight

Kermis Kronenberg

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Centrum Kronenberg

MEGA Carbootsale Horst

Concert Matthews Southern Comfort
Horst aan de Maas 800

Tijd: 21.00 uur
Locatie: muziekcafé Anja ván de Smid Horst

vr
06
09

Jong Nederland Live

Optreden Trivium Tribute door
Tribium

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Wijkcomité Norbertus en
Netwerkgroep Armoede
Locatie: Huis van de Wijk en De Twister Horst

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

zo
08
09

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Stichting Cambrinus Concerten
Locatie: Peelmuseum America

Groenteveiling

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: Centrum Kronenberg

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Open atelierroute Grubbenvorst

Open atelierroute Grubbenvorst

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: stichting Kunstkijken
Locatie: dagcentrum de Baersdonck Grubbenvorst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: stichting Kunstkijken
Locatie: dagcentrum de Baersdonck Grubbenvorst

Kermis Kronenberg

Kermis Broekhuizen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: Centrum Kronenberg

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: Centrum Kronenberg

Brokeze Bruist
Horst aan de Maas 800

Brokeze Bruist
Horst aan de Maas 800

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Brouwershuis Broekhuizen

Tijd: 12.30 uur
Locatie: Brouwershuis Broekhuizen

Opening expositie Floor Hermans

Expositie Floor Hermans

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Brokeze Bruist
Locatie: Brouwershuis Broekhuizen

Tijd: 13.00-18.00 uur
Organisatie: Brokeze Bruist
Locatie: Brouwershuis Broekhuizen

Expositie
Floor Hermans
In het Brouwershuis in Broekhuizen is tijdens het Cultureel
Festival Brokeze Bruist een expositie van kunstenaar Floor
Hermans te zien. De expositie opent zaterdag 7 september om
19.30 uur en is op zondag 8 september te zien van 13.00 tot
18.00 uur.

Daartoe behoren tekeningen
en zeefdrukken uit zijn zogenoemde Broekhuizenvorster
periode eind jaren 60, begin
jaren 70 van de vorige eeuw,
erotische pasteltekeningen en

di
10
09
wo
11
09

Verhalen in de Raad
Horst aan de Maas 800
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Raadszaal Horst

WK Ganzenbord
Horst aan de Maas 800
Tijd: 09.30-15.00 uur
Locatie: MFA Kerkebos Swolgen

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

Kunstschatten

In Brouwershuis

Oppervlakkigheid
en de hypocrisie

Tijd: 15.00-22.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: Beukenhof America

Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje 1, Horst

Kermis Kronenberg

Floor Hermans, beeldend
kunstenaar en galeriehouder
uit Meerlo, is opgegroeid in
Broekhuizenvorst. Hij exposeert
recent werk alsmede diverse
highlights uit zijn ongeveer
50-jarig kunstenaarschap.

Beukenhof Live

geschilderde landschappen uit de
jaren 80 en 90.
Ook zijn er meer recente fotocollages te zien waarmee hij zich
kritisch opstelt ten aanzien van
de oppervlakkigheid en de hypocrisie van de hedendaagse genietcultuur.

Opening nieuwe schatkamer
Lambertuskerk
In de crypte van de Sint- Lambertuskerk in Horst wordt maandag 16 september de nieuwe schatkamer geopend.
De opening wordt verzorgd door hulpbisschop mgr. Everard de Jong en Theo Bovens, commissaris van de Koning.
In de schatkamer worden de
kunstschatten van de SintLambertuskerk getoond. De opening
vindt plaats in de crypte van de kerk.
De nieuwe schatkamer werd
gerealiseerd door Stichting Beheer

Kunstschatten Sint Lambertus.
De stichting heeft als doel het beheren, restaureren en verrijken van de
historische voorwerpen van de kerk.
De afgelopen drie decennia werd met
name de laatmiddeleeuwse beel-

dencollectie gerestaureerd en wordt
de collectie prominent getoond in de
kerk. Met de realisatie van de schatkamer is dat nu ook mogelijk voor de
paramenten, vaandels en liturgische
gebruiksvoorwerpen.

Horst aan de Maas 800

Historische verhalen

Ongecensureerd
proces

In het thema van Horst aan de Maas 800 start iedere raadsvergadering in het gemeentehuis van Horst aan de
Maas met een speciaal historisch verhaal dat betrekking heeft met de viering van het jubileum.
Raadsvergaderingen worden om de twee weken gehouden. De volgende is op dinsdag 10 september.

Volgens Floor is zijn kunst in
principe het resultaat van een
autonoom en ongecensureerd
proces, net als dromen bijvoorbeeld.

Het hele jaar door opent Horst
aan de Maas 800 de raadsvergadering met een verhaal, vertelt of
vertolkt door de burgemeester als
voorzitter, vertellers of toneelverenigingen.

In totaal vijftien verhalen, vertellers en vertolkers. Onderwerpen die
aan bod komen de komende weken
zijn onder andere ‘plat proate’,
hedendaagse geschiedenis, sport,
Willem Vincent van Wittenhorst en

uiteindelijk wordt er afgesloten met
een algehele terugblik. Wethouder
Han Geurts is op dinsdag 10 september aan de beurt met zijn onderwerp
‘plat proate’. Een verhaal duurt
ongeveer 5 minuten.
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Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Medische Kantfabriek opent depot
zorg
met nieuwe expositie
Huisarts en apotheek

Broekhuizenvorst
19.15

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

donderdag
		

Rozenkrans

17.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zondag
Processie
woensdag Heilige mis
			

10.30
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

Meerlo

Melderslo
Swolgen

Sevenum

Tienray

kerkdienst
kerkdienst

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

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

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

Spoedgevallendienst
6 t/m 8 september 2019
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00
9 t/m 12 september 2019
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
Postbaan 14a Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Priesternoodnummer
America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

In Museum de Kantfabriek in Horst is vanaf zondag 8 september de expositie ‘Van object naar verzameling
- van verzameling naar object’ te zien. Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het 10-jarig bestaan van
het museum.
In het kader van het jubileum
geeft het museum een inkijkje in haar
depot. Daarnaast is het werk van
hedendaagse textielkunstenaars te
zien. Zo legt het museum de verbinding tussen historie en hedendaagse
kunst. In deze nieuwe expositie
worden verzamelingen uit het depot
getoond. De afgelopen tien jaar zijn
vele textielobjecten geschonken.
Hierdoor zijn eigen collecties ontstaan
van bijvoorbeeld doopjurken, theemutsen en naaikistjes. Zo is er de
verzameling kinderkleding van de
familie van Rechteren-Limpurg van
kasteel Rechteren in Dalfsen. Ook zijn
textiele particuliere verzamelingen te
zien, zoals de waaiers van Jan Geelen,
leporelloboekjes en patronen van
Göggingen uit de collectie van Diny
Gerards-Mensink.
De afdelingen Genealogie en
Streekgeschiedenis van het museum
tonen met voorwerpen en beelden
een inkijkje in het leven van een
Horster gezin met 24 kinderen in de

vorige eeuw. Daarnaast is er nieuw
werk van hedendaagse kunstenaars als
Jacqueline van Bergeijk, Lon Buttstedt
en Fransje Smit te zien. Ook is er de
Herinneringsbank ter nagedachtenis
aan de 298 slachtoffers van de MH17-

ramp. Voor deze banken zijn er door
bijna honderd verschillende mensen
gezamenlijk 298 kraanvogels geborduurd. Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl
(Foto: Werk van Jacqueline van Bergeijk)

Venray

Tandarts

De Schuilplaats

service 23

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Praktijk Chiropractie
Horst gaat verhuizen!
Per 1 oktober a.s. verhuizen wij van
Deken Creemersstraat 57A
naar Kranestraat 33 (Haegens gebouw)

ACTIE GRATIS
OPEN DAG

Nek- en rugscan (analyse op spiernden
spanningen, blokkades en scheefsta

,
Volg onze berichtgeving in de media
op Facebook of via onze nieuwsbrief

Voor behandeling van:

Elke woensdagochtend

Echografie

:

• rug-, nek- en hoofdpijn
(onderzoek van gewrich
ten
en weke delen)
• ischias, hernia (HNP)
• chronische peesaandoeningen:
behandelingen middels shockwavetherapie
en EPTE (een nieuwe behandelmethode
voor pijnklachten aan pezen en spieren)

Vividus

centrum voor gezondheid
chiropractie-echografie-shockwave
Bel 077 - 3201919 of bezoek www.vividus-chiropractie.nl
Ook gevestigd in Venlo, Steyl en Panningen
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de magazijnen moeten leeg
voor de nieuwe collectie!
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-28%
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-15%

1249,-

897,-

VAN

349,-

297,-

4K TV / TX65FXW654
• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Adaptive Backlight Dimming
• Switch Design-voet: aanpasbaar op elk meubel • Multi HDR

• Energieklasse A++ • 1400 rpm • Vulgewicht 7 KG
• Push&Wash • Water Balance Plus • Express Cleaning

OP=OP!

OP=OP!

Genius 8900

-32%

• Werkt met een app die real-time
feedback geeft over het poetsen
• Met extra body en
telefoonhouder (excl. telefoon)

VAN

VAN

199,-

147,Tummers

-48%

79,95

!
OP=OP

54,-26%

VAN

149,-

77,*

Magnetron / MW7890

Stoomgenerator / IS2043

• Inhoud 20 liter • 700 Watt vermogen • 5 vermogensstanden

• Hoge stoomafgifte van 110 g/min. • 3DPlus-strijkzool

NIEUW!

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

* Na €30,- cashback via Braun

Elek. tandenborstel

Wasmachine/ BWE71452

