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Zeepkistenrace gestopt
In Kronenberg vond van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september de jaarlijkse kermis plaats. De zeepkistenrace op kermiszaterdag had één van de hoogtepunten
moeten worden, maar werd naar een aantal bijna-ongelukken stopgezet. “Hoe jammer het ook is, de veiligheid staat altijd voorop”, aldus Paul Janssen van de kermisorganisatie.

Zorgen om komst arbeidsmigranten

Buurt buitenspel
Een twintigtal bezorgde inwoners zat op de publiekstribune in de raadszaal in Horst tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september. Zij uitten hun zorgen over de komst van arbeidsmigranten in hun buurt aan
de Horsterweg in Grubbenvorst.
Jan Cox sprak namens de bewoners de raad toe. De buurt snapt dat
ze een vergund arbeidsmigrantencomplex niet tegen kan houden,
want er is nu eenmaal genoeg werk
dat gedaan moet worden. Waar ze
minder enthousiast over zijn, is de
dialoog waarmee de gemeente
communiceert naar de buurt.
“We worden van het kastje naar de
muur gestuurd”, aldus Cox. Na zijn
betoog deelden meerdere partijen
de zorgen over de dialoog. Onder
andere SP, D66+GroenLinks en CDA
vonden dit soort zaken niet kunnen.

“Blijf met omwonenden in gesprek
gaan”, zei John Jenniskens van CDA.
Wethouder Vostermans gaf toe:
“Daar moeten we als gemeente
inderdaad nog stappen in zetten.”
Ook vroegen de raadsleden hoe het
arbeidsmigrantenplan nu in elkaar
steekt. Kunnen de plannen nog meer
uitgebreid worden en komen er dan
nog meer arbeidsmigranten te wonen
in deze buurt? De bewoners maken
zich zorgen om de kwaliteit van
wonen in de toekomst. Volgens
Vostermans hebben de bewoners van
de Horsterweg en omliggende straten

een beetje pech. “We hebben met
de raad een huisvestigingsbeleid
vastgesteld. In het bestemmingsplan staat dat deze locatie er komt.
We hebben van tevoren niet stilgestaan bij verdere uitbreiding.
Om hier nu van af te wijken, is
juridisch ontzettend lastig.”
Jeroen Brouns van Essentie wil toch
dat het college andere ideeën gaat
onderzoeken: “We moeten kijken
wat het beste is voor de bewoners.”
Waarop Vostermans reageerde:
“Dan moeten we helaas diep in de
buidel gaan tasten, willen we dat?”

Het was de tweede keer dat de
zeepkistenrace werd georganiseerd
op de tweede dag van de
Kronenbergse kermis. “Vorig jaar ging
alles prima”, zegt Janssen. “Voor dit
jaar hadden we de baan op een
aantal plaatsen veranderd, maar na
een aantal deelnemers kwamen we
erachter dat het een beetje té was.”
Dertien teams hadden zich ingeschreven, waarvan uiteindelijk maar de
helft van start is gegaan. Het moment
waarop één van de deelnemers vol
het hek in knalde na de macht over
het stuur te hebben verloren, was
voor de organisatie doorslaggevend
om het evenement stop te zetten.

Flinke domper
Kronenbergse kermis
“Dat was de tweede keer dat het
bijna mis ging. Als organisatie hebben
we toen de koppen bij elkaar gestoken en besloten om de veiligheid
voorop te stellen en niet verder te

gaan met de race.” Een flinke domper
voor de Kronenbergse kermis, maar
volgens de organisatie was dit de
enige juiste beslissing. “Hoe jammer
het ook is, we konden het risico echt
niet lopen dat er echt zware ongelukken zouden gebeuren”, zegt Janssen.
“Bovendien begrepen publiek en
deelnemers de keuze volledig.”

‘Kink in de kabel’
Of er volgend jaar weer een zeepkistenrace gaat komen, blijft nog
even open. “We gaan intern bekijken
hoe we het anders hadden kunnen
doen. Dat we de race dit jaar hebben moeten stopzetten, betekent niet
dat er volgend jaar geen zeepkistenrace meer is. Daar moeten we nog
naar gaan kijken”, zegt hij. Ook voor
de rest van de kermis had de afgelasting geen gevolgen. “Dit was even
een kink in de kabel, maar we zijn
gewoon weer verder gegaan met
het programma om zo toch weer een
mooie kermis neer te zetten.”
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Keet Grubbenvorst sluit af met Voldaan
In een wei aan de Witveldweg in Grubbenvorst vindt zaterdag
28 september de eerste editie van Voldaan plaats. De organisatie is in
handen van Keet Grubbenvorst, die hiermee officieel de deuren sluit
van de keet.
Keet Grubbenvorst zag een jaar of
zeven geleden het levenslicht, toen
nog in een loods aan de
Lottumseweg. Dat bleek echter niet
zo’n geschikte locatie te zijn en
daarom verhuisde de keet naar de
Witveldweg. “We gingen met onze
vriendengroep wel vaker naar Sjiwa,
de soos in Baarlo”, legt Glenn Seelen
(21) uit. “Zoiets wilden we ook in
Grubbenvorst. Maar op de langere
termijn konden we niet aan de
Lottumseweg blijven.” “Er kwam
ruimte vrij in de loods van mijn
vader”, vertelt Nick Baetsen (21),
“en dus konden we daar met onze
keet terecht.” Fanta en cola, dat stond
de eerste tijd op de drankenlijst van
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de keet. Later werd dat natuurlijk
bier. En dat je met kratten bier nog
meer kunt doen, dan alleen drinken,
bleek wel tijdens het WK voetbal van
2014. Seelen: “Voor de wedstrijd
Nederland-Spanje hebben we van die
kratten een tribune gemaakt waar
zo’n dertig man op konden zitten.
Dat was wel een ‘signature’
moment.” “Voor de Gekke Maondaag
hebben we ook een keer zo’n tribune
opgebouwd om samen met anderen
de optocht te kijken”, geeft Bas de
Muinck (21) aan. Twee keer per jaar
organiseerde Keet Grubbenvorst een
feest: voorafgaand aan het WaWa bal
tijdens carnaval en in oktober een
Oktoberfest. Baetsen: “Dan werd er
buiten een tent neergezet en kwamen er makkelijk 125 man. We hebben hier trouwens ook een keer het
bekende Horster fenomeen Loempia
Lei gehad.” En de keet was tot buiten
de gemeentegrenzen bekend. Seelen
niet zonder trots: “Zelfs in Baarlo
werd verteld dat in de keet in
Grubbenvorst zulke goede feestjes
werden gehouden.”

Minder animo
Na ruim vijf jaar keet aan de
Witveldweg is het echter genoeg
geweest. “We worden allemaal wat
ouder, studuren nu en we merkten
gewoon dat er minder animo is om

Glenn Seelen, Bas de Muinck en Nick Baetsen
voordat we naar de kroeg gaan eerst
hier nog een biertje te gaan drinken”,
legt De Muinck uit. Daarbij is de loods
ook weer nodig voor het groentebedrijf. De vriendengroep wilde echter
niet in stilte de deur achter zich dicht
trekken. Seelen: “Het was nog wel een
droom om ooit nog eens een festival
te organiseren. Nu hebben we er het
netwerk, de financiën en een goede
reden voor. Het geld dat in de loop der
jaren is binnengekomen steken we nu
in het festival.” “Verschillende festi-

vals, zoals Amaasand, Roest en Wild
Kingdom hebben dit jaar niet plaatsgevonden”, geeft De Muinck aan,
“we wilden daarom ook graag iets
voor het dorp doen.”

Line-up
Intussen is de kaartverkoop voor
het festival, met als headliner dj/
producer Gerald Le Funk, gestart.
Er kunnen vijfhonderd kaartjes worden verkocht, maar mocht het nodig
zijn, er is plek voor meer. De line-up

bestaat uitsluitend uit dj’s. Het wordt
een festival voor jong en oud, zeggen de drie. Het evenement vindt
buiten plaats, mocht het onverhoopt
slecht weer zijn dan is er een plan B.
“Dan verplaatsen we het binnen naar
de loods”, zegt Baetsen. “En plan C
is dé horecazaak van Grubbenvorst.”
Het festival duurt van 17.00 tot
01.00 uur waarna er aansluitend een
afterparty is in Stammineke 2.0. En volgend jaar nog een editie? “Als deze
slaagt, dan wel”, beamen de drie.

Verkrachting vrouw in Lottum

Ton R. veroordeeld tot drie jaar cel
Ton R. (58) uit Maasbree is veroordeeld tot drie jaar cel voor verkrachting van een vrouw in Lottum in 2002. Zij was destijds achttien jaar. Daarnaast
moet hij haar een schadevergoeding betalen van 15.400 euro.
De straf is lager dan de eis die
voorheen werd geëist door de officier
van justitie. Twee weken geleden
werd vier jaar geëist, maar vanwege
het gebrek aan bewijs moet Ton R. nu
drie jaar zitten. De rechtbank achtte
bewezen dat de Maasbreeënaar de
vrouw op 17 september 2002 heeft
verkracht. De straf is gebaseerd op het
gedetailleerde verhaal van het slacht-

offer, maar ook van de moeder, broer
en toenmalige vriend.

Lift naar huis
Het slachtoffer kreeg op 17
september in 2002 autopech. Ze trof R.
aan en hij bood haar een lift aan naar
huis. Uiteindelijk zette hij haar niet
thuis af, maar op een zandpad vlakbij
de Horsterdijk in Lottum waar hij haar

verkrachtte. Daarna zou hij met haar
naar Lottum zijn gereden en heeft de
vrouw zich uit de auto laten vallen en
is naar huis gegaan.

Wangslijmtest
Volgens R. was het vrijwillige seks.
De vrouw zou als ‘vergoeding’ van de
lift naar huis dit hebben aangeboden.
De aangifte van het slachtoffer zou

volgens R. zijn omdat ze een financiële
vergoeding wilde halen bij R. Daarna
heeft R. zich niet gemeld en troffen
ze zijn DNA na een wangslijmtest
later aan wat ook gevonden was op
het lichaam van de vrouw. Ook dit
was één van de bewijzen waarop R.
schuldig werd bevonden. Het is nog
onduidelijk of R. in beroep gaat tegen
zijn straf.

Speeltuin van, voor en door jeugd

Het Speulbos in Tienray
finalist Onze Buurt 2019
Het Speulbos in Tienray heeft een finaleplek behaald in Onze Buurt 2019. Deze wedstrijd is een actie die mensen en groepen stimuleert om zelf
te werken aan de leefbaarheid in de wijk, buurt of dorp. Er is een prijzenpot met een bedrag van 60.000 euro beschikbaar.
Het Speulbos in Tienray is een initiatief voor een natuurspeeltuin van,
voor en door de jeugd van het dorp.
Jongeren zijn actief van plan tot en
met uitvoering, met hulp van volwassenen. De nominatie was mede te
danken volgens de jury vanwege de
betrokkenheid van de jeugd bij Het
Speulbos.

Andere genomineerden zijn
Ontmoetingsplek De Ketel in Meerssen,
CUT! Popup bios Beekdaelen, Project
KOE! (Koken Ontmoeten Eten) in Beek,
Sfeerkeepers in Venlo en Bijenlint
Wyckerpoort van de Byeboere
in Maastricht. Voorzitter Michiel
Sluijsmans: “De jury koos deze projecten vanwege hun kracht, verbin-

ding, originaliteit en betrokkenheid.
Allen dragen zij bij aan sterkere en
vitalere wijken, dorpen en buurten in
Limburg.”

‘Sterkere en
vitalere wijken’
In oktober en november krij-

gen de genomineerden aandacht
via verschillende sociale kanalen.
Tijdens deze periode moeten zij
laten zien dat ze de winnaar zijn
van Onze Buurt 2019. Half november
geven de finalisten een presentatie
voor de jury en daarna wordt het
beste project gekozen dat de hoofdprijs wint.
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Toverland sluit tijdelijk attractie
Attractiepark Toverland in Sevenum heeft zaterdag 7 september het Kletterparcours gesloten. Tijdens een
routinecontrole werden onregelmatigheden aangetroffen.
Een woordvoerder van het park
geeft aan dat de attractie dagelijks
wordt gecontroleerd. “De onregelmatigheden zijn bij de dagelijkse controle aan het licht gekomen.”
Ze wil niet toelichten wat die

onregelmatigheden zijn. “We gaan
nu eerst een onafhankelijke expert
naar de attractie laten kijken.
Vervolgens maken we een plan de
campagne om de onregelmatigheden
te verhelpen.”

Er is nog niet bekend wanneer de
attractie weer opengaat. “We doen
ons uiterste best om het Kletter
parcours zo snel mogelijk weer voor
onze bezoekers te openen”, aldus de
woordvoerder.

60 jaar Evertsoord
Het jongste dorp van de gemeente Horst aan de Maas, Evertsoord, bestaat dit jaar 60 jaar. Op zondag 15
september wordt hier tijdens de Everstoorddag bij stilgestaan. Geïnteresseerden kunnen die dag per fiets
Evertsoord ontdekken.
De dag begint om 11.00 uur met
een H. Mis in het Amfitheater van
Horst aan de Maas 800. Daarna zijn
alle aanwezigen welkom in gemeen-

schapshuis de Smêlentôs.
Aansluitend start de fietstocht
langs verschillende bedrijven in
Evertsoord. Inwoners openen hun

deuren om hun hobby te laten zien
en bezienswaardigheden in en
rondom het dorp kunnen worden
bezocht.

Woononderzoek in
Broekhuizen(vorst)
bouwen. Willen mensen in de dorpen
blijven wonen of juist komen wonen?
En hoe zien zij de toekomst? Wat
leeft er nu in onze dorpen en wat

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

Teeltmedewerker champignonkwekerij (fulltime of parttime)
Peel en Maas | Vac. Nr. P034501

Bij dit moderne bedrijf ben je verantwoordelijk voor het machinaal oogsten,
sorteren en beoordelen van de champignons middels een automatische
oogstlijn. Je werkt in een enthousiast en betrokken team.

Grondwerker (fulltime)
Venlo | Vac. Nr. P027069
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoer van grondwerk, werken met
rioleringen en behandelen en oplossen van calamiteiten. Een veelzijdige en afwisselende functie, veelal in de buitenlucht.

Loodsmedewerker glastuinbouw (fulltime)
Horst | Vac. Nr. P035000

Ga aan de slag bij een moderne tomatenkwekerij, geleid door
jonge enthousiaste ondernemers. Een uitdagende functie waarbij
jij ervoor zorgt dat het sorteerproces op rolletjes loopt.

De werkgroep WiBB (Wonen in Broekhuizen/vorst) wil een woningbehoefteonderzoek gaan houden in beide
dorpen. Daarvoor wordt een informatiebijeenkomst gehouden op donderdag 26 september om 20.00 uur in het
Brouwershuis in Broekhuizen.
De werkgroep wil de woonwensen van bewoners inventariseren.
Elke leeftijd heeft zijn eigen woonbehoefte: huren, kopen, (samen)

Op zoek naar
een leuke baan?

kunnen wij ermee in de toekomst?
Op deze vragen en meer hopen de
initiatiefnemers antwoord te
krijgen.

Raadslid D66+GroenLinks stopt

Medewerker pluimveehouderij (parttime)
Venray | Vac. Nr. P034469

Binnen dit familiebedrijf ben je dagelijks in de stal aan het
werk met het controleren van de kippen en het sorteren
van eieren. Je werkt zes ochtenden; werkzaamheden
wisselen zich in overleg af.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06-55 41 51 70

Inez Arts van D66+GroenLinks legt wegens persoonlijke omstandigheden haar raadswerk voor de gemeente
Horst aan de Maas neer. Dat heeft de partij dinsdag 10 september bekendgemaakt.
“De waardering van onze partij
voor het werken van Inez is groot:
inzet, betrokkenheid en analytisch
vermogen kenmerken haar activiteiten”, aldus Jan Duijf, voorzitter
D66+GroenLinks.

“We zijn zeer verheugd dat Inez
deze kwaliteiten in een ondersteunende rol van de fractie in wil blijven
zetten.” Arts wordt vervangen door
Maarten Voesten, nummer vijf op de
lijst. Duijf: “Wij hebben veel vertrou-

wen in de capaciteiten en het talent
van Maarten en denken dat hij zich
op eenzelfde manier zal gaan inzetten voor de gemeenschap van Horst
aan de Maas, zoals Inez dat heeft
gedaan.”

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

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | 077 - 39 808 83

Crist Coppens
Verse hamburgers
4 stuks € 5,00

geldig t/m zaterdag
14 september 2019

500 gram satévlees met saus
voor € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

WK Ganzenborden in Swolgen
MFA Kerkebos in Swolgen was woensdag 11 september het decor voor het Wereldkampioenschap
Ganzenborden. Het spel was speciaal voor Horst aan de Maas 800 in een Horst aan de Maas-jasje
gegoten. Zo mochten deelnemers met de Wensbus van Kronenberg-Evertsoord een vakje vooruit en
moesten ze proberen niet te verdwalen in de Peel. Er werd gespeeld in de categorieën jeugd en
volwassenen.

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
GELDIG TOT 30 SEPTEMBER 2019
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Na afscheid te hebben genomen van haar kinderen
en kleinkinderen hebben wij in liefde losgelaten

Nel Houben - Spreeuwenberg
echtgenote van

Je was een man van weinig woorden
Duidelijk herkenbaar voor degenen
die bij je hoorden
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen
met een woord waarop je kon vertrouwen
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dát bepaalde in alles jouw gezicht

Wim Houben †

Sjraar Weijers

Mam overleed op 78-jarige leeftijd.

* Baarlo, 21 februari 1937

Marianne en Frank
Karin en Bert
Anita †
Ingrid en William

Mien Weijers-Bouten †
Hans en Brigitte
Giel
Teun
Marc en Yvonne
Stan
Mike
Jill
Frank en Vivian
Joep
Dries

Simone, Sander, Wouter, Evita,
Emiel, Noëlle, Merijn, Mirthe

Horst, 4 september 2019
Bloesempad 63
5961 KW Horst

Wij danken iedereen die belangstelling heeft getoond
tijdens het leven en na het overlijden van mam.

Anna
9 september 2019
Dochter van
Peter van de Ligt en
Debbie van der Zanden
Zusje van Teun
Lisdodde 9
5966 TG America

† Maasbree, 8 september 2019

echtgenoot van

Geheel naar wens van mam hebben wij met de kinderen
en kleinkinderen op zondag 8 september
afscheid van haar genomen.

Geboren

Correspondentieadres: Familie Weijers
Bong 89, 5991 EA Baarlo
We hebben in besloten kring afscheid genomen van pap.
Wij bedanken de medewerkers en vrijwilligers van
Broekstraat 65 woongroep A2 voor de goede zorgen.

Geboren

Nol

31 augustus 2019
Zoon van
Stan en Imke Marcelissen
Broertje van Jent
Kerkstraat 5
5971 CD Grubbenvorst

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Gezocht: woonruimte in Horst voor
1 vrouw, 25 jaar. Prijs bespreekbaar,
vast inkomen. 06 31 21 11 54.
Gevraagd: poetshulp
voor 2 uur per week in Horst.
Telefoon 06 15 87 34 19.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
de vele lieve woorden, kaarten en de bijdrage voor Dagvoorziening
De Zwingel die we mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, ozze pap, schoonvader en trotse opa

Jan Weijs
Het heeft ons goed gedaan en geeft ons veel steun en troost.
Truus, kinderen en kleinkinderen

Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht dat het zeer
gewaardeerde lid van AVV America

Chrit Claassen
onlangs op 84-jarige leeftijd plotseling is overleden.
Chrit was 69 jaar lid van AVV en tot zijn 65ste nog actief als linksbuiten bij de veteranen. Hij werd na de eeuwwisseling terecht tot
“Voetballer van de Eeuw” uitgeroepen. Ook was Chrit vaak langs de
lijn te zien bij thuiswedstrijden van America. We zullen hem en zijn
mooie verhalen nooit vergeten.

Melderslo, september 2019

AVV America en haar leden wensen
Mia en familie heel veel sterkte toe
met dit grote verlies.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de kaarten
en andere blijken van medeleven na het overlijden
van mijn man, onze pap en opa

Onverwacht is overleden

Chrit Claassens

Jan Jenniskens

D’n imker van het Peelmuseum

Uw belangstelling heeft ons steun en troost gegeven.
Elly Jenniskens-Litjens, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op 21 september
om 19.00 uur in Meterik.

&

We wensen zijn vrouw Mia, kinderen en verdere familie
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en vrijwilligers van Stichting Peelmuseum America

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.

Loop-Wandel-Zit tuin. Ontmoet
elkaar in Dahliatuin Minella. 14 en 15
september van 12.00 tot 17.00 uur.
Venrayseweg 136 Horst. Entree 3,50
incl. koffie/thee/cake.

Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, tex- en behang
werkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.

Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

www.yogacentrumlespoir.nl
Yoga dinsdag 19.00-20.00 uur.
Bel: 06 83 03 25 76 of
yogavooriedereen@ziggo.nl
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.
www.yogacentrumlespoir.nl
Poweryoga maandag 19.00-20.00 u.
Bel 06 83 03 25 76 of
yogavooriedereen@ziggo.nl
Klusbedrijf heeft nog ruimte
voor opdrachten. We kunnen
alle bouwwerkzaamheden voor u
verzorgen. Tel. 06 13 11 35 66.
Appels en pruimen zelf plukken
50 cent per kilo. v Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo tel. 06 53 13 01 32.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Voor o.a. verse snijbonen en
snoep- en soeptomaten naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Elke dinsdagavond klaverjassen.
Ook voor beginners m/vr. Voor
informatie: tel. 06 17 41 46 03 Tineke.
Pedicure Dorothé Sevenum
www.pedicure-dorothe.nl
Bel voor een afspraak: 06 11 88 61 38.
Zondag 15 september vanaf 13.30 uur,
grote Sjommelmertj & Kofferbakverkoop aan: Dries 27 in Neer.

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

w w w. b o b n o t e n . n l
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GEPLUKT Harold Linders

Zijn grootste passie zijn stoommachines. Hij vroeg zelfs zijn vrouw Jenny ten huwelijk op een stoommachine. Daarnaast heeft hij al zeven keer de
Vierdaagse gelopen en bowlt hij graag. Deze week wordt Harold Linders (47) uit Horst geplukt.
Van jongs af aan heeft Harold al
een fascinatie voor stoommachines.
Dat begon bij zijn oom in de schuur.
“Mijn oom verzamelde oude tractors
en ik hielp hem vaak mee met sleutelen. In 1980 ging hij naar Engeland
voor een grote show met stoommachines.” Hoewel hij eigenlijk ging voor
de tractors, werd daar de interesse

van Harolds oom gewekt voor stoomaandrijving. Een jaar later, Harold was
toen 9, mocht hij met hem mee naar
Engeland. “Mijn oom verkocht in 1990
een deel van zijn tractors en schafte
daarna zijn eerste stoommachine aan,
een stoomtrekker uit 1931. Die hebben we met z’n tweeën helemaal
gerestaureerd. Een paar jaar later

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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kocht hij een tweede, een zogenoemde Showmans Engine uit 1913.
Deze heeft een dynamo die werd
gebruikt om een kermis van stroom te
voorzien.” De twee stoommachines
zijn nu in beheer van de Kermis
Stichting Lindersstoom.
Als kind was Harold al liever buiten aan het spelen of in de garage
aan het knutselen, dan dat hij leerde.
Hij groeide op in Heide samen met
één oudere zus. “We woonden op
een verbouwde boerderij met daar
omheen veel grond, dus ik was vaak
buiten te vinden.” Na de basisschool
ging Harold naar de mavo in Venray,
waarna hij verder studeerde aan de
middelbare laboratoriumschool in
Blerick. “Doordat ik als kind al problemen had met mijn rug, koos ik
voor een studie die niet te belastend
was. Maar nadat ik mijn diploma had
behaald, was er weinig werk te vinden. Onze klas telde zo’n 28 studenten
waarvan er uiteindelijk 2 een baan in
de chemie vonden. Zelf werkte ik tijdens mijn studie als taxichauffeur en
koerier. Bij dat bedrijf kreeg ik vervolgens een vaste aanstelling. Na vier
jaar begon ik bij een technologiebedrijf in Sevenum, waar ik nu werk
in het testcentrum.” Vanwege zijn
werk in Sevenum verhuisden Harold
en zijn echtgenote Jenny naar Horst.
“We zochten een woning op fietsafstand van mijn werk en die vonden
we in Horst. Het grappige is dat, toen
ik nog als chauffeur werkte, ik wel
eens zei: ik ga nooit in Horst wonen!”,
zegt hij lachend. Jenny is afkomstig
uit Cuijk. Hij ontmoette haar in 1997

bij discotheek De Steeg in Leunen.
“Net als 95 procent van alle andere
Venraynaren”, knipoogt hij. “Ik heb

haar zelfs ten huwelijk gevraagd op
een stoommachine.” In 2000 trouwden ze en samen kregen ze zoon Teun
(16) en dochter Janneke (13).
Stoommachines een hobby van
Harold noemen is een ‘understatement’. Gemiddeld zijn hij en zijn
gezin dertien tot veertien weekenden
per jaar op weg naar evenementen
en shows in binnen- en buitenland.
Daarnaast zijn er nog de vele uren die
worden besteed aan het onderhoud
van de machines. Hij heeft het stoomvirus ook overgedragen op zijn zoon.
“Die lag, toen hij anderhalve maand
oud was, al in zijn Maxi-Cosi op de
stoommachine.” Maar Harold heeft
meer hobby’s. Zo maakt hij regelmatig een wandeltocht. “Vanwege
mijn rug ben ik gaan wandelen en
om een stok achter de deur te hebben, ben ik toen gaan trainen voor de
Nijmeegse Vierdaagse. Inmiddels heb
ik hem zeven keer gelopen, waarvan de laatste drie keer als begeleider van mijn dochter. De Nijmeegse
loop je echt voor de sfeer en niet
om van de natuur te genieten.”
Daarnaast is Harold regelmatig op de
bowlingbaan te vinden. Hij is lid van
Bowling Vereniging Venray en vormt
daarnaast met enkele vrienden het
bedrijfsbowlingteam Kermis Stichting
Lindersstoom. “Of daar veel techniek
bij komt kijken? Je moet gewoon de
bal het werk laten doen, dat is de
kunst.” Hoewel Harold een tevreden
man is, droomt hij wel van een ander
huis met loods. “Met genoeg ruimte
om onze stoommachines te stallen.
Als het even kan in Horst. Dus als
iemand nog een tip heeft?”

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!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

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

‘Kwaliteit en uren tellen allebei’
Ondanks de dalende werkgelegenheid voor leraren wordt er een tekort aan leraren verwacht (bron: Arbeidsmarktplatform PO). Het tekort
ontstaat onder andere door oudere leraren die met pensioen gaan en een beperkte instroom van nieuwe leraren. De verwachting is dat
kinderen minder les krijgen door het verwachte lerarentekort.
Iets meer dan de helft (58 procent) van de
inwoners uit de gemeente Horst aan de Maas
vindt dat geen probleem, zolang dat niet ten
koste gaat van de kwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Toch worden er wel nuances aangebracht,
want de inwoners realiseren zich ook dat om
de kwaliteit van de lesstof te kunnen waarborgen scholieren voldoende les moeten krijgen.
“Uiteraard is dit een balans: kwaliteit in de
helft van de uren geloof ik niet. En ik verwacht
kwaliteit in de uren die nu gegeven worden.
Dus korten op de uren en aangeven dat in de
resterende uren de kwaliteit omhoog gaat,
geloof ik niet”, licht een inwoner toe. Een ander
sluit zich daarbij aan: “Ik denk dat het beide is.
Zowel de kwaliteit van het lesgeven, dus kennis

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
21%
Neutraal
21%

Eens
58%

Kwaliteit lesgeven staat
voorop, niet aantal lesuren

en vaardigheden van de onderwijzer(es), maar
thuis zaten was het advies: Ga een ander vak
ook het aantal lesuren. Per uur kan een kind
leren, want je blijft eeuwig werkloos. Vandaar
maar X-hoeveelheid aan kennis en vaardighedat er nu geen leraren meer zijn rond de
den vergaren en verwer45 – 60 jaar. Het gat wat
toen geslagen is, kan men
ken denk ik. Dus als je
niet meer opvullen.
nog minder lesuren zou
‘Het gaat om beiden’
Blijkbaar kan men geen
gaan geven, dan gaat
‘Dat spreekt toch
evenwichtige opbouw van
het ten koste van iets.”
voor zich!’
leraren krijgen.”
De overheid had
TipHorstaandeMaas
dit een aantal jaren
‘Eerst alles wegbezuinigen
is een samenwerkings
terug al kunnen vooren nu zeiken,
verband tussen
zien. Toch werd er flink
typisch
Nederland’
HALLO Horst aan de
bezuinigd en daar ligt de
Maas en TopOnderzoek.
oorzaak voor het proVoor meer resultaten of
bleem, vindt een aantal
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
inwoners. Een inwoner, zelf leraar, zegt daarwww.tiphorstaandemaas.nl
over: “In de jaren dat 10.000 leraren werkloos

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

Samen vieren
we de winst
Zonnepanelen op het clubhuis? Ouder-Kind
Toernooi? Doe mee met Rabo ClubSupport en deel
mee in de winst. Schrijf je nu in.

Meer informatie op
rabo-clubsupport.nl/horst-venray/

Schrijf je uiterlijk 20 september in voor Rabo ClubSupport!
Bankiert jouw club bij Rabobank Horst Venray? Dan heb je in juni een mail ontvangen om de club in te schrijven
voor Rabo ClubSupport (voorheen Rabo Clubkas Campagne). Aanmelden kan nog t/m 20 september 2019.
Heeft jouw club geen mail ontvangen? Neem dan contact op via communicatie.horstvenray@rabobank.nl
Let op: inschrijven is nodig om leden op jouw club te kunnen laten stemmen! Meld je dus snel aan!
Rabobank Horst Venray
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 35

Horst aan de Maas heeft een milieustraat nodig
Gemeente Horst aan de Maas maakte onlangs op Facebook melding
van een afvaldumping in Kronenberg. Het bericht maakte veel reacties
los. Mensen deelden onder andere foto’s van andere afvaldumpingen in
de gemeente. Wordt het niet eens tijd voor een milieustraat of milieupark
in Horst aan de Maas? Inwoners kunnen daar dan hun afval, dat niet in de
container of bij het restafval mag, heenbrengen. Eens, vindt 49 procent van de
stemmers.
Het merendeel, 51 procent, denkt dat een milieustraat te ver gaat. In

Horst aan de Maas kun je namelijk veel afval gratis thuis op laten halen.
Even een telefoontje naar de gemeente en vaak nog dezelfde week
wordt het ingezameld. Moet je daarvoor een milieustraat gaan inrichten?
Mieke Reijnders reageert op Facebook: “Wat is er gemakkelijker dan thuis
op laten halen? In Venray zijn ook geen blad- en snoeikorven. Daar moet
je dan ook voor naar Venray rijden. Daar wordt alleen keuken- en restafval
opgehaald, de rest zelf naar containers of Venray brengen. Dit is voor veel
mensen niet of nauwelijks te doen.”

Wet gaat boven bewonersbelang
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Bewoners van de Horsterweg in Grubbenvorst maken zich zorgen over de
komst van tweehonderd arbeidsmigranten in hun straat.
Ze vragen zich onder andere af of de plannen nog uitgebreid kunnen
worden in de toekomst. Volgens het College van B&W voldoet de vergunning
echter aan de regels van het beleid dat de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld.
Regels zijn nu eenmaal regels en daar kan niet van worden afgeweken, de

gemeente moet zich ook aan de wet houden. Aan de andere kant: moet een
gemeente, als er zoveel tegenstand is tegen een initiatief, juist niet altijd
kijken of er juridisch toch nog een mogelijkheid is om een vergunning niet af
te geven? Zij dient toch altijd het belang van haar inwoners voorop te hebben
staan?
Wet gaat boven bewonersbelang. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 36) > Ouderen moeten zelf eenzaamheid voorkomen’ > eens 45% oneens 55%

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,
Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

horramen en -deuren

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

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

CDA, toon nu rentmeesterschap
Woensdag 25 september belegt de gemeente een avond over de
toekomst van de veehouderij. De gemeente wil een visie op grondgebonden én intensieve veehouderij, aansluitend aan de veranderingen
waarmee de agrarische sector al bezig is: kringlooplandbouw, terugdringen van emissies, steeds hoge kwaliteit en meer diversiteit in producten.
Biodiversiteit, klimaatverandering en bio-industrie worden
hier gemakshalve niet genoemd.
Weggelaten wordt ook de zinsnede
uit het coalitieprogram: “Uitbreiding
van een intensieve veehouderij
kan….”
Het is echt waar: de aarde warmt
op door broeikasgassen uit verbranding van fossiele brandstoffen,
ontbossing en methaan uit land- en
bosbouw en veeteelt. Het IPCC vindt
het “extreem waarschijnlijk” dat de
mens veroorzaker is. Geen 100 pro-

cent zekerheid. De landbouw draagt
voor 24 procent bij aan de opwarming.
Wat kunnen we er aan doen? Wie zijn
de verantwoordelijken in Nederland?
In de oorlog zorgden de Duitsers voor
honger, na de oorlog bleef gebrek
aan voedsel. Voor de regering onacceptabel. Het Landbouwministerie
wordt verantwoordelijk voor de voedselproductie; landbouw mechanisatie en specialisatie ontwikkelt zich.
Doel: massaproductie tegen zo laag
mogelijke kosten. Schaalvergroting op
schaalvergroting, meer gedwongen

dan vrijwillig, volgt.
Het ministerie van Landbouw
is 50 jaar boegbeeld van CDA én
Boerenleenbank. Niet lang geleden
waren CDA-prominenten Verhagen en
Bleker de grootste tegenwerkers van
de duurzaamheidsbeweging. “Zolang
er geen extreme dingen ontstaan,
zoals bedrijven met twee miljoen
vleeskuikens, zie ik geen reden om in
te grijpen” (Bleker).
Het rentmeesterschap van het
CDA heeft gefaald. De partij heeft niet
goed gezorgd voor de schepping, zou
paus Franciscus zeggen. Verdwijnen
biodiversiteit is een belediging Gods.
Consument minder vlees, de
intensieve veehouderij volgt vanzelf.
Het vlees is in de ban. Het voedsel
móét groen, biologisch, vegetarisch of

veganistisch zijn. Het apostolaat van
de dierenbeschermers en klimaatgoeroes is groot. Dierenactivisten
dragen hun levensfilosofie uit. Hun
uiteindelijke vraag: “Hoe kunnen we
ooit ingrijpen in de natuur, zodat een
leeuw geen zebra meer eet?”
Vleesvervangers zijn in.
Het grote geld gaat er zich mee
bemoeien: “Belegger snakt naar
meer vegahapjes”. Beyond Meat wil
restaurant- en supermarktketens
overhalen vleesproducten te vervangen door plantaardige varianten.
Dierenbeschermers en beleggers
samen zullen de bio-industrie gaan
intomen.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Slapeloze
raadsvergadering 3
Ik heb vorige week dinsdag 3 september even een
paar keer goedlachs gegniffeld tijdens de raadbijeenkomst over een verbetering
van de vergaderstructuur van
de gemeenteraad van Horst
aan de Maas. Zoals je misschien weet heb ik eerder
hier twee columns over
geschreven.
Ik was het zat om tot in de
nachtelijke uurtjes naar ellenlange raadsvergaderingen te
gaan. Nu heeft een onderzoeksbureau de afgelopen tijd deze
vergaderingen geobserveerd en
de resultaten dus die dinsdag
gepresenteerd. De leerpunten
waren vooral het veel te lang
door discussiëren over onderwerpen die niet altijd even
belangrijk zijn, te lange betogen
en het ging ook over een aantal
personen dat soms te graag en
te lang het woord wil hebben.
Dan verschijnen ook nog eens
de mobiele telefoons boven de
tafel. Waar heb ik die puntjes
eerder gehoord? Oh, in mijn eerste column. Ik geef mijzelf niet
snel en graag gelijk, maar als
toeschouwer en gast van zo’n
vergaderingen valt het je toch
wel op. Daarom heb ik tijdens
de vergaderstructuurbijeenkomst vaak mijn lach in moeten
houden.
Vooral als journalist die
probeert zoveel mogelijk objectief te blijven, was het soms
lastig om jezelf in te houden en
niet mee in discussie te gaan.
Ik hoop dat het in de toekomst,
met de resultaten van het
onderzoek, dan ook stukken
beter gaat. De raadsleden
weten wat er fout gaat en ik
hoop ook dat ze elkaar er voortaan op wijzen als iemand te
lang aan het lullen is. Dan hoop
ik ook dat ik geen ‘Slapeloze
raadsvergadering 4’ hoef te
schrijven en het laat bij deze
trilogie. Ik zou zeggen, klaar
met dat gemierenneuk en weg
met die politieke jeuk.
Zeur ze, Niels
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winkel&bedrijf 09
F1-wagen Verstappen ZOAK-klinker in Grubbenvorst

in Sevenum

Fieldlab hield op donderdag 5 september de feestelijke opening van de ZOAK-teststraat. Het evenement vond
plaats op het Ericaplein in Grubbenvorst. Onder andere wethouder Eric Beurskens van gemeente Horst aan de
Maas en Waterschap Limburg waren aanwezig.

De Formule 1-racewagen van Max Verstappen staat zondag 15 september in Sevenum. Fans kunnen tussen 15.45 en 16.45 uur op de parkeerplaats van Jumbo Phicoop de auto bewonderen en er mee op de foto gaan.
Als zoon van voormalig Formule
1-coureur Jos Verstappen zit het
racen hem natuurlijk in de genen.
In juni en juli van dit jaar wist Max
Verstappen als eerste over de
eindstreep te komen op de circuits

van Oostenrijk en Duitsland. Zijn
succes is mede te danken aan het
materiaal dat hij tot zijn beschikking
heeft. Die racewagen kan zondag
15 september van dichtbij bekeken
worden.

U heeft een initiatief
en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

bureau
leefomgeving
+31 (0)77-208 6099 | www.bureauleefomgeving.nl

De ZOAK-klinker is een klinker die
gemaakt is van keramisch (rest)afval.
Het is een klinker met een holle
ruimte die drie keer sterker is dan
beton. Hierdoor is de steen waterdoorlatend en fungeert deze als een spons.
Daardoor belandt er veel minder water

in het riool. Wethouder Eric Beurskens:
“De aanleg is iets duurder dan gebruikelijk, maar als de klinker werkt zoals
de ondernemers denken gaat ons dit
veel geld besparen. In de toekomst
hoeven we ons riool veel minder groot
te dimensioneren.” Als het werkt mag

de klinker na de pilot blijven liggen en
anders moeten de ondernemers van
Tilesystems de straat in de oorspronkelijke staat terug brengen.
“Innoveren doe je samen en je moet
daarbij op je bek durven gaan”, stelt
Beurskens.

beukenhaag vanaf € 0,59
Kookworkshop Kaldenbroeck
buxus vervangers
vanaf € 0,59

Kaldenbroeck Huys Voor Puur Leven in Lottum organiseert op zaterdag 14 september van 09.30 tot 12.30 uur
een kookworkshop. Deze workshop wordt gegeven door Ayurveda arts Prachi Mahajan.

met vele soorten vaste planten,
heesters, sier- en fruitbomen
2 ha groot, viooltjes, hei
en veel meer

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Wij adviseren en begeleiden u bij de afwikkeling
van een nalatenschap.

erfgenaam - boedelbeschrijving - vereffening
aangifte erfbelasting - executeur gevolmachtigde
Heeft u vragen?
Neem dan contact op voor een
afspraak tijdens het gratis spreekuur.
www.coendersnalatenschap.nl
info@coendersnalatenschap.nl - 077-2050924

Prachi Mahajan is als Ayurveda
arts sinds 2013 aan Kaldenbroeck
verbonden. Ayurveda is een 5000 jaar
oude holistische gezondheidsweten-

schap afkomstig uit India. De kookworkshop bestaat uit een persoonlijke
constitutietest, basisinformatie over
Ayurveda, over kruiden in het alge-

meen en over kruiden gebruikt in de
Ayurvedische keuken. Daarna worden
recepten bereid. Aanmelden kan via
marlies@kaldenbroeck.nl

Starters in de regio
Coenders Nalatenschap
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon

Coenders Nalatenschap
Carla Coenders
Hoofdstraat 22
Lottum
077 205 09 24

Activiteiten
Als iemand komt te overlijden, wordt de familie soms
plotseling geconfronteerd met
allerlei praktische zaken die
geregeld moeten, maar ook met
het afwikkelen van een erfenis.
Hoe doe je dat precies? Moet ik
naar de notaris? Is er een testament? Niet iedereen heeft hier
dagelijks mee te maken en is hier
in thuis. Soms loopt de afwikkeling van een nalatenschap niet zo
gemakkelijk en lopen de gemoederen hoog op of zijn de zaken
complex. Dan kan het prettig zijn
om een eigen (onafhankelijke)
adviseur in te schakelen die kan
helpen. Coenders Nalatenschap is
een nieuw bedrijf dat zich richt
op het afwikkelen van nalatenschappen.

E-mail
Website
Sector
Start

info@coendersnalatenschap.nl
www.coendersnalatenschap.nl
juridische dienstverlening
1 juni 2019

Dat kan door mensen hierover
te adviseren en begeleiden of
daadwerkelijk de afwikkeling over
te nemen. Daarnaast kan Coenders
Nalatenschap bijvoorbeeld een
boedelbeschrijving opstellen,
aangifteerfbelasting verzorgen of
als testamentair bewindvoerder
benoemd worden. Omdat Coenders
Nalatenschap een eigen juriste in
dienst heeft, kunt u ook voor
andere juridische vragen terecht.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld
arbeidsconflicten, burengeschillen,
incassozaken, huurgeschillen of
contracten.
Doelgroep
Bij Coenders Nalatenschap kan
eigenlijk iedereen terecht die een
rol heeft in de erfenis. Dat kan een
echtgenoot zijn, kinderen, andere

erfgenamen, maar ook personen
die onterfd zijn, een legaat
toebedeeld hebben gekregen of
als executeur zijn aangesteld.
Ieder heeft een eigen rol met
bijbehorende rechten en verplichtingen. Coenders Nalatenschap
kan daarover adviseren.
Onderscheidend vermogen
Coenders Nalatenschap vindt
het belangrijk dat mensen zich op
hun gemak voelen. Afspraken
vinden veelal thuis aan de keukentafel plaats en in het dialect
als iemand dat fijn vindt. Er is
niet alleen aandacht voor de
praktische en zakelijk kant van
een probleem, maar ook de
emoties die daarbij komen kijken. Er is werkelijk aandacht voor
de mens.
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Dinsdag 17 september 2019

Uw tuin

Uw tuin
Themabijeenkomst gemeen- eens
lekker
eens
lekker
teraad over structuurvisie
opgeruimd?
opgeruimd?
Op dinsdag 17 september is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad over
het onderwerp herijking structuurvisie.
In de structuurvisie zijn de hoofdlijnen vastge-

de diverse deelgebieden binnen de gemeente.

legd van het gemeentelijke ruimtelijke beleid.

De themabijeenkomst start om 20.00 uur en

De huidige structuurvisie dateert van 2013.

vindt plaats in de raadszaal (Wilhelminaplein 6

De gemeenteraad heeft burgemeester en

in Horst). Meer informatie over de bijeenkomst

wethouders gevraagd om een actualisatie van

leest u op de website horstaandemaas.nl.

GroteGrote
hoeveelheden
tuinafval
kunt kunt
hoeveelheden
tuinafval
u elke
zaterdag
tussen
12
en
16
uur
u elke zaterdag tussen 12 en
16 uur
gratis
brengen
naar
de
gemeentegratis brengen naar de gemeentewerf,werf,
Americaanseweg
43 in43
Horst!
Americaanseweg
in Horst!
Kleine
hoeveelheden
fijn
tuinafval
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
kunnen
in deintuinkorf.
kunnen
de tuinkorf.

deze visie.
Opzet van de themabijeenkomst is dat de

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

gemeenteraad nieuwe standpunten bespreekt

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen in

bibliotheek.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Wie verdient volgens jou
een Jeugdlintje?
Wij zijn trots op kinderen en jongeren die zich inzetten voor anderen of voor de gemeente.
Zij zijn een voorbeeld en mogen best eens in het zonnetje gezet worden.
Daarom reiken we op 20 november het jeugdlintje uit als blijk van waardering. Kinderen en
jongeren tot en met 17 jaar, die zich op een
bijzondere wijze hebben ingezet voor onze

• boodschappen doen voor ouderen of hulpbehoevende mensen;
• moeilijke onderwerpen, zoals pesten,
bespreekbaar maken.

gemeente, komen in aanmerking.
Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient?
Enkele voorbeelden zijn:

Meld hem of haar dan vóór 10 oktober aan!

• kordaat optreden bij een brand of ongeval;

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of

• inzet voor dieren;

(077) 477 97 77.

Rooi- en snoeiwerkzaamheden in Horst

1

2

In de periode van 16 september tot 5 oktober 2019 worden er rooi- en snoeiwerkzaam-

Vorige week feliciteerde burgemeester Palmen twee 60-jarige huwelijksparen.

heden uitgevoerd op bouwplan De Afhang te Horst en langs de Waterschapsloot de

In America het echtpaar Huijs-Kessels (foto 1) en in Horst het echtpaar Roeffen-Seroo (foto 2).

Voor America.

Hij deed dit met een prachtige bos bloemen en toepasselijk cadeau.

Dit doen we om De Afhang fase C2 bouwrijp

Het verwijderde groen zal op gepaste wijze

te maken en wadi’s t.b.v. hemelwaterbuffe-

binnen het plangebied gecompenseerd

ring langs de Voor America te verruimen.

worden.

Landbouwgrond pachten
in 2020
De gemeente Horst aan de Maas verpacht
beschikbare landbouwpercelen.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Voor het jaar 2020 zijn er 2 nieuwe pachtpercelen beschikbaar voor agrarische ondernemers

Evertsoord

Horst

Vertrokken naar

uit de gemeente.

Kerkkuilenweg 13

Venrayseweg 69a

onbekende bestemming

Het betreft een perceel in Grubbenvorst

Grubbenvorst

Gasthuisstraat 19

Horst aan de Maas

(2.00.81 hectare) en in Horst (3.35.12 hectare).

Raaieind 3

Meterik

St. Lambertusplein 8 Horst

Kijk voor alle verdere informatie en het aan-

Hegelsom

Speulhofsbaan 24c

Burg van Leentstraat 40

vraagformulier op www.horstaandemaas.nl

Bosstraat ongenummerd

Sevenum

Grubbenvorst

om uw interesse in dit perceel aan ons door

Groothorstweg 8

Herenbosweg 25 Melderslo

te geven. U kunt het formulier invullen tot 29

Dorperdijk ongenummerd

Donkstraat 20 Meterik

september 2019.

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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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.

PAS op onze natuur
Wellicht heeft u vernomen dat de Raad van State het PAS in mei van
dit jaar heeft afgeschaft. Dat staat voor Programma Aanpak Stikstof en
was in de eerste plaats bedoeld om de uitstoot van stikstof terug te
dringen en dus om het milieu te verbeteren. Toch zijn wij blij met de
keuze van de Raad van State om het PAS te verbieden.
Waarom? Omdat het PAS in onze
ogen, net als in de ogen van de hoogste
bestuursrechter, onze natuur onvoldoende beschermt. Zaken die, door de
afschaffing van het PAS, mogelijk niet
meer gerealiseerd kunnen worden zijn

bijvoorbeeld woningbouwprojecten en
uitbreidingen van grote boerderijen.
We zullen moeten kijken naar de manier
waarop onder andere de intensieve
veehouderij, de grootste veroorzaker
van stikstof, kan zorgen dat ze minder

uitstoot. Wij denken dat dit een goed
moment is om in te gaan zien dat
ongebreidelde groei en uitbreiding van
onze economie onzin is en we niet altijd
naar méér hoeven te streven. We moeten keuzes maken en kunnen beter
investeren in duurzame en lokale
initiatieven, waarbij bedrijven vooral
produceren en consumeren binnen een
kleinere straal. Daarnaast vinden we dat,
wanneer er minder ruimte is om ontwikkelingen door te laten gaan, we dat voor

moeten laten gaan wat op dit moment
écht het belangrijkste is. Dan gaat het
om woningbouw, zodat jongeren in onze
gemeente kunnen blijven wonen en het
aanleggen van een groene en veilige
stationsomgeving en niet om nog
grotere stallen te plaatsen in ons buitengebied of grote projecten bij Afslag10.
Toen het PAS werd verboden kwamen
er, uiteraard, vanuit allerlei kanten
reacties. Een veelgehoorde reactie bij
verschillende partijen was hoe we er

dan toch voor zouden kunnen zorgen
dat bedrijven er zo min mogelijk last
van hebben of hoe we er voor zorgen
dat ontwikkelingen toch door kunnen
gaan? Wat ons betreft staan echter het
milieu, de natuur, de volksgezondheid
en de biodiversiteit op 1 en moeten we
zorgen dat die wél beschermd zijn.
Minister Schouten moet nu met een
oplossing komen, en wij zijn benieuwd
wat dat wordt.
Jim Weijs, D66+GroenLinks

Varkensstal wordt zonneweide
‘Boer krijgt geld om varkensstal te laten vervangen door zonneweide’,
kopt Dagblad de Limburger op 5 september. De ruimte die vrijkomt bij de
sloop van stallen en de overige ruimte binnen het bouwblok is dan bruikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen.
Zo genereert de ondernemer
inkomsten en wordt tegelijkertijd
leegstand en verloedering van
stallen voorkomen. Bovendien
dragen zonnepanelen bij aan het
opwekken van meer schone en
duurzame energie. Een kans of een

bedreiging? Welke locatie vinden we
als gemeente wel geschikt en welke
niet? Botsen hier belangen en verlangens? Economische belangen of in het
belang van de energietransitie? Vragen
waar we als politiek snel mee aan de
slag moeten anders lopen we op korte

termijn achter de feiten aan. Het is niet
meer de vraag of we zonnevelden
willen maar wel wat is een geschikte
locatie. Voorbeeld een initiatief zoals in
Griendtsveen. Het Griendtsveense
sportcomplex wordt de komende jaren
omgetoverd tot een oase van groene
dagbesteding en -verblijf, voorzien van
groene energie door de aan te leggen
zonneweide. Een goed evenwicht
tussen een economisch exploitabele
zonneweide en de landschappelijke

inpassing, waar vanuit het dorp het
initiatief genomen is om het voormalige voetbalveld te transformeren naar
een veld voor circa 5.000 zonnepanelen, langs bestaande infrastructuur (de
spoorlijn) en ingepast in het landschap.
Een mooi voorbeeld hoe het kan.
Een initiatief van onderop wat gedragen wordt door de omgeving. Een
goed voorbeeld doet volgen?
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Reactivering vliegbasis De Peel slecht idee
Het ministerie van Defensie heeft onlangs de voorbereiding aangekondigd van een luchthavenbesluit om de militaire basis De Peel in te
richten als militair vliegveld. Verwacht mag worden dat de woon- en
leefomgeving zeer nadelige gevolgen zal ondervinden van het in gebruik
nemen van deze basis. De SP Horst aan de Maas zet dan ook zeer grote
vraagtekens bij de wenselijkheid van deze ontwikkeling.
Op basis van de nu beschikbare
gegevens is (nog) moeilijk in te
schatten wat de gevolgen precies zullen zijn. Echter, op basis van ervaringen elders, en de reacties en

beleving van omwonenden van andere
vliegvelden is duidelijk dat de impact
op de woon- en leefomgeving, tot in
een ruime omgeving van de beoogde
locatie, groot zal zijn. En geen posi-

tieve. Deze ontwikkeling speelt zich
niet op Horster grondgebied af maar
evengoed wordt gevreesd voor nadelige gevolgen ook voor inwoners van
onze gemeente.
Via een brief aan het college wil de
SP weten of er contact is met andere
gemeenten rondom de basis, en zo ja,
of er onderlinge afstemming plaatsvindt met betrekking tot de gevolgen van de nieuwe ontwikkeling van
vliegbasis De Peel. Verder wil de SP

weten hoe sterk de geluidshinder zal
zijn door de inzet van F-35’s en andere
toestellen en het effect dat het gebruik
van de basis heeft op het woongenot
van de bewoners in de diverse zones,
zowel binnen- als buitenshuis.
Rondom het punt van de stikstof
is het van belang te weten wat voor
beperkingen dit mogelijk oplevert voor
de bouw van woningen en de ontwikkeling van de infrastructuur, en niet te
vergeten de impact op de natuurgebie-

den (Natura 2000). Er kunnen nadelige gevolgen verwacht worden ten
aanzien van toerisme en recreatie.
Volgens de SP zou het onderzoek
naar de milieueffecten niet alleen op
basis van kwantiteit, aantal decibel,
hoeveelheid CO2 en fijnstof, maar ook
op basis van kwaliteit, samenstelling
en effecten daarvan op mens, flora
en fauna opgezet moeten worden.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Kunstgrasveld voor SV Melderslo
Op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 10 september:
het voorstel tot het vaststellen aanleg van een kunstgrasveld voor
de afdeling korfbal van SV Melderslo op sportpark De Merel te Melderslo.
Er is een structureel ruimtetekort
bij afdeling korfbal en het kunstgrasveld is hard nodig. Dit wordt duidelijk
uit de behoefteanalyse en het
Toekomstperspectief SV Melderslo
afdeling korfbal, die aan dit raadsvoorstel zijn toegevoegd. Zowel de
A-jeugd alsook de senioren spelen in
de hoofdklasse. Dit valt onder

Topsport/Wedstrijdsport hoger niveau.
Feitelijk zou de vereniging daarom
moeten spelen op zand ingestrooid
kunstgras. Voor verdere doorontwikkeling van SV Melderslo afdeling korfbal
is het spelen op kunstgras een belangrijke voorwaarde. Naast de vele
organisatorische- en praktische voordelen blijkt uit de behoefteanalyse

bovendien, dat kunstgras financieel
voordeliger is dan natuurgras.
SV Melderslo wil het kunstgrasveld ook
multifunctioneel gaan benutten.
De afdeling korfbal wil zelf graag
sportaanbod ontwikkelen voor ouderen (KBO). Daarnaast heeft de afdeling
voetbal van SV Melderslo een groep
‘loopvoetballers’ die van dit kunstgrasveld gebruik gaan maken. Bij slecht
weer, zeker in de winterperiode, gaat
de voetbaljeugd erop trainen. Verder is
er overleg met Basisschool De Brink en

kinderopvang/BSO om overdag
gebruik te maken van het veld.
Ook overleg met andere verenigingen
is in gang gezet. Door deze extra
doelgroepen en vooral de mensen uit
het dorp te betrekken, wordt een grote
bijdrage geleverd aan ‘Het samen
doen’. Dit komt de leefbaarheid in het
dorp Melderslo én zijn omgeving zeker
ten goede. Mooi, dat we dit Gewoon
Samen Doen.
Marian Gubbels,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

Bridge Club Horst biedt aan

Bridgecursus voor
startende bridgers

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

12 Lessen - Docent is gecertificeerde
bridgeleraar - Kosten € 100,-

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

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

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

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

Locatie:
Tijdstip:

The Shuffle, Horst
dinsdagavond
van 19.30-21.30 uur
Aanvang:
z.s.m. in overleg
Aanmelden: bridgeclubhorst@gmail.com
06-15474373
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Emma Bertrams
16 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een wereldreis willen
maken als backpacker. En dit het liefst
met mijn beste vriendin Zoë.
Wat is de coolste trend die je ooit
hebt gevolgd en die nu totaal
belachelijk is?
Ik droeg Skechers met lampjes en erg
veel glitter erop. Deze schoenen wilde
ik als 7-jarig meisje héél graag hebben. Toen ik ze eenmaal had voelde ik
me echt ongelooflijk cool.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Ik heb moeten kiezen wat ik later,
als ik ouder ben, als beroep wil gaan
doen en dus moet gaan studeren.
Net zoals mijn moeder wil ik leerkracht in het basisonderwijs worden.
Ik dacht heel lang dat ik de verpleging in wilde maar omdat ik na een
stage bij De Twister erachter kwam
dat ik onderwijzen echt heel leuk
vind heb ik besloten om daarvoor te
kiezen.
Welk verhaal vertelt je familie
altijd over je?
Ze vertellen vaak over hoe mijn oma
mij vasthield met een sjaal die ze om
mijn buik bond wanneer we aan het
winkelen waren, omdat ik anders net
iets te snel voor haar was.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?

aan
Emma Bertrams

Dit was zestien jaar geleden in de
wieg. Onze ouders waren al goede
vrienden voor wij geboren waren.
We zijn samen opgegroeid en ik zou
me het leven niet kunnen voorstellen
zonder haar.
Als je terug in de tijd zou kunnen
gaan, wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Ik zou tegen mezelf zeggen dat ik
altijd mezelf mag zijn en dat ik goed
ben zoals ik ben.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
De serie Icarly op Nickelodeon is
echt tof. Ik vind vooral de vriendschap tussen de hoofdkarakters nog
steeds leuk. De humor van de serie
maakt mij ook nog altijd aan het
lachen.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik ga het liefst uit en spreek graag af
met vriendinnen, maar een avondje
gewoon lui op de bank netflixen vind
ik ook zeker geen probleem.
Wat zou je nooit meer willen
overdoen?
Zwemles zou ik voor geen goud overdoen en dan vooral zwemmen in
een lange broek want ik wilde vroeger heel graag een rokje aan en dat
mocht niet.
Wat vind je het belangrijkste in een
vriendschap?
Het eerlijk zijn met en het respecteren
van elkaar.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Shiiit! Ik ben te laat! Ik dacht namelijk dat ik me verslapen had. Maar
gelukkig bleek toen ik op de site van
SomToday keek dat ik pas het 3de
naar school moest.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag Spaans willen leren spreken en verstaan. Ik vind dit echt een
hele mooie taal.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Uhm.. ja. Ik denk dat er ergens in
het universum nog wel leven moet
zijn.
Wat deed je als kind het liefste?
Ik was heel graag op avontuur
met mijn toenmalige buurjongens.
Ook danste en zong ik de hele dag.
Daarnaast ging ik graag naar de
‘beestjes’ kijken, zo noemden wij de
kinderboerderij die stond waar nu een
nieuwbouwwijk ligt. Dat was vroeger
echt mijn favoriete plek. Ook fietste
ik heel wat kilometers op mijn kleine
roze fiets.
Ga je liever naar een festival of
naar discotheek?
Ik denk dat ik toch liever een festival heb. Ik vind de sfeer namelijk
echt heel erg tof en je hebt er vaker
verschillende muziek en ik vind de
diverse bandjes die er spelen erg leuk.

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

Wannier ge de HALLO aan het laeze zied
en ge ènnen kneiter ván ènne meme
taegekomt

VOOR ELK FEEST
AVON DEN
TIJ DENS KOUDE

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

G A SPA R A SO LS

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Taalbe-
heersing
Vandaag had ik mijn eerste les taalbeheersing. Of ja..
überhaupt mijn eerste lessen
na een lange tijd.
Ik heb natuurlijk afgelopen
jaar mijn examens gedaan op
de havo. Logisch redenerend zit
ik dan nu op het hbo. En dat
klopt ook. Ik doe momenteel,
zoals al eerder benoemd in mijn
columns, de opleiding journalistiek. Vandaag zijn wij eindelijk,
na twee weken introductie
gehad te hebben, begonnen
aan de lessen. Natuurlijk vroeg
iedereen zich af waar de afkortingen voor staan in het rooster.
“TB”. Gelukkig kom je daar snel
genoeg achter. Voor de nieuwsgierigen, TB is taalbeheersing.
Ik ben, zoals ik al zei, na mijn
eerste les taalbeheersing
geweest, en wat een man is
mijn docent. Hij is volledig
overtuigd dat Nederlands of taal
überhaupt bijna wel het beste is
in de wereld. Hij haalde er zelfs
een filosoof bij. De filosoof zei:
“De grenzen van mijn taal
vormen de grenzen van mijn
wereld.” Met de klas kwamen
we er wel uit dat het op zich
wel klopt. Je kunt niet erg veel
zonder dat je enige taal
beheerst. De docent zei dan
ook: “Baby’s zijn echt sukkels,
ze kunnen helemaal niks met
hun bleheh.” Zelf vind ik dat
dan alsnog te ver gaan, maar
later ging hij er meer op in.
Hij zei dan ook dat kleinere
kinderen samen groeien met
hun taal dus taal alsnog je
grenzen beperkt of vergroot.
Dat is erg mooi gezegd, als kind
groei je samen met andere
kinderen en groeit ook je taalbeheersing. Als baby kan je dan
nog niks zeggen en naarmate je
ouder wordt, groeit je taalbeheersing enorm. Zeker als
Nederlands je moedertaal is,
dan begrijp je in ieder geval al
de meeste mensen hier in de
gemeente. En dat is prettig, dus
als tip: vergroot je taalbeheersing!
Jélena
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Tegen TSC’04

Sevenummer
Ruime zege GFC’33 in beker wereldkampioen
modelstcockcars
Door: voetbalvereniging GFC’33
Het eerste elftal van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst speelde op zondag 8 september tegen TSC’04
uit Tegelen. In dit tweede bekerduel won het team ruim met 1-6.
GFC-trainer René Peters moest
behoorlijk improviseren met de opstelling. Door blessures en de laatste
vakantieperikelen ontbraken acht
spelers op het wedstrijdformulier,
vrijwel allemaal regelmatig basisspeler.
Ondanks de vele afwezigen begonnen
de Grubbenvorstenaren goed aan de
wedstrijd. In het eerste half uur waren
er diverse 100 procent kansen, maar
die bleven onbenut. Jasper Hafkamp
had zijn comeback na veertien maan-

den blessureleed extra glans kunnen
geven met een doelpunt.
Hij omspeelde de doelman, maar zijn
schot werd nog net met sliding van de
lijn gehaald. Via een corner kwam
GFC’33 na dertig minuten toch op
voorsprong. Luc Stappers kon geheel
vrij inkoppen, 0-1. TSC’04 was slechts af
en toe gevaarlijk met een counter,
maar scoorde uit een van die uitbraken
vlak voor rust wel de 1-1.
Na de rust kregen de jongelingen

in de Grubbenvorster selectie hun kans.
Mathias Janssen en Willem Breukers
kwamen in het veld en GFC’33 ging
nog aanvallender spelen. De ploeg uit
Tegelen oogde meer en meer vermoeid, liet gaten vallen en GFC’33
profiteerde met de snelle voorhoede
optimaal van de geboden ruimte. Het
werd uiteindelijk verdiend 1-6 via een
zuivere hattrick van Willem van den
Aarsen en twee doelpunten van naamgenoot Willem Breukers.

Afdeling korfbal

SV Melderslo verliest nipt
in eerste competitiewedstrijd
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 8 september als promovendus hun eerste wedstrijd in
de Hoofdklasse. De wedstrijd werd gespeeld tegen fusieteam Klimroos/VVO 1 uit Hoogeloon en Hapert, op
sportpark De Merel in Melderslo. De eindstand was 13-14.
Vanaf het eerste fluitsignaal was
de wedstrijd fel en ging het vrij goed
tegen elkaar op. De ploegen wisten
beide de nodige doelpunten te scoren
en er werden geen grote gaten
getrokken. SV Melderslo was in de
eerste helft misschien ietsje beter,
maar het miste te veel kansen,
waardoor uitlopen niet lukte. In de
rust stond er een nipte 7-6 voor-

sprong in het voordeel van SV
Melderslo op het scorebord. Na rust
was het echter Klimroos/VVO dat
sterker uit de kleedlokalen kwam.
De ploeg wist op gelijke hoogte te
komen en ging daarna zelfs over
SV Melderslo heen. SV Melderslo was
slordig en maakte veel fouten in de
passing, waardoor er te vaak onnodig
balverlies werd geleden. Ook in de

afronding was de ploeg nog steeds
niet scherp. Dat resulteerde in een
achterstand van 11-14 in de slotfase.
Hoewel er voor geknokt werd om
toch nog één puntje binnen te slepen,
waren twee doelpunten van de
thuisploeg in de laatste paar minuten
daarvoor niet voldoende. Zo eindigde
de eerste thuiswedstrijd in een zuur
verlies voor SV Melderslo.

VLOER- EN WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1650

2095

BARCELONA 15 X 60 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M

2
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Door: SRP de Peeldrivers
Op het eigen circuit van de Peeldrivers op modelraceway Venray is
zondag 1 september Jeroen Janssen uit Sevenum Wereldkampioen
modelstockcars (schaal 1: 8) geworden.
In een zinderende en zeer
spannende finale wist Jeroen alle
concurrente voor te blijven. Zaterdag
tijdens de trainingen was het nog
even heel anders. Voorzitter Peter
van Asten vertelt: “Ik liep het
sleutellokaal in en zag daar Jeroen
met zijn monteur Ruud voorover
gebogen aan de tafel zitten met de
motor helemaal uit elkaar liggend.
Er was een technische fout ontdekt
in de motor en dat moest hersteld
worden, zeiden de heren tegen mij.
Daarna hebben ze de training
kunnen hervatten en het ging toen
alleen maar beter en beter.”
Zondag tijdens de wedstrijden was
de auto van Jeroen in perfecte staat
en ging hij als derde door naar de
kwartfinales. Deze won hij en hij
plaatste zich voor de halve finale.
Ook hier was Jeroen heer en mees-

ter met een mooie tweede plaats.
De finale was een feit. Net voor de
finale wilde Jeroen nog snel wat
veranderen maar op advies van zijn
monteurs besloot hij het toch zo te
laten. En met succes, want in de
finalerace waar toch van alles
gebeurde, was het Jeroen die zijn
auto overal tussendoor stuurde en
met hoge snelheid naar de wereldtitel reed. Dat Jeroen een topcoureur
is blijkt wel, want naast de kersverse
wereldtitel wist hij ook al drie maal
de Indoor titel in de Horster Mèrthal
op zijn naam te schrijven. Jeroen
wordt gehuldigd op zaterdag 5
oktober tijdens de jaarlijkse clubrace
van De Peeldrivers in de eigen
kantine.
De clubrace begint die dag om
16.00 uur. De huldiging vindt rond
de klok van 19.30 uur plaats.

Horster Kampioen
schap jeu-de-boules
Jeu de Boules Club Horst organiseert zaterdag 28 september het
Horster Kampioenschap jeu-de- boules. De strijd gaat om de Jan van de
Aa wisseltrofee.
Alle recreatieve jeu-de-boulespelers uit Horst aan de Maas mogen
meedoen aan het kampioenschap.
Er wordt gespeeld in het doubletten
mix systeem, twee tegen twee, de
computer doet de loting. In vier ron-

den wordt steeds wisselend met een
ander tegen twee anderen gespeeld.
Aanmelden kan tot en met 25 september via j.hofmans@home.nl
onder vermelding van naam, plaats
en telefoonnummer.

Hockeyheren winnen eerste wedstrijd
Door: Hockeyclub Horst
Voor de Heren 1 van Hockeyclub Horst stond zondag 8 september de
eerste thuiswedstrijd van het seizoen op de planning. Dit was tegen de
Kieviten uit Wassenaar. Na een jaar in de 4e klasse gespeeld te hebben,
waren de Horster hockeymannen erop gebrand om dit jaar in de 3e klasse
sterk te beginnen én om met 3 punten van het veld te stappen. Dat lukte.
Het was mooi weer, dus het
publiek stond in groten getale langs
de zijlijn om Horst naar een overwinning te juichen. De mannen uit Horst
gingen goed van start en creëerden
een aantal kansen waar geen goal uit
volgde. Toen ze echter de eerste
strafcorner van de wedstrijd kregen,
werd deze er feilloos in gesleept: 1-0.
Even later volgde nog een strafcorner,
deze werd er ook in gesleept. Dus 2-0
voor de thuisploeg. Na deze goal
kwam er nog een aantal kansen over
en weer, maar alle miste doel. Horst
kreeg nog een aantal strafcorners
waar uit één daarvan de 3-0 voortkwam. Na de rust was het nog steeds
Horst dat de overhand had; hierdoor
kwam door een mooie combinatie
vanuit rechts een tip-in in het net, 4-0.

In het laatste deel van de wedstrijd
kregen de Kieviten echter wat meer
grip op de wedstrijd, waardoor ze hun
eerste strafcorner van de wedstrijd
verdienden, deze leidde tot een
tweede strafcorner en die tot een
derde. De derde strafcorner werd in
de goal gewerkt, 4-1. De Kieviten
dachten dat er nog iets te halen viel,
maar dit werd snel teniet gedaan
door Horst middels een mooie aanval,
gevolgd door een aantal schoten op
doel, waarvan het derde schot er
uiteindelijk inging, 5-1. Zo’n 5 minuten voor tijd maakte de Kieviten nog
een goal met een tip-in hoog de goal
in. Zondag 15 september mogen de
Horster hockeymannen richting
Sint-Michielsgestel om het op te
nemen tegen Dommel.
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Oxalis komt net tekort in Tegen Resia
eerste competitiewedstrijd Kleine fouten
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na een goede voorbereiding, met een nieuwe selectie, stond zondag 8 september de eerste competitiewedstrijd van het veldseizoen op het programma tegen MKV uit Milheeze. MKV is geen onbekende tegenstander voor
Oxalis en dat bleek in de wedstrijd, die gelijk opging, maar eindigde in 12-13.

nekken Sporting
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST uit Tienray en Swolgen stond
zondag 8 september tegenover Resia uit Wellerlooi voor de tweede
bekerwedstrijd van het seizoen. Na de hoopvolle 0-0 tegen vierdeklasser SVEB van vorige week hadden de mannen van Han Friesen goede
hoop om de drie punten deze week in eigen huis te houden. Dat lukte
niet, eindstand 1-3.

Ten opzichte van het duel met
SVEB werden twee wijzigingen
doorgebracht. Pim Smits en Jur
Janssen waren afwezig en werden
in de basiself vervangen door Nick
van Well en Sven Kerstjens. In de
eerste helft waren beide partijen
duidelijk nog zoekende naar vaste
patronen, waardoor het aantal
kansen beperkt bleef: Resia miste
na een scrimmage een flinke kans
door over te schieten. Aan de
andere kant kon Sven Beurskens
namens Sporting opstomen.
Hij zocht in het zestienmetergebied een medespeler, maar zijn
pass kwam helaas niet aan.

Trainer en coach Jan Wielink heeft
er dit seizoen voor gekozen om een
aantal talentvolle jonge dames in te
passen in het eerste team dat uitkomt in de overgangsklasse.
Oxalis ging goed van start en
stond al snel op een 1-0 voorsprong.
Maar MKV had hier een goed antwoord op. Oxalis en MKV creëerden
allebei kansen en scoorden. Zo ging
het de eerste helft gelijk op. Oxalis
ging met een kleine voorsprong van
6-5 de rust in. Trainer en coach Jan

Wielink gaf in de rust aan dat de
dames van Oxalis de duels feller aan
moesten gaan, wilden ze de voorsprong behouden. Na rust kwam MKV
sterk terug en boog hun achterstand
om in een 6-8 voorsprong. Oxalis
kreeg echter genoeg kansen, maar
het was voor de dames lastig om
deze kansen af te maken, maar ze
bleven er wel voor gaan. Oxalis bleef
wel dichtbij, maar steeds wanneer
zij de korf wist te vinden, had MKV
hier direct een antwoord op. Tot de

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen
van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST 40 UUR M/V
Werkzaamheden zijn o.a.:
• telefonisch en persoonlijk te woord staan van klanten en
leveranciers;
• vastleggen en opvolgen van gemaakte afspraken;
• opstellen van offertes;
• administratieve en logistieke afhandeling.
Wij vragen:
• minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal;
• zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;
• communicatief sterk, oplossingsgericht, daadkrachtig;
• agrarische achtergrond is een pre.

Heb jij groene vingers en ben je commercieel ingesteld?
Stuur dan je cv naar: Vissers Plant Innovators, t.a.v. Juul Swinkels
Midden Peelweg 10, 5966 RE America
T: 077 464 81 00
E: juul@vissers.com
www.vissers.com

laatste minuut bleef het spannend,
maar helaas voor Oxalis wist MKV
de wedstrijd iets beter uit te spelen.
Oxalis kwam net tekort waardoor de
wedstrijd eindigde in een stand van
12-13.
Donderdag 12 september speelt
Oxalis in de eerste ronde van de
bekercompetitie tegen Lottum 1 om
20.00 uur in Lottum. Zondag 15 september speelt Oxalis dan de tweede
competitiewedstrijd tegen Odisco 1
om 12.00 uur in Sint-Oedenrode.

Koud
kunstje
In de tweede helft kwam
Sporting ongelukkig uit de startblokken. Al in de 5e minuut na rust
stond de 0-1 op het scoreformulier.
Sporting probeerde ‘te stappen’
en de Resia-aanvallers buitenspel
te zetten, maar het vlag- en fluitsignaal bleef uit. Twee aanvallers
van Resia konden door en het was
een koud kunstje om de bal in het
doel te krijgen. Na deze domper

Schilder nodig? Bel: Jan Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Vrijblijvende offerte.

Gezocht Kreidler of Zundapp
brommer. Wie heeft er nog iets in de
schuur staan? Bel 06 22 78 41 98.

Verloren bij oogstfeest autosleutel met
garagedeur opener. Tel. 06 12 22 50 53.

Verse, lokale en biologische
seizoensproducten
verkrijgbaar in ’t Verskratje en onze
People’s Farm Store. Geopend op
vrijdag van 13:30 - 18:00 en zaterdag
van 9:00 - 12:00. Tot snel!

Asana Yoga Horst Extra gratis proefles
dinsdag 17 september 19.00- 20.00
uur bij Zentire in Meterik,
info: tel. 06 46 32 00 39.

Caravan
stalling
Melderslo

06 - 11 10 16 65
diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,59
gedeeltelijk assortiment
verkrijgbaar bij
Home Park Inter Chalet

probeerde Sporting aanvallender
te gaan spelen. De achterhoede
schoof veelvuldig in, wat niet zonder risico bleek. Wederom uit een
omschakelingsmoment kon Resia
de 0-2 binnenschuiven.

Prima
combinatiespel
De 0-3 viel na een communicatiefout bij een corner. De twee
Svens controleerden beide hetzelfde mannetje, waardoor ‘de
kale’ volledig vrijstaand in kon
koppen. In het vervolg van de
wedstrijd had Sporting het overwicht en werden de ruimtes
groter. Sporting ging dieper spelen en nam het spel in handen.
Tussen de linies werd er prima
combinatiespel gespeeld, wat
leidde tot een kleine beloning in
de 90e minuut. Sven Beurskens
redde de eer door de 1-3 te scoren. Op momenten werd er prima
gespeeld door Sporting. Wanneer
er van de gemaakte fouten wordt
geleerd, zitten er zeker nog goede
resultaten aan te komen. Te beginnen zondag 15 september tegen
MVC’19 in Maasbree.

Te koop 5,33 Ha grond aan de
Roffert te Castenray/Oirlo in
landbouwontwikkelingsgebied. Info:
06 29 71 59 36/06 23 85 42 41.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

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

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

14

cultuur

12
09

Agenda t/m 19 september 2019
do
12
09
vr
13
09

Brei- en haakcafé

Vrienden van Mèrthal Live

Breurs Bday Weekend!

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

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Mèrthal Live
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

zo
15
09

10-jarig jubileum Vrije Akker
Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Zelfoogsttuin de Vrije Akker Grubbenvorst

Breurs Bday Weekend!

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Aan de Drift America

wo
18
09

Openbare dorpraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Grubbenvorst
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

Fruitdag

Openbare dorpraadsvergadering

Repair Café

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Pomologisch Gezelschap Limburg en
Openluchtmuseum De Locht
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Horst
Locatie: Synthese Horst

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: ’t LaefHoês America

Natuurlijk Gezond Festival

Archeologie
Horst aan de Maas 800

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

za
14
09

Maanwandeling in de Heerepeel
en Schadijkse bossen

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: St. Natuurlijk Gezond Noord-Limburg
Locatie: Theetuin De Rode Vennen Broekhuizen

Expositie Bevrijding Meerlo,
Tienray, Swolgen
Horst aan de Maas 800

Vlooienmarkt

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Heemkunde Meerlo Wanssum
Locatie: ‘t Kasteelke Meerlo

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: ZijActief afdeling Broekhuizenvorst
Locatie: Café Ald Vors Broekhuizenvorst

Opening kunstwerk De Offertafel

Evertsoord 60 Jaar
Horst aan de Maas 800

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Bodemzorg Limburg,
gemeente Horst aan de Maas, provincie Limburg
en aantal ondernemers
Locatie: Vuilstortplaats De Zuringspeel America

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Werkgroep Evertsoord 800
Locatie: Smélentôs Evertsoord

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Horst
Locatie: De Leste Geulde Horst

do
19
09

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

Info-Avond Het Puberbrein
Tijd: 19.45-22.00 uur
Organisatie: Oudercafé016
Locatie: Aan de Brug America

Opening expositie Straffen door
de Eeuwen Horst aan de Maas 800

Breurs Bday Weekend!
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: PI Ter Peel
Locatie: PI Ter Peel en kerk Evertsoord

Verhalenberg de Zuringspeel
Horst aan de Maas 800

Expositie Bevrijding Meerlo,
Tienray, Swolgen
Horst aan de Maas 800

Tijd: 19.45 uur
Locatie: Zuringspeel America

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Heemkunde Meerlo Wanssum
Locatie: ‘t Kasteelke Meerlo

van een
stevige
boswandeling...

... tot relaxen in
je favoriete stoel

Lekker eten, sfeervolle artikelen, Trefcenter heeft het. Lekker rondstruinen op je vrije dag? Het is altijd gezellig bij
Trefcenter, het meest gevarieerde shoppingcenter van Nederland met ca. 40 verschillende winkels.

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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America
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Heilige mis
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10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
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11.00

Grubbenvorst
zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15
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09.30

Horst (Lambertus)
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Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
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18.30
09.00
09.25
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18.30
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Heilige mis

19.15
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Heilige mis

09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Straffen door de eeuwen heen
Medische in PI Ter Peel
zorg
Huisarts en apotheek

Broekhuizen

service 15

Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
13 t/m 15 september 2019
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71
16 t/m 19 september 2019
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00

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

Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Peel in Evertsoord richt een expositie in over straffen door de eeuwen heen
en vrouwen in detentie. Deze expositie vindt plaats in het kader van Horst aan de Maas 800 en is vanaf zondag
15 september te zien.

De expositie in PI Ter Peel maakt
onderdeel uit van het project acht
eeuwen menskracht in Horst aan de
Maas. Het laat onder andere zien hoe
misdadigers in 1813 en in de eeuwen
daarna werden gestraft. Omdat in PI Ter
Peel vrouwelijke gedetineerden worden
ondergebracht, laat de expositie aan de

hand van verhalen van vrouwelijke
misdadigers zien hoe dat straffen door
de eeuwen heen is veranderd. Ook
kunnen bezoekers van de expositie zien
hoe PI Ter Peel er als detentiespecialist
voor zorgt dat vrouwelijke misdadigers
hun straf ondergaan, hoe detentie er
tegenwoordig uitziet maar zeker ook

hoe de gedetineerden weer terugkeren
in de maatschappij. De expositie is
vanaf zondag 15 september in de even
weken geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 14.00 uur
en 16.00 uur.
Kijk voor de juiste data op de
website www.horstaandemaas800.nl

Lezing over erfgoed kerkhoven
Het culturele erfgoed dat zich op oude begraafplaatsen bevindt staat woensdag 18 september centraal
tijdens een lezing van LGOG Kring Ter Horst. De bijeenkomst vindt plaats in zaal De Leste Geulde in Horst en start
om 20.00 uur.
De lezing wordt verzorgd door
Leon Bok en René ten Dam van
Bureau Funeraire Adviezen. Al enkele
jaren wordt er nagedacht over hoe
om te gaan met de begraafplaatsen
in de diverse parochies van de
gemeente Horst aan de Maas. Er
bestaan zorgen over het beheer van
kerkhoven en daarmee samenhangend het ruimen van graven.

Deze zorgen worden gedeeld
door de diverse heemkundeverenigingen, maar ook door de betreffende kerkbesturen in de regio. René
ten Dam geeft een algemene inleiding op het begraven in Nederland
met de nadruk op Limburg, met ook
aandacht voor de zeldzame moordkruisen waarover hij recent heeft
gepubliceerd.

Na de pauze gaat Leon Bok in
chronologische volgorde in op de
ontwikkeling van de begraafplaatsen
in de gemeente Horst aan de Maas,
daarbij zo mogelijk ook kijkend naar
de verdere omgeving.
Hij legt dan de nadruk op de
kaalslag die momenteel plaatsvindt en op het verlies aan katholieke
identiteit op veel begraafplaatsen.

Training Synthese

‘Opkomen voor jezelf voor
volwassenen’
Synthese Horst start binnenkort met de training ‘Opkomen voor jezelf voor volwassenen’. De training bestaat
uit zes bijeenkomsten bij Synthese Horst. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 30 september.
Tijdens de training komen de
deelnemers mensen tegen die te
maken hebben met dezelfde vragen.
Ook wordt er geoefend hoe om te gaan
met relevante, actuele situaties. De zes

bijeenkomsten vinden plaats op de
maandagen 30 september, 7, 14, 21 en
28 oktober en 4 november. Ze duren
telkens twee uur, van 18.30 tot 20.30
uur. Aanmelden kan tot en met woens-

dag 18 september. Geïnteresseerden
kunnen voor meer informatie contact
opnemen met Colin Weeink of Petra
Gerrits via groepswerk@synthese.nl
Aanmelden kan via www.synthese.nl

Vlooienmarkt door ZijActief
Vrouwennetwerk ZijActief afdeling Broekhuizenvorst organiseert op zondag 15 september haar jaarlijkse
vlooienmarkt. De markt vindt plaats bij café Alt Vors in Broekhuizenvorst.
De verkoop van de vlooienmarkt
begint om 10.30 uur en de activiteit

duurt tot ongeveer 13.00 uur. ZijActief
is een katholiek vrouwennetwerk dat

elk jaar verschillende activiteiten
organiseert.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.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

112

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf

T
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bach
Deze compacte keuken is van alle
gemakken voorzien. Het verdiepte werkblad biedt alle ruimte om uitgebreid te
kokkerellen. Hier uitgevoerd in de trendy kleur saliegroen, met een strakke
zwarte greep. Een moderne keuken, helemaal van deze tijd!

WIN EEN GEVULDE
KOELKAST!
In je nieuwe keuken is het waarschijnlijk het enige dat nog mist: een goedgevulde koelkast.
Omdat Superkeukens je graag alle zorgen ontneemt, maak je daarom nu kans op een
koelkast met inhoud! Zo kun jij meteen aan de slag in je nieuwe keuken. Het enige dat je hoeft
te doen is naar jouw dichtstbijzijnde Superkeukens vestiging te gaan en een keuken te kopen.
Op die manier maak je automatisch kans om te winnen. Kom dus snel langs!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
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