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48e editie
Westernweekend
Schietgrage cowboys, indianen, soldaten uit de Amerikaanse Burgeroorlog: ze waren allemaal van woensdag 15 tot en met zondag 19 augustus terug te vinden aan de
Bergsteeg in Meterik. Daar organiseerde schietvereniging Davy Crockett namelijk voor de 48e keer zijn westernweekend. Schutters uit binnen- en buitenland kwamen op
het evenement af om de krachten met elkaar te meten. Re-enactmentacteurs beeldden het soldatenleven tijdens de Burgeroorlog uit.

Horst aan de Maas praat met Venlo
over ontsluiting CVI
Gemeente Horst aan de Maas en DCM zijn in gesprek met gemeente Venlo om een ontsluiting van het
CVI-terrein aan het Raaiend in Grubbenvorst op Venloos grondgebied te realiseren. Hiermee zou een veilige
ontsluitingsweg voor fietsers gecreëerd kunnen worden, zodat zij het vrachtverkeer niet hoeven te kruisen.
Dat zegt wethouder Eric
Beurskens naar aanleiding van de
oproep van Stichting Behoud de
Parel om de werkzaamheden bij de
Centrale Zandverwerkingsinstallatie
(CVI) in Grubbenvorst stil te leggen,
zo lang er geen goede verkeersafwikkeling is. Eerder gaf het College van
B&W Delfstoffen Combinatie Maasdal
(DCM) tot 1 oktober de tijd een planning te maken voor de werkzaamheden voor de aanleg van de CVI aan
het Raaieind in Grubbenvorst. Voldoet

dit plan niet aan de voorwaarden, dan
mogen er geen werkzaamheden buiten
het terrein plaatsvinden.
Horst aan de Maas verleende in
2014 de bouwvergunning voor de
zandverwerkingsinstallatie, zodat daar
afgegraven materiaal uit de Maas
verwerkt kon worden. Ook komt er een
haven zodat de verwerkte producten
afgevoerd kunnen worden. In mei van
dit jaar bleek dat DCM, tot verrassing
van onder andere de dorpsbewoners,
gestart was met de werkzaamheden.

Dat was niet volgens afspraak, zegt ook
de wethouder. “Na de constatering dat
de werkzaamheden al waren gestart,
zijn we meteen in gesprek gegaan met
DCM. Eerder was met de omwonenden
afgesproken dat gedurende de
werkzaamheden er een zichtwal zou
komen. Voor de aanleg hiervan zou
de toplaag van het terrein gebruikt
worden. In overleg met de buurt is
echter van de wal afgezien. DCM kon
de zand kwijt aan een afnemer, maar
moest dan wel eerder beginnen. Dit

is niet aan de gemeente gemeld.”
Volgens de wethouder zijn er sinds
27 juni geen verkeersbewegingen
meer buiten het terrein aan het
Raaiend. “DCM had op het moment van
het gesprek nog twee weken nodig om
de zand te vervoeren. In samenspraak
met de omwonenden, de dorpsraad en
Gewoën Grubbevors is toen besloten
door middel van verkeersregelaars
voor een veilige verkeersafwikkeling te
zorgen.” Daarnaast is er door DCM een
klankbordgroep gevormd waarin naast
de gemeente, ook de omwonenden,
de dorpsraad en Gewoën Grubbevors
zitting hebben. “Wat mij betreft kan
ook Behoud de Parel daar deel van

uitmaken, maar dat is aan DCM”,
aldus Beurskens.
DCM heeft inmiddels een
werkplan ingediend, dat momenteel
wordt bestudeerd. Intussen is
Horst aan de Maas in gesprek met
Venlo om het vrachtverkeer via het
bedrijventerrein in Venlo af laten
wikkelen. Dit was in 2014 ook de
voorkeur van de gemeenteraad van
Horst aan de Maas, omdat dan het
vrachtverkeer wordt gescheiden van
het fietsverkeer te plaatse. Gemeente
Venlo wilde daar toen echter niet
aan meewerken. Daarom is destijds
gekozen voor een alternatief met een
fietstunnel.
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Horsterse in Expeditie Robinson
Dominique Hazeleger uit Horst is vanaf 6 september te zien in de serie
Expeditie Robinson op RTL 5. De Horsterse bemachtigde een plekje op het
eiland door haar originele video’s. Ze is naast de bekende Nederlanders
een van de zeven onbekende Nederlanders die deelneemt aan het programma.
“Ik word momenteel overspoeld
met berichten”, vertelt Dominique (21).
“Het is heel fijn om zoveel positieve
reacties te krijgen en te horen dat
mensen het je echt gunnen. Na een
lange tijd mocht ik het nu eindelijk
vertellen en ik kan niet wachten tot
de uitzendingen beginnen. Ik heb nu
al zin om de periode te herbeleven.”
Dominique deed een aantal maanden
geleden mee aan een online
competitie waarbij ze filmpjes moest
maken om stemmen te werven. “Ik
haalde bij lange na niet de meeste
stemmen, maar ik ben uiteindelijk
door de jury gekozen op originaliteit.
Toen ik te horen kreeg dat ik

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

geselecteerd was voor de voorrondes
zat ik in Bali. Ik kreeg ze in eerste
instantie niet aan de telefoon door de
slechte verbinding en heb toen meteen
een ticket naar Nederland geboekt.
Tijdens de voorronde ben ik uiteindelijk
gekozen als kandidaat.”

‘Het was een zware
geweldige periode’
Voor Dominique was het altijd
al een droom om mee te doen met
dit programma. “Ik kijk al jaren naar
Expeditie Robinson en het leek mij de
ultieme uitdaging om te overleven op
een onbewoond eiland. Ik ben heel
sportief en heb de afgelopen twee
jaar veel gereisd. Ik had die periode
nog niets gepland en dacht: niet
geschoten is altijd mis.” Dominique
vertelt dat het echt overleven was
op het eiland. “We moesten zelf ons
vuur maken, ons eten bij elkaar zoeken en een slaapplek vinden. We
konden ook niet onze tanden poetsen en we moesten bijvoorbeeld een

gat graven om naar de wc te kunnen.
Het was een zware maar geweldige
periode waar ik zeer positief op terug

kijk. Het meest lastige op het eiland
was de verveling die snel toe sloeg.
Maar uiteindelijk viel het allemaal wel

mee. Gelukkig kon ik het goed vinden
met mijn mede- eilandbewoners.”
(Foto: RTL5)
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Bomenkap Ooijen-Wanssum
Aannemerscombinatie Mooder Maas pakt de tweede helft van augustus de kapwerkzaamheden weer op. Voor de aanleg van waterkeringen en
herstel van de Oude Maasarm worden op een aantal locaties in Broekhuizen en Blitterswijck bomen gerooid.
Er wordt een aantal bomen
verwijderd in Broekhuizenvorst
op de Zeelberg en in Broekhuizen
op de Veerweg in verband met

het plaatsen van een damwand. In
Blitterswijck worden bomen gekapt op
de Veenweg waar de Oude Maasarm
hersteld wordt en achter Walkro op de

Busheiderweg waar een nieuwe dijk
wordt aangelegd. De bomen worden
gekapt buiten het broedseizoen van
vogels. Daarnaast wordt er ook met

andere flora en fauna rekening
gehouden. Later dit jaar wordt
er op andere plekken nog meer
gekapt.
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Rabobank Horst Venray

De ledenraad zorgt voor verbinding tussen de leden in de regio Horst aan de Maas, Venray en Well en Wellerlooi en het
bestuur van de Rabobank. In de samenstelling van de ledenraad vinden jaarlijks een of meerdere wisselingen plaats.
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Toertocht door Horst aan de Maas

Uitvinder DAF hield band met zijn ‘roots’
Hub van Doorne is een van de bekendste inwoners die Horst aan de Maas heeft voortgebracht, al zullen
wellicht niet veel mensen weten dat de grondlegger van de DAF-fabriek in America het levenslicht zag en zijn
jeugd in Griendtsveen doorbracht. Om Hub van Doorne en zijn broer Wim te eren, vindt er op 29 en 30 juni, in het
kader van Horst aan de Maas 800, een speciaal DAF-evenement plaats.

dat hij in America is geboren en in
Griendtsveen heeft gewoond. Terwijl
hij wel altijd die band met zijn ‘roots’
heeft behouden. Zo ging hij vaak
met zakelijke relaties op pad om zijn
geboortehuis te laten zien.” Knapen:
“Hij stond bekend als een aimabele
en benaderbare man.” “Ik heb wel
eens gehoord dat Hub plannen had
om zijn fabriek in America te bouwen.
Daar heeft de toenmalige deken van
Horst een stokje voor gestoken”,
vertelt Frans Steeghs. “Ook in
Griendtsveen lukte het hem niet. Dus
is hij uiteindelijk in Deurne terecht
gekomen.” Waar Horst een Gebroeders
van Doornelaan heeft, mist America
nog een eerbetoon aan de uitvinder
van de DAF. Daar gaat echter
verandering in komen, zegt Mulders.
“Er zijn plannen voor een Hub van
Doornepad in de nieuwe uitbreiding.”
Tijdens het weekend wordt in het
Peelmuseum, dat in het midden van
de route van het defilé ligt en een

halteplaats is, een tentoonstelling
over de DAF ingericht. Steeghs:
“Dat zullen voornamelijk folders en
foto’s zijn. We hebben contacten
met het DAF Museum in Eindhoven
en hopen via haar historische
voertuigen te kunnen lenen en
tentoonstellen.” Geuijen: “Wellicht
dat we ook via een verhuurbedrijf
DAF-jes kunnen lenen, zodat mensen
een ritje kunnen maken.” Het defilé
start bij het geboortehuis van Hub in
America en eindigt in Griendstveen,
bij het huis waar de familie een
aantal jaren heeft gewoond.
“In gemeenschapshuis De Zaal gaan
we een expositie inrichten, die het
leven van die tijd uitbeeldt”, geeft
Knapen aan. Intussen is er ook
contact gelegd met de zoon van Hub
van Doorne. De werkgroep hoopt hem
en de familie verder te betrekken bij
het evenement.
Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas800.nl

Frans Steeghs, Her Knapen en Hay Mulders bij het geboortehuis van Hub van Doorne
Hub van Doorne werd geboren
op 1 januari 1900 in één van de
zogenoemde kerkwoningen in
America. Zijn vader Martinus van
Doorne kwam uit Deurne, hij
huwde de uit Horst afkomstige Nel
Vervoort. Na hun huwelijk gingen zij
in America wonen waar hun eerste
drie kinderen, waaronder Hub,
werden geboren. Daarna verhuisde
het gezin naar Griendtsveen, waar
in 1906 het zevende en laatste kind
Wim ter wereld kwam. In 1912, de
familie woonde inmiddels in Deurne,
stierf vader Van Doorne. Hub startte
in 1920 zijn eerste bedrijf, waar hij
onder andere rijwielen en auto’s

repareerde. Na vier jaar moest hij
wegens gebrek aan klanten, de
deuren sluiten. In 1928 volgde, samen
met zijn broer Wim, de oprichting van
Machinefabriek en Reparatie-inrichting
Hub van Doorne. In 1932 werd de
naam veranderd in Van Doorne’s
Aanhangwagenfabriek N.V en later
in Van Doorne Automobielfabriek
(DAF). Waar Hub zich vooral richtte
op de technische kant, was Wim de
commerciële man van het bedrijf.
Een evenement dat deze twee eert
mag niet ontbreken tijdens Horst aan
de Maas 800, vond de organisatie.
En hoe anders kun je dat doen, dan
door zoveel mogelijk DAF-auto’s en

vrachtwagens bij elkaar te brengen?
Op 29 juni vindt dan ook een toertocht
plaats door Horst aan de Maas, op 30
juni gevolgd door een defilé tussen
America en Griendtsveen, over de
weg die Hub in zijn kindertijd dagelijks
aflegde toen hij naar school ging. “Je
treedt dus letterlijk in zijn voetsporen”,
zegt Her Knapen uit Griendtsveen.
Samen met onder anderen Hay
Mulders, Frans Steeghs en Huub
Geuijen maakt hij deel uit van de
werkgroep. Hoewel Hub van Doorne
zowel in binnen- als buitenland wordt
erkend voor zijn prestaties, is dat in
Limburg beduidend minder, vindt
Hay Mulders. “Het is niet zo bekend

Wij zoeken voor onze vestiging in Venray:

monteur
leerlingmonteur
Uw werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit:

reparatie-onderhoud-keuren van:
Damen Hydrauliek
met vestigingen in
Best, Elsloo
en Venray,
is gespecialiseerd
in de in- en
verkoop en
reparatie en
onderhoud van
hydraulische laaden loskranen,
afzetinstallaties,
meeneemheftrucks,
kippers, cilinders
en pompen.

HIAB Autolaad- en loskranen
Meeneem heftrucks
Afzetsystemen
Wij bieden een uitdagende job met een goed
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer bedrijfsinformatie:
www.damenhydrauliek.nl
Bent u geïnteresseerd, mail dan uw cv naar:
venray@damenhydrauliek.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wim Nijsen (0478-511333), of loop even bij
ons binnen bij de Energieweg 22 in Venray.
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Toeristentip Griendtsveen

KOM GENIETEN VAN EEN DAGJE IN BIJZONDERE SFEREN
BIJ INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON ONTVANGT U

€ 3,50 KORTING

OP DE NORMALE ENTREEPRIJS
INBEGREPEN AARDBEIENGELUKSDRANKJE EN
VOOR ALLE KINDEREN EEN AARDBEIENPLANTJE

GELDIG TOT 3 SEPTEMBER 2018
max 4 pers. niet geldig icm andere acties

#

Een tip voor toeristen om te bezoeken in Griendtsveen is De Morgenstond. Deze herberg staat er
al sinds 1890 en was toen al een belangrijke ontmoetingsplaats voor de dorpelingen. Ook gaf de
herberg onderdak aan reizigers en handelaren. Net als het dorp, was de herberg lange tijd eigendom
van de Maatschappij Griendtsveen. In 1962 werden zowel het dorp Griendtsveen als de herberg
verkocht aan de gemeente Horst. De herberg bleef een plek voor de dorpelingen om elkaar te
treffen na een dag hard werken in de Peel. Herberg De Morgenstond bestaat uit vier ruimtes: het
café, het schaftlokaal, het groene huis en het terras.

...nog maar 9 dagen...Aardbeienland
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‘Archief heeft een historisch belang’

Een archiefstuk voor en na restauratie
De restauratie van de archieven van gemeente Horst aan de Maas werd
onlangs afgerond. De stukken verkeerden in slechte staat, onder andere
door waterschade en inktvraat.
“Sommige archieven hadden nogal
wat geleden”, zegt archiefmedewerker
Martien Peters. En wie foto’s bekijkt
van voor en na de restauratie, kan
hem daar alleen maar gelijk in geven.
Veel stukken, sommige 500 jaar oud,

hebben de tand des tijds niet goed
doorstaan. Dat werd in 1995 bij een
eerste inventarisatie al geconstateerd.
In 2001, na de fusie met Sevenum
en Meerlo-Wanssum, bleek na een
tweede onderzoek dat de schade

alleen maar toegenomen was. Dus
werd in 2016 een restauratieproject
opgestart. Voor 41.000 euro per jaar
werden de aktes, boeken, rekeningen
en andere archiefstukken aangepakt
zodat ze weer voor lange tijd bewaard
zijn voor het nageslacht. “Een archief
heeft niet alleen een juridische functie,
maar zeker ook een historisch belang”,
vindt Peeters. Er zitten namelijk best

bijzondere stukken in het archief van
Horst aan de Maas. Wat te denken
van een decreet uit 1569 of een stuk
waaruit blijkt dat koning Filips II zich
in de 16e eeuw al moest bemoeien
met een grensgeschil tussen Sevenum
en Horst? Dat steeds meer mensen
geïnteresseerd in de geschiedenis van
hun familie en dorp, merken ze ook
bij het archief. “Zeker nu de herden-

king van de bevrijding er weer aankomt en volgend jaar met de viering
van 800 jaar Horst aan de Maas.” Wie
een middagje wil grasduinen in het
archief, is na afspraak van harte welkom, zegt Peeters. “Via de website van
de gemeente kan een afspraak worden
gemaakt en is de inventaris te vinden.”
Kijk voor meer informatie op www.horstaandemaas.nl of www.archieven.nl

Problemen met
uw kunstgebit?

bestel nu je tickets
www.worldhorsedriving.nl

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 24 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING

PROGRAMMA
Woensdag 29 Augustus
Middag Dressuur paramennen
Donderdag 30 Augustus
Dressuur enkelspannen
Vrijdag 31 Augustus
Dressuur enkelspannen
Zaterdag 1 September
Marathon
Zondag 2 September
Vaardigheid

KINDERACTIVITEITEN

STRODORP
STIHL TIMBERSPORTS

• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

BENELUX KAMPIOENSCHAP

Eenvoudig online
te bestellen

CLASSIC CARS

HORSE DRIVING KRONENBERG TOUR
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bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
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Wandelen in Horst aan de Maas

Lummeriksbroek route Melderslo
In Horst aan de Maas zijn vele kilometers aan wandeltochten te vinden. De routes voeren door de bossen,
langs de oevers van de Maas, door dorpskernen en langs weilanden. HALLO Horst aan de Maas trok de wandelschoenen aan en ging de ‘paden op en de lanen in’. In deze aflevering: Lummeriksbroek route.

door kan, maar dat kan wel zeker. Het
weggetje lijkt alleen richting een huis
te gaan en langs een paar weides,
maar even verderop is een pad te vinden. Een erg smal pad, dicht langs het
maisveld en aan de andere kant een
wei. Het gras tijdens de route is vaak
erg hoog, daarom is aan te raden om
je lichaam in te sprayen tegen insecten. Op het einde van dit smalle pad
kom je op een rustiger stuk van de
route. Dit is een zandweg, maar wel
heel goed begaanbaar. Ook is er door
de bomen nog voldoende schaduw op
een warme dag.

Het kan
erg stoffig zijn
Buiten dat je veel langs velden,
weides en vlaktes komt, is het zeker
niet saai. In deze velden staan veel
wilde bloemen en in de weides staan
de koeien heerlijk te grazen. Op deze
paden kan het in de drogere maanden erg stoffig zijn en in de nattere
maanden juist heel erg modderig.
Daarom is het verstandig om schoenen of laarzen aan te doen die vies
mogen worden. Dit landschap houdt
het grootste gedeelte van de route
aan.
Bijna de hele route is vrijwel het-

De Lummeriksbroek route
voert je door het buitengebied van
Melderslo. Lummeriksbroek is een
gebied bij Melderslo, waar mooie
natuur te vinden is. De wandeling begint net buiten het centrum

van Melderslo. Aangezien het beginpunt zo dichtbij het centrum ligt, kun
je makkelijk de auto of fiets kwijt bij
een van de parkeerplaatsen of fietsenstallingen. Het eerste bordje leidt je
langs een van de drukkere wegen van

Twee
keer vier
generaties
Met de geboorte van achterkleindochters
Tess Willems (rechts) en Noor Twaalfhoven
(links) zijn er twee keer twee generaties
compleet. De twee pasgeboren dames zijn
ook meteen nichtjes van elkaar. Rechts is
Tess te zien met superoma Annie HuijsKleuskens, oma Ine Gijsbers-Huijs en mama
Lichelle Gijsbers uit Sevenum. Links is Noor te
zien met superoma Thea Lenssen-Theunissen,
oma Helmie Willems-Lenssen en mama Aniek
Twaalfhoven-Willems uit Kronenberg.

zelfde, maar de wegen zijn iets
anders. Sommige paden kunnen
heel veel grote stenen hebben
en anderen zijn juist weer alleen
kiezelstenen. Liefhebbers van een
zachte ondergrond zullen deze
wandelroute niet zo fijn vinden.
Na een groot stuk in de natuur
gelopen te hebben, vervolgt de
route zich op de verharde weg.
Vanaf dit moment gaat de route
alleen nog maar over de verharde
weg. De weg is aangelegd door
mensen, maar je zit nog steeds
fijn in de natuur. Je loopt onder
de bomen door en weer door de
verschillende weilanden. Na een
tijdje passeer je een veldkruis.
Dit kruis ligt aan de Herenbosweg
en is speciaal geplaatst door
Leonard Reijnders, zijn broer is
precies op die plek verongelukt.
Het laatste gedeelte van de
route gaat langs de grotere bedrijven van Melderslo. Dit is best een
drukke weg, dus ook hier is het
oppassen voor het verkeer. Al snel
ben je weer terug bij het beginpunt
en komt de route tot een einde.
Vanaf hier ben je zo weer bij je
auto of fiets en kan je weer verder
met je dag of nog even genieten
van het mooie Melderslo.

Melderslo: de Daniëlweg.
Opletten tijdens het lopen is
daarom zeker op zijn plaats. Na een
paar honderd meter wordt je een
doodlopende weg ingestuurd. Bij deze
weg staat geen bordje van dat je er

Gevonden sportzonnebril (op sterkte)
op donderdag 16 augustus
om 8.00 uur op het grindpad naar de
ruïne vanaf de Wittebrugweg.
Tel. 06 12 58 94 25.
Oproep. Op 17 april heb ik
een ongelukje gehad voor het
gemeentehuis te Horst. Hierbij heb
ik hulp gekregen van een heer
uit Melderslo waarmee wij graag
in contact willen komen i.v.m.
erkentelijkheid. Tel. 06 51 00 99 13.
Te koop 2-onder-1-kapwoning.
Adres: Rietbos 60 5961 RB Horst.
Tel. nr. 06 23 63 41 14.
Kado voor jezelf of een ander.
Ontspanningsmassage met een
holistische benadering. Even tijd voor
jezelf. Al mogelijk vanaf 25 euro. www.
powerfulstones.nl 06 40 88 97 54.
Geen erotische massages.
Tent te huur. Witte partytent te huur;
afmetingen 4 m x 8 m incl. zijwanden.
Info bij Jac. Truijen 06 52 04 45 08.
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WILT U GRAAG
IN EEN HOSPICE
KIJKEN? DAT KAN!
Op zaterdagmiddag 25 augustus hebben we weer een inloopmiddag
van 13.30-15.30 uur. Iedereen kan vrijblijvend binnen lopen.

U kunt op deze middag ook informatie krijgen
over vrijwilligerswerk binnen ons hospice.

St. Jansstraat 5
Voor meer informatie kunt u kijken
op de
website
5964
AA
Meterik
www.hospicezenit.nl of bellen met 0478 55 14 34.
Tel:
077-3526885
Hoenderstraat 95e, 5801
CJ Venray

Horst
aan de
Maas

Paulien
Truijen

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Paulien Truijen (32),
geboren en getogen in Lottum, maar tegenwoordig uit Amsterdam.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Meterik
Edelstenen
Tel: 077-2300015
077-3526885
Etherische
oliën

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

€ 6,50

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
or
0 vo
van € 9,9
zaterdag
10.00
- 16.00
16.0

Partyxplosion is een import -, export- en groothandelsbedrijf handelend in carnavals- en
feestartikelen. Met een breed assortiment aan artikelen is Partyxplosion een van de
grootste aanbieders in Nederland op het gebied van thema-, feestkleding en accessoires.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

ORDER PICKER/
ALLROUND MEDEWERKER m/v (fulltime)

Ben je graag actief bezig en ben je nauwkeurig in je werkzaamheden? Zoek je een functie
binnen een informele organisatie met korte lijnen, waar je meehelpt aan het verwerken van
orders en het op orde brengen en houden van onze magazijnen? Aarzel dan niet en reageer.

Functieomschrijving:

Functie-eisen:

• Picken van orders in het magazijn/
cash & carry
• Laden en lossen van zendingen
• Algemene ondersteunende werkzaamheden in het magazijn
• Ondersteunen bij bevoorrading van de
cash & carry

•
•
•
•

VMBO werk- en denkniveau
Goede contactuele eigenschappen
Een klantvriendelijke houding
Een flexibele, leergierige, nauwkeurige
en collegiale instelling
• Aﬃniteit met carnavals- en feestartikelen
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Functieomschrijving:
• Een leuke nieuwe functie met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling
• Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

Is dit de vacature die bij je past?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar marcel@partyxplosion.com of aan
Partyxplosion, t.a.v. Marcel Kurvers, Berghemweg 19, 5975 RJ Sevenum
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Op het moment van het interview is ze toevallig drie dagen in de gemeente, waarbij ze het nodige
combineert met een bezoek aan familie en vrienden.
“In Melderslo hebben wij de opslag van onze spullen.
Het is weliswaar twee uur rijden, maar dat is nog altijd
goedkoper dan een opslagruimte vinden en betalen in
Amsterdam. Plus ik kan op die manier mijn familie en
vrienden hier in Horst en Lottum nog geregeld zien”,
vertelt Paulien. Daarmee haalt ze ook meteen een voor
haar heel groot verschil aan tussen de twee plaatsen.
“Ik sta er van te kijken hoe goedkoop hier alles is. Voor
een glas whiskey betaal je echt de helft van de prijs van
wat je er in Amsterdam voor moet geven. Het aanbod
is in Lottum dan wel wat minder, maar toch.” Met de
eerdergenoemde spullen doelt ze op de attributen en
stukken die ze nodig heeft voor haar werk als freelance
danseres. Samen met een vriendin vormt ze de basis van
haar eigen danstheatergroep Woest, met de thuisbasis in
Amsterdam.
Alhoewel, thuisbasis? “We hebben geen vaste locatie
waar we repeteren. Nu we in Horst zijn maken we dan
bijvoorbeeld van de gelegenheid gebruik om bij Café
De Lange te repeteren. Ik stond er overigens van te kijken hoeveel het plein voor het café is veranderd en het
één groot terras is geworden. Dat heeft Horst voor mij
wel weer interessanter gemaakt als dat het ooit was”,
vertelt Paulien. Ze is wat dat betreft helemaal op haar
plaats in Amsterdam, waar ze woont met haar vriend.
“Er is altijd wel wat te doen in Amsterdam, je hoeft maar
op de fiets te stappen en je kunt naar een voorstelling,
naar het park, naar een festival of naar een koffiebar.
Horst kan wat dat betreft niet tippen aan het aanbod
van activiteiten, winkels, cafés, fitness of zelfs eten.”
Overeenkomsten kan ze nauwelijks benoemen. “Ik zag
dat Horst nu ook een Albert Heijn heeft, dat is een overeenkomst”, grapt ze. “In Amsterdam is het leven veel
anoniemer en wordt je niet afgekeurd of aangekeken als
je afwijkt van het gebruikelijke. Dat vind ik daar heerlijk.
Toch wonen wij in een wijk, waarbij je niet het gevoel
hebt dat je in een grote stad woont. Ik zeg daar ook
gewoon ‘hallo’ tegen de mensen op straat. Dat zullen
wel stiekem mijn Lottumse roots zijn”, lacht ze.
Na een vooropleiding in Venlo deed ze in 2003 als
meisje van 17 jaar oud auditie bij de Dansacademie in
Amsterdam. “Daar zat ik als bescheiden en schuchter
dorpsmeisje uit Lottum dan tussen mensen uit Brazilië
en Rusland. Ik ben toen uitgekozen, maar al die tijd heb
ik twijfels gehad. Het was hard werken om mee te kunnen doen met de rest. De danswereld is echt een vech-

terswereld waarin je jezelf moet bewijzen.” Met het
volgen van deze studie ging ze dan ook in Amsterdam
wonen en toen ze in 2007 klaar was met de opleiding,
heeft ze een jaar in een café gewerkt. “Zelfs toen ik mijn
papiertje had, was ik nog niet overtuigd van mijn kunnen. Mijn echte passie lag bij de horeca. In de tussentijd
deed ik wel mee aan verschillende projecten en audities.” In 2010 kwam toen Woest tot stand, waarmee ze
een eigen stijl ontwikkelde. “Onze stijl is een mix van
moderne dans en theater. We spelen op locatie; dat kan
een kantoorruimte zijn, een bos, een oude fabriek, maar
bovenal een openbare ruimte. We nemen heel herkenbare beelden uit het alledaagse leven en brengen ze
naar het absurdisme en surrealisme, maar niet ten koste
van techniek en kwaliteit.”, vertelt ze.
Met Woest is ze momenteel één van de drie genomineerden voor de Nederlanse Dansdagen op 14 oktober in Maastricht. Een stimuleringsprijs waarbij groepen
worden aangedragen door professionals en waar een
bedrag van 10.000 euro te winnen is. “Het zou een flinke
stimulans wat betreft erkenning zijn voor wat we doen.
We krijgen geen subsidie en worden betaald door de
opbrengsten van de voorstellingen die we spelen.” Zo
af en toe kijkt ze dan wel eens jaloers naar vrienden en
familie in Lottum en Horst die een groot huis met zwembad hebben. Maar zou ze ooit moeten verhuizen, dan
wordt dat sowieso voorlopig nog geen Lottum. “Ik wil
wel in de stad blijven wonen. Je levert er dan wel wat
ruimte voor in, maar je krijgt er zoveel meer voor terug.”

nieuws 07

23
08

Sevenumse hond
wereldkampioen

Crist Coppens

Dior, een Old English Sheepdog, werd onlangs jeugd wereldkampioen. Deze hond van 15 maanden oud is
inmiddels internationaal bekend en reist samen met zijn baasje Inge van Engelen uit Sevenum de wereld over
naar allerlei wedstrijden en shows.

geldig t/m
zaterdag
25 augustus 2018

KEURSLAGERKOOPJE

4 kipspiezen met saus € 5,95
VLEESWARENKOOPJE

bij 100 gram runderrookvlees
150 gram ei-bieslooksalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

BEZORGERS
HALLO HORST AAN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Swolgen en Hegelsom
voor het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.

Het Wereldkampioenschap Hond
werd in het weekend van 9 augustus
gehouden in de RAI in Amsterdam.
Volgens Van Engelen was dit voor
hen een thuiswedstrijd. “We gaan
veel wedstrijden af en proberen er
ieder jaar bij te zijn maar volgend
jaar is het WK in China, dat wordt
toch net iets teveel van het goede.”
Van Engelen beschrijft hoe zo’n dag op
het wereldkampioenschap er uit ziet.
“We moesten erg vroeg op staan om
een goed plekje te veroveren in de
RAI. Er deden 33.000 honden mee aan
de competitie. Dan verwacht je dat het
best wel een chaos is, maar ik vond
dat het enorm goed geregeld was.
Het was dit jaar ook de grootste show
ter wereld ooit, heel indrukwekkend.”
Inge vertelt dat dit WK met name een
schoonheidswedstrijd was. “De jury
keek vooral naar de verzorging,
gezondheid en de rasbeschrijving.
Dat betekent dat de hond moet
voldoen aan het ideale biologische
beeld. Een Old English Sheep dog,
het ras van Dior, is vanuit vroeger
bedoeld om mee te helpen op het
boerenland. Ze moeten dus erg

sterk gebouwd zijn en een goede
gezondheid hebben.” Van Engelen
geeft aan dat het niet alleen gaat om
het uiterlijk van de hond. “Ze moeten
naast dat ze er mooi en verzorgd
uitzien ook goed kunnen luisteren en
rustig kunnen blijven tussen al die
andere honden. De voorbereiding is
dus een combinatie van verzorging en
training.”
Van Engelen vertelt dat die dag
verdeeld was in twee onderdelen.
Er werd namelijk gekeken welke hond
het mooiste was in een bepaald soort
ras en welke hond in het algemeen
de winnaar was. Dior, de hond van
Van Engelen, werd verkozen tot
mooiste in zijn ras. Het ras ‘Old English
Sheepdog’ behoort tot de herders.
“Zo’n dag is vooral heel gezellig met
alle hondenliefhebbers bij elkaar.
We eindigen een toernooi altijd met
een uitgebreid diner waarbij iedereen
een typisch gerecht van zijn eigen
land meeneemt. Er is geen haat en
nijd onder elkaar, dat vind ik heel erg
mooi.” De prijs die Van Engelen en
Dior wonnen waren een kleine trofee
en medaille. “Ik doe het ook niet voor

het geld en de prijzen maar vooral
voor de eer en de ervaring”, vertelt ze.
Volgens Van Engelen is het een uit
de hand gelopen hobby. “Ik fok dit ras
al dertig jaar en heb momenteel zes
honden thuis. Ik heb ooit tien honden
in huis gehad maar dat vond ik toen
wel heel veel. Je moet natuurlijk altijd
rekening met ze houden. Het vergt
ook veel onderhoud en dat kost
natuurlijk geld. Ik ben nu tevreden
met zes honden in huis. Ik zou er
nu niet meer willen hebben, maar
eentje weg doen zou ik nooit kunnen.
Ik hoop dat ik met Dior net zoals
met haar vader Dwayne nog veel
wedstrijden af kan gaan en prijzen
kan winnen. Dwayne is nu zeven
jaar oud en is ooit Engels kampioen
geworden. Dat was toen ook heel
bijzonder omdat dit ras oorspronkelijk
uit Engeland komt. We krijgen veel
positieve reacties en ik hoop dit
nog lang te blijven doen. Over twee
weken reizen we weer naar Frankrijk
om aan de volgende show mee te
doen. Het is echt mijn grote passie en
ik hoop nog lang van mijn honden te
blijven genieten.”

Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

T O N E E LV E R E N I G I N G S E T O V E R A P R E S E N T E E R T:

Speeldata

29 EN 30 SEPTEMBER
3, 6, 7, 10, 12 EN 13 OKTOBER

Auto botst tegen vangrail A73
Op de afslag Horst-Melderslo op de A73 is zondag 19 augustus een auto tegen de vangrail gebotst.
Daarbij vielen geen gewonden.
Het ongeluk vond plaats om
19.45 uur. De auto werd bestuurd
door een 27-jarige vrouw uit
Groesbeek. Een woordvoerder

van de politie laat desgevraagd
weten dat de vrouw de macht over
het stuur is kwijtgeraakt. De reden
hiervoor is onbekend volgens de

woordvoerder van de politie. Het
busje waarin de Groesbeekse reed is
beschadigd maar zij is niet gewond
geraakt.

Rechtgezet: Walk 4 the Roses
In het artikel’ Inschrijving achtste editie Wak 4 the Roses vol’ in de HALLO van donderdag 16 augustus is
een fout geslopen. Nienke Wijnhoven reikt niet de cheques uit. Zij verzorgt wel de muzikale afsluiting.

Aanvang 20.00 uur

V O O RV E R K O O P VA N A F 1 8 A U G U S T U S 2 0 1 8 , 1 2 . 0 0 U U R V I A
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Diep geraakt en verslagen zijn wij door het zo plotselinge overlijden
van mijn dochter, onze zus, schoonzus en tante

Marion Hendrix-Verheijen
Marion was altijd zeer attent en heel zorgzaam.
We zullen haar erg missen.
Mam Verheijen
Broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

En plotseling is het stil

Paul Janssen
& Ilona Tielen
geven elkaar het ja-woord
op zaterdag 1 september 2018
om 14.00 uur in het
gemeentehuis te Horst.
U bent van harte welkom
op onze receptie
van 19.00 tot 20.00 uur
bij Natuurpoort de Peel,
Leegveld 8a in Deurne.

Marion Hendrix
Met verbijstering horen wij dat onze vrijwilligster Marion Hendrix
onverwachts is overleden.
Marion was binnen onze stichting de spil. Zij verzorgde met veel
enthousiasme taallessen, bestelde boeken en materialen en
schreef verjaardagskaarten naar jarige collega vrijwilligers.
Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar 2018 -2019
is zij er niet meer.
Zowel de studenten als wij zullen haar erg missen.
Namens bestuur en vrijwilligers Stichting Siham,
Hay Emonts, voorzitter.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
plotselinge overlijden van onze gewaardeerde medewerker

Jan van Megen

Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte
met het verwerken van dit verlies.
Directie en medewerkers Allers Bedrijfswagens Venlo BV

Het was moeilijk om uit te leggen wat jij bedoelde,
om precies te zeggen wat je voelde.
Niemand kende jouw strijd.
Maar steeds weer probeerden we elkaar te begrijpen.
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan ôzze

Jan van Megen
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

Maurice Cremers
& Rian Steegs
geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 31 augustus 2018
om 14.00 uur bij
Lignum Antiquum in
Broekhuizenvorst.
U bent van harte welkom op
onze receptie van 19.00 tot
20.00 uur op onze feestlocatie
St. Jansstraat 13A te Meterik.

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.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

Herman en Irene
Anna, Mateusz
Correspondentieadres:
DELA crematorium, Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray
Jan is in het uitvaartcentrum waar geen bezoek mogelijk is.
De dienst van woord en gebed wordt gehouden op donderdag 23 augustus
om 14.00 uur in de parochiekerk H. Lambertus, Lambertusplein 16 te
Horst, waarna om 16.00 uur de afscheidsdienst volgt in de aula van
DELA crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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



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

www.theoarts.com

Tuur

Trotse ouders
Frank van Rens &
Loes Verstraaten
Vlasvenstraat 54A
5962 AD Melderslo

Geboren

Loïs

Jan was reeds vanaf 1976 bij ons in dienst, laatstelijk in de functie
van medewerker algemene dienst in onze vestiging in Venlo.
Wij zullen Jan herinneren als een uiterst loyale en betrokken
collega die met zijn lange dienstverband een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan ons bedrijf in zijn huidige vorm.

Imke

Onze tweeling
en
is geboren op 15 augustus 2018

18 augustus 2018
Dochter van Bob en Yvon
Vostermans-Vorstermans
Zusje van Fleur
Scheperstraat 9
5975 VK Sevenum

Welkom lief mannetje!

Geboren op
16 augustus 2018

Joppe
Zoontje en broertje van
Dorian en Monique
Teensma-van Rens
Pam
Kogelstraat 58
5963 AP Hegelsom

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Bouwkundig tekenwerk.
Tekening nodig van de bestaande
toestand van uw woning/gebouw
of voor nieuw- en verbouwplannen
en vergunningaanvraag. Vraag een
vrijblijvende offerte aan 0478 72 50 45
of contact@3span.nl
Te huur opslagruimtes
In Melderslo (Leeuwerweg 15), 170m2
(6x 28m), hoogte 4m, vorstvrij, verhard
buitenterrein, heftruck aanwezig.
Tel. 0612847592 (Guus van Rens) of
0621580785 (Ben van Rens)
Indian Summer. Versterkende,
geurende herfstbehandelingen.
www.mayproosten.nl

Geboren

Jens

15 augustus 2018
Zoon van
Peter en Lian Heijnen
broertje van Nikki
Pastoorsveld 33
5961 DT Horst

Te huur bedrijf/opslagruimte,
voor meer info bel 06 27 21 26 04.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te huur, mooie bungalow met
inpandige kantoor/vergaderruimte.
Gelegen in het buitengebied in
Meerlo. Voor meer informatie en foto’s
06 55 73 24 73.
Kantoorruimte in Horst-Centrum
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro
per maand, div. afmetingen,
Tel.: 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Zwangerschapsyoga
Voel je welkom! ma 9.00 u-10.15 u en
20.00 u-21.15 u. www.huysvanpuur.nl
tel.: 06 18 75 16 12.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, snoep- en
soeptomaten, komkommers, pepers,
frambozen, pruimen, nectarine,
druiven enz. Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Atelier De Stal.
Na een drukke zomer met de
Rozenfeesten starten vanaf september
verschillende cursussen in het atelier.
Als je interesse hebt in een cursus of
eenmalige workshop alleen of met
groep www.atelier-destal.nl
Gevonden armband. Terug te
bekomen Slooyerbroek 52 Horst.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum

&

Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl
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... in Canada
Ook in Canada wordt er tijd vrij gemaakt om de HALLO te lezen. Zoals te zien op bovenstaande
foto, bezochten Anja en Peter Claassen uit Horst Lake Louise in Canada. Ze hebben eerst een, naar
eigen zeggen, schitterende tocht met de auto gemaakt door Canada en vervolgens de Verenigde
Staten. Onderweg hebben ze een aantal parken zoals het Yellowstone Park bezocht. Een park waar
ze veel dieren als beren en bizons gezien hebben, maar ook natuurverschijnselen als geisers en
heetwaterbronnen.

... in Italië
Marjan Gooren uit Swolgen ging onlangs met haar vriendinnengroep naar Italië. Aanleiding hiervoor was dat ze allemaal 50
jaar zijn geworden. Deze mijlpaal hebben ze gevierd in Montalto
del Marche, waar de villa van Anouska staat. “Een unieke plek,
onwijs leuke gastvrouw en heerlijk eten. Het was bijzonder
genieten met z’n vijven”, weet ze te vertellen. Uiteraard werd
ook een even een momentje genomen om met de HALLO op de
foto te gaan.

... op Terschelling
Henk Kemperman en Marian Claassen uit Horst waren bij het optreden van de Afterpartees tijdens het Oerol festival op Terschelling. “Geweldige ontmoeting en optreden”, aldus de twee.
Uiteraard gingen ze samen met de band en de HALLO op de foto.

... op Jamaica
Christa Dorssers uit Melderslo en Cindy Hendrickx uit
Blitterswijck hebben dit jaar hun dertigjarig vriendschapsjubileum te vieren en dat lieten ze niet ongemerkt voorbij gaan. Er
werd een reis geboekt naar Jamaica en uiteraard ging de HALLO
mee in de koffer.

... in Indonesië
Giel en Truus Smets uit Sevenum maakten in juni met ‘Reishuis’ een reis door Indonesië.
Met een groep van in totaal twaalf personen bezochten ze Sumatra, Java en Bali. Natuurlijk ging de
HALLO ook mee op vakantie en werd er een moment gepakt bij bij de bekende tempel Borobudur op
Java een groepsfoto met de HALLO te maken.

10

en zo

23
08

GEPLUKT Peggy Keijsers

Voor deze geboren Venrayse is muziek alles. Ze zingt in twee bands, speelt gitaar en heeft een eigen radioprogramma. Daarnaast werkt ze bij Cultura Venray als cultuurcoach. Deze week wordt Peggy Keijsers (41) uit
Horst geplukt.
Zo’n 2,5 jaar geleden verruilde
Peggy voor de liefde haar woonplaats
Venray voor Horst. Haar huidige echtgenoot Marc leerde ze kennen nadat
ze beiden een scheiding achter de rug
hadden. Eigenlijk was ze helemaal niet
op zoek naar een nieuwe relatie, zegt
ze. “De keuze om te gaan scheiden
was heel moeilijk en ik had daar erg
veel verdriet van.” Ze leerden elkaar
via internet kennen door hun gedeelde
interesse in muziek. “Ik zocht iemand
met wie ik kon praten, ik wilde meer
een vriendschap. Ik had wel even
genoeg van mannen.” Uiteindelijk
besloten ze elkaar toch een keer te
ontmoeten. Eén van de tatoeages op
haar arm herinnert aan deze ontmoeting. “Er staat ‘because music matters’
en de datum 30 december 2013. Op
deze dag hebben we elkaar voor het
eerst ontmoet.” Op haar andere arm
staan nog twee tatoeages: een vlinder met daarin de eerste letter van de
namen van haar drie kinderen uit haar
eerste huwelijk verwerkt. “Mijn oudste
dochter en ik hebben daarnaast nog
dezelfde tatoeage: een infinity-teken
met de tekst mother en daugther.”
Nadat ze een relatie kregen, vroeg
Marc haar of ze misschien naar Horst
wilde verhuizen. “Hij was op zoek naar
een andere woning en zou misschien
ook in Venray gaan kijken. Ik heb daar
even over nagedacht, totdat ik op een
keer om 08.00 uur langs het Dendron
College liep. Een groep scholieren

kwam voorbij gefietst en de leerlingen groetten me allemaal. Dat vond
ik zo bijzonder. Dat maak je in Venray
echt niet mee. Die saamhorigheid die
er in Horst is, dat vind ik heel mooi. De
inwoners van Horst zijn echte aanpakkers, dat mis ik in Venray nog wel
eens. En daarbij heb ik er een prachtige familie bij gekregen.”
Peggy groeide op in een gezin
met negen kinderen: drie jongens
en zes meisjes. Na de basisschool
volgde ze de leao, omdat ze later
iets in de administratie wilde doen.
“Voornamelijk omdat dat zo intelligent
klonk”, grapt ze. Vervolgens studeerde
ze aan de meao, waarna ze, nadat
ze haar diploma had behaald, als
secretaresse aan de slag ging bij een
bouwbedrijf in Ysselsteyn. “Daar heb
ik maar enkele maanden gewerkt,
omdat ik op mijn zeventiende zwanger raakte van mijn oudste dochter Melissa. Dat was gepland, ja.
Ik ging al vroeg het huis uit en werd
snel volwassen. Ik vond dat ook heel
gewoon.” Na Melissa volgde nog dochter Jessica en zoon Jarno. “Ik was een
thuisblijfmoeder, omdat ik dacht dat
dat vanzelfsprekend was. Iedereen in
mijn omgeving deed dit. Maar eigenlijk wilde ik dat helemaal niet. Toen
Jessica 3 jaar was, ben ik parttime
gaan werken en via verschillende
baantjes kwam ik in 2001 bij de Action
in Venray terecht. Die werd toen net
opgestart en heb ik mee mogen
opbouwen. Binnen twee jaar was ik
filiaalmanager. Het was ongelooflijk
leuk om daar te werken. De winkel
ging om 08.30 uur open, maar vaak
was ik er al om 07.00 uur.” In 2008
stapte ze over naar de Kijkshop. “Daar
heb ik vriendinnen voor het leven
gemaakt. Ik geloof in samenwerking,
in samen hetzelfde willen doen.”
Na enkele jaren sloeg echter de
economische crisis toe. Voor Peggy

en haar team was het een kwestie
van tijd voordat de winkel zou
sluiten. “Toen zag ik op Facebook
een vacature van Cultura Venray
voorbij komen. Ik schoof het in eerste
instantie terzijde, maar het bleef
toch in mijn hoofd spelen. Ik heb
meer informatie opgevraagd en toen
bleek dat ze op zoek waren naar een
cultuurcoach. Dat was op mijn lijf
geschreven.” Peggy twijfelde nog
wel even, ze voelde het vertrek als
verraad naar haar collega’s. Totdat
één van hen zei: ‘dit moet je niet
laten gaan.’ Peggy: “Het is superleuk
werk. We organiseren onder andere
muzikale avonden in de schouwburg
en ondersteunen nieuwe bands
en theaterverenigingen. Het voelt
helemaal niet als werk.”

‘We kunnen in
vrijheid leven’
Haar baan heeft veel raakvlakken
met haar privéleven. Peggy speelt zelf
gitaar en zingt in twee bands: Reverb,
samen met haar dochter, één van haar
broers en een goede vriend, en Blues
Around. “Muziek is alles voor me”,
zegt ze. “Als ik moest kiezen tussen
blind of doof zijn, dan koos ik voor
blind. Ik hou van bijna alle genres,
behalve techno, grunge en opera.
We gaan naar veel concerten, vooral
van regionale bands.” Naast muziek
maken en luisteren, leest Peggy ook
graag. “Vroeger verzamelde ik de
boeken van Stephen King, ik had er
wel 300. Na mijn scheiding heb ik die
allemaal weggedaan. Nu lees ik vooral
waargebeurde verhalen en boeken
over de Tweede Wereldoorlog. Ik vind
het heel belangrijk dat we in vrijheid
kunnen leven. Dat we zelf mogen
uitmaken of we kunst lelijk of mooi
vinden. Dat besef probeer ik mensen
mee te geven.”

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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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

Wonen en Werken in Kleinschalig wonen Hof te Berkel
Verbaasd, boos,teleurgesteld en heel verdrietig was ook ik na het lezen
van de ingezonden brief van Johan van Huet. Hoe kan en durft iemand zoiets
te schrijven.
Ik werk in Hof te Berkel 99, een
groepswoning waar zeven mensen wonen. Deze mensen wonen
om verschillende redenen in deze
beschermde woonomgeving. Wij als

verzorgenden zorgen ervoor dat onze
bewoners er zich veilig en geborgen
voelen. Deze bewoners hebben recht
op een goede, respectvolle verzorging
en die geven we hen ook. We zorgen

voor huislijkheid, iedereen moet er zich
welkom voelen. En dat we dit ook uitstralen, krijgen we ook vaak te horen. In
familiegesprekken geven de familieleden aan, dat ze blij zijn dat hun familielid bij ons, gezien hun omstandigheden,
kan wonen. Wij als verzorgenden, vrijwilligers en mantelzorgers doen er alles
aan om hen een fijne leefomgeving te

bieden. Daarom doet het ook zo’n pijn
om zo’n vervelend stuk te lezen. Ik was
daarom ook erg blij dat een familielid
van een van onze bewoners een brief
heeft geschreven naar het Dagblad de
Limburger. En als familielid voel je wel
of de sfeer goed is, of de zorg goed is,
of het huiselijk is en of je welkom bent.
En ik kan je verzekeren Johan, dat dit op

Hof te Berkel, waar ik werk, zeker het
geval is. Wij als team zijn Trots op ons
werk in de groepswoning. Wij zijn met
z’n allen er trots op dat wij goed voor
onze bewoners mogen zorgen. En wat
zijn wij trots erop dat onze bewoners
en hun familieleden zo tevreden zijn.
Ria Driessen,
verzorgende IG in Hof te Berkel 99

Ingezonden brief

Horst aan de Maas ligt al jaren voor op Oudewater
In Oudewater heeft, zo meldde Nieuwsuur kort geleden, de gemeente
zelf een verslaggever in dienst genomen. De verslaglegging van de
gemeenteraadsvergaderingen was het college dermate onwelgevallig dat
ze er onophoudelijke kritiek op leverde.
Deze verslaggever gaf er kort
geleden om die reden de brui aan. Dat
dit de dood in de pot is voor onafhankelijke journalistiek zal duidelijk zijn.
Zoals een coalitielid zei, we willen
neutrale verslaglegging, daarmee
aangevende dat de coalitie wel zou

bepalen wat neutraal is. Duidelijk wordt
hier het gezegde; “wie betaalt,
bepaalt”. Wat lopen ze in Oudewater
toch ver op ons Horst aan de Maas
achter. Hier doet de gemeente(raad) al
jaren de verslaglegging van wat
gewenst is te vermelden en publiceert

dit in grote door haar betaalde advertentie/informatiebladzijden. Hiermee
lopen we dus al jaren op Oudewater
vooruit. Neutraal zijn ook de filmpjes?
Wie betaalt bepaalt? Hoe het college
hiermee om gaat is te zien als er haar
onwelgevallige kritiek wordt geleverd.
Geen middel wordt achterwege gelaten
om haar eigen gelijk aan te tonen.
Elke raadsinformatiebrief wordt gebruikt
om haar mening te poneren. Niet een
neutrale mening, maar coalitie welge-

vallige ‘neutrale’mening, want tussen
de berichten van het college en de
reacties van de coalitie is in de afgelopen jaren weinig licht te zien geweest.
Neutraal? Jazeker, wie betaalt, bepaalt.
Het geld zal laten zien wat neutrale
verslaglegging is. Gedurfd zou het zijn
als de gemeente aan een op te richten
stichting gelden ter beschikking zou
stellen ten behoeve van onafhankelijk
journalistiek onderzoek. Wel met de
garantie van een doorlopend voor 5-10

Oh, zit dat zo!

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

Pijn onder de hiel
of voetholte

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Ontslagvergoeding arbeidsongeschikte werknemer
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Een aantal jaren geleden is de zogenaamde transitievergoeding
ingevoerd, deze regelt dat de werknemer die ontslagen wordt en ten
minste 2 jaar voor de werkgever heeft gewerkt recht heeft op een
ontslagvergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van het
salaris, de diensttijd en de leeftijd van de werknemer en bedraagt
maximaal 79.000 euro.
Bij arbeidsongeschiktheid van de
werknemer wordt dat door werkgevers
als onredelijk gezien. Dat leidt ertoe
dat werknemers die na 2 jaar ziekte in
aanmerking komen voor een arbeidsDe bedoeling was dat de werkongeschiktheidsuitkering, soms niet
nemer de transitievergoeding kan
door de werkgever worden ontslagen.
gebruiken voor bijvoorbeeld scholing Door deze ‘spookwerknemers’ in dienst
of andere zaken die het vinden van
te houden (uiteraard zonder salaris),
een nieuwe baan gemakkelijker
hoeft de werkgever namelijk geen
maken. In de uiteindelijke wetgeving transitievergoeding te betalen.
is echter de band met de uitgaven
De wetgever vond het eigenlijk ook
die de werknemer doet verdwenen.
niet gepast dat bij arbeidsongeschiktDe werknemer kan dus zelf beslissen heid van een werknemer een transitiewaar het geld aan wordt besteed.
vergoeding verschuldigd is. Kort na de
Ook de reden van ontslag en de
invoering van de transitievergoeding in
vraag of de werknemer daadwerke2014 beloofde de toenmalige Minister
lijk opnieuw beschikbaar is voor de
van Sociale Zaken, Asscher, met een
arbeidsmarkt zijn niet van belang.
regeling te komen die dit zou oplossen.
Een werknemer niet meer wil of kan
Het heeft even geduurd, maar nu
werken heeft ook recht op een transi- heeft minister Koolmees, de opvolger
tievergoeding, mits het initiatief voor van Asscher, aangekondigd dat er in
het ontslag uitgaat van de werkgever. 2020 in nieuwe regeling komt.

jaar vastgestelde bijdrage, zodat het
publiceren van onafhankelijk onderzoek niet meteen kan leiden tot een
directe ommezwaai naar een college
geleid ‘neutrale’ verslaglegging en het
stopleggen van de geldstroom naar
echt onafhankelijken. Het zou gedurfd
zijn en een werkelijk teken van kracht
als je zoiets zou aandurven. Het zal in
Horst aan de Maas dus niet gebeuren.
Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug Horst

Met terugwerkende kracht naar
2015, dat wel. De arbeidsongeschikte
werknemer houdt recht op de transitievergoeding maar deze komt uit
het Algemeen Werkeloosheidsfonds,
waaraan alle werkgevers premie
betalen. De transitievergoeding komt
dus niet meer ten laste van de individuele werkgever, maar alle werkgevers betalen hier aan mee.

Het hielbeen is een groot, stevig bot met twee belangrijke
functies; het dragen van het lichaamsgewicht tijdens het staan
en het afwikkelen van de voet tijdens het lopen. Daarnaast
is het een aanhechtingspunt voor een aantal enkelbanden en
pezen in de voet.
Aan de onderkant van de hiel zit
een pees die er voor zorgt dat
de voetholte mooi in stand blijft.
Wanneer een voet is doorgezakt
of juist heel hol is, komt er teveel
trekkracht op de pees te staan en
zal men pijnklachten ervaren onder
de hiel en/of onder de voetholte. Vooral na lang zitten en na het slapen,
ervaart men deze pijnklachten bij het staan en lopen. Indien er niets aan
deze klachten gedaan wordt, kan de pijn zelfs de hele dag aanhouden.
Podotherapie Hermanns heeft een protocol opgezet waardoor
nagenoeg iedereen van deze klachten af kan komen. Bel dus voor een
afspraak of kijk op onze website.

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op
www.podotherapiehermanns.nl
Tel. 077 397 13 18

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18
Of kijk op: www.podotherapiehermanns.nl

HH

Bij u in de regio zitten we o.a. op de volgende locaties;

Grubbenvorst
Ursulinenweide 3
Horst
Herstraat 20
Meerlo
Beatrixstraat 2
Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10
Venray
Keizersveld 9F

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Dit hoort bij de opvoeding’
In Horst aan de Maas is sinds kort een nieuwe JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)-regisseur actief. Zijn doel is onder andere het bevorderen van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren. Voor 95 procent van de inwoners van Horst aan de Maas ligt deze taak primair bij de
ouders. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
“Steeds meer jongeren in Nederland leiden
aan overgewicht, dat is een maatschappelijk
erkend probleem”, gaf Ron Klemann, JOGGregisseur van Horst aan de Maas, onlangs in
een interview in dit blad aan. “Tegenwoordig
heeft één op de acht jongeren overgewicht
en het punt is dat de meesten hiervan er zelf
weinig aan kunnen doen. Zij leven op wat ze
aangeleverd krijgen vanuit school, verenigingen
en ouders. Daarom zetten we ons ook vooral in
om die omgeving er meer bewust van te maken
door het contact op te zoeken met scholen,
sportkantines en dergelijke. De insteek is
preventief: als we nu niets doen om overgewicht
te voorkomen, dan geeft dat later problemen,
moet er meer zorg afgenomen worden en gaan
de kosten omhoog. Daarom moeten we nú
investeren in de jeugd.” Daar zijn de meeste

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal Oneens
4% 1%
Eens
95%
Gezonde levensstijl is taak
van ouders

een buitenstaander, dan hun eigen ouders.
inwoners van Horst aan de Maas het inderdaad
Wat ook zou helpen, is als gezonde producmee eens. Toch vinden zij dat de rol van de
ten in de winkel goedkoper zouden worden,
ouders hierin niet uitgevlakt mag worden.
denken sommigen. Zo wordt het makkelijker om
“Ik ben van mening dat gezond eten en zorgen
een gezonde keuze te maken. Dan is er nog een
voor voldoende bewegen in eerste instantie
enkeling die zo’n JOGGeen taak van de ouders is,
regisseur helemaal niet
dit hoort gewoon bij de
ziet zitten. “Je hebt ook
opvoeding”, zegt iemand.
‘Wat een betutteling’
nog de huisarts en als het
Maar vaak hebben ouders
‘Een goed voorbeeld geven’
nodig is de diëtist.”
zelf slechte eetgewoonten,
dus een goed voorbeeld
‘Met wat extra hulp’
geven is er dan niet bij,
TipHorstaandeMaas
zegt een ander. Dan is
is een samenwerkings
zo’n begeleiding nog geen
verband tussen
gek idee. “Deze ouders zouden wellicht wel een
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
coach kunnen gebruiken bij het aanleren van
Voor meer resultaten of aanmelden
een gezonde levensstijl.” Daarbij heb je kans dat voor de volgende enquête, kijk op
oudere kinderen advies eerder aannemen van
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

Vanaf 27 augustus

APPELS ZELF
PLUKKEN
Elstar
€ 0,50 per kilo

Van Lankveld | Tienraijseweg 2 | Meerlo
Tel. 06 - 53 13 01 32

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

z o ndag 2 6 au g- ko o p z o n dag
horst cen trum
Verrassend Veelzijdig
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Bespreking poll week 32

Vier wijkagenten voor Horst aan de Maas is te weinig
Een meerderheid van de stemmers, 84 procent, ziet graag meer dan
vier wijkagenten in Horst aan de Maas. Zij vinden het huidige aantal
te weinig. Politie Horst aan de Maas/Peel en Maas heeft onlangs de
wijkagenten opnieuw ingedeeld. In totaal zijn er vier wijkagenten actief
in Horst aan de Maas die in duo’s werken. Beide tweetallen hebben
verschillende dorpen onder hun hoede. Dat betekent één duo per
negen en zeven dorpen. Is er dan nog genoeg binding als agent met de
inwoners, vragen de stemmers zich af. Je kunt als wijkagent ook niet

alles in de gaten houden. Je bent dan vooral afhankelijk van tips die
binnenkomen. Maar als de inwoners de agenten niet kennen, komen ze
dan nog?
De overige 16 procent vindt het vooral belangrijk dat inwoners de
agenten weten te vinden en dat zij een luisterend oor kunnen bieden.
Ook in een gemeenschap van duizend personen kan een agent niet
alles meekrijgen. Belangrijk is dat de wijkagenten de meldingen serieus
oppakken en klaarstaan voor de inwoners.

Carnaval vieren kan het hele jaar door
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Zomercarnaval staat komend weekend weer voor de deur. Voor de twaalfde
keer trekt er in de zomer een optocht door de straten van Horst, dit keer aangevoerd door prinses Fieke I. Zomercarnaval in Horst is inmiddels wel een
traditie te noemen. Dit alternatieve carnavalsfeest komt uit de koker van De
Maondaagaovundclub van café De Beurs. Alle activiteiten van het ‘gewone’ carnaval komen ook hier aan bod: het uitkomen van de prins(es), de optocht en de
receptie. Het enige verschil is dat het in de zomer wordt gevierd. Waarom ook
niet? Carnaval vieren kan het hele jaar door, daar hoeft het niet per se winter

voor te zijn. Zo zijn de temperaturen over het algemeen gunstiger in de zomer,
wat toch net iets prettiger optocht kijken is.
Aan de andere kant schrijft de traditie voor dat carnaval zeven weken
voor Pasen is, voorafgaand aan de vastentijd. En dat is dus niet in de zomer.
Carnavalsliedjes, kostuums en alles wat daarbij hoort dat past toch helemaal
niet als het buiten 25 graden is? Pas na de 11e van de 11e komt het carnavalsgevoel los.
Carnaval vieren kan het hele jaar door. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 33) > De nieuwe donorwet is een verbetering > eens 43% oneens 57%

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

‘Vrije’
tijd
Ik heb het niet zo op reclames, maar laatst hoorde ik er
een die de spijker op zijn kop
sloeg. “Doordeweeks heb ik
het druk en in het weekend
heb ik het druk met mijn vrije
tijd.” Waar de rest van de
reclame over ging, ik heb
geen idee, maar dit zinnetje
kwam mij bijzonder bekend
voor.

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

Klimaatakkoord: dan tijdig koeienscheten minderen
In de HALLO van 16 augustus laat de PvdA opnieuw weten dat een
klimaatakkoord nodig is voor Horst aan de Maas.
Prachtig, anticiperen op aantoonbare en meetbare gevolgen
van nog komende hete zomers.
Overigens: KNMI-geleerden voorspellen vooralsnog geen hete zomers.
Wateropvangbekkens worden toch
al aangelegd, gevolg van de overstromingen in de jaren 90. Een goed
klimaatakkoord zegt inderdaad iets
over hoe mensen met elkaar omgaan.
Versluierd verwijzen naar een door
Horst Sweet Horst getoonde misstand
‘gastarbeiders in de brandend hete
zon laten oogsten’ is geen teken van
lef van de auteur, maar heeft bovenal

geen relatie met klimaatverandering.
De schuldvraag hoeft niet gesteld:
97 procent van de klimaatwetenschappers is er van overtuigd dat we een
klimaatverandering meemaken. Daarbij
kan momenteel alleen aangetoond
worden dat de mens invloed heeft op
het klimaat; hoe groot die invloed is,
weet men niet. Wat ze wel weten en
meten is de hoeveelheid luchtvervuiling door broeikasgassen, de Co2’s. Wat
ze wel weten is dat na de grootindustrie de landbouw aanzienlijke bijdraagt.
Bekend is dat vooral koeien, geiten en
schapen onevenredig veel methaan-

gas produceren. Methaangas is vele
malen sterker dan Co2. Bekend is ook
dat de intensieve veeteelt van invloed
is op de gezondheid van mensen in zijn
omgeving zoals Q-koorts en longaandoeningen. Het coalitieakkoord onderschrijft het klimaatakkoord van Parijs,
wil vanuit eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan vermindering van
luchtvervuiling en negatieve gevolgen
van klimaatverandering. De Horster
economie is een agrarische economie,
zegt ook de PvdA in haar verkiezingsprogramma. Dan is het toch logisch dat
de PvdA de bijdrage van Horst aan het
klimaatakkoord van Parijs haalt uit de
economische sector. Het is niet genoeg
te zeggen dat de intensieve veehoude-

rij een omslag moet maken naar een
gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Volgens het coalitieakkoord is
uitbreiding van de intensieve veehouderij nog altijd mogelijk ondanks
enkele op dit moment oncontroleerbare restricties. Samengevat in het
coalitieakkoord: “geen m2’s minder,
maar minder overlast, geen dieren minder, maar minder uitstoot)
en de gemeenteraad stelt ze vast.”
Noord-Brabant heeft de moed om de
veestapel in te krimpen naast technologische verbeteringen. Limburg
en Horst durven niet principieel te
kiezen.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Ingezonden brief

Nog eens 450.000 ton mest naar Horst?
Met de aanvraag van Willems BV in Horst-America gaat de capaciteit
voor mestverwerking in mestfabrieken in de gemeente Horst aan de
Maas naar méér dan 1.250.000 ton per jaar. Willems vraagt voor zijn
fabriek een uitbreiding aan van 80.000 naar 450.000 ton per jaar. Naast
de al verleende vergunning van 500.000 ton voor de mestverwerkingsfabriek van RMS moet er dan wel héél veel mest vanuit de regio worden
geïmporteerd naar onze gemeente.
Is dat nodig? Willen de inwoners
dat? De productie van mest ligt in
de gemeente Horst aan de Maas
op ongeveer 420.000 ton per jaar.
Om de landbouwgronden in onze
gemeente te bemesten is ongeveer
180.000 ton nodig. Per saldo
hebben we dus een mestoverschot

van 240.000 ton mest (cijfers CBS
2014). De huidige mestverwerkers,
in de vorm van biovergisters bij het
vergunde NGB, Ashorst, Hagens en de
mestfabriek van Willems hebben al
een capaciteit van méér dan 240.000
ton. Dit houdt in dat de gemeente
Horst aan de Maas ruim voldoende

verwerkingscapaciteit heeft voor de
mest die in onze gemeente wordt
geproduceerd op veebedrijven en in
de intensieve veehouderij.
Waarom wordt er dan toch een
vergunning verleend aan een initiatief
als het RMS, vraag je dan als burger.
Waarom moet er zo nodig 5 keer
zo veel mest naar Horst-America? Is
het de bestuurders te doen om de
leges en WOZ- opbrengsten in de
toekomst? Moeten we de eigenaren
van mestfabrieken gerieven?
Willen we allemaal die gevaarlijke
methaanproductie ? Is het überhaupt
nodig zo veel mest te verwerken en

door Nederland te verslepen? Zijn
onze wegen daarvoor geschikt? Wie
betaalt straks de extra kosten voor
wegen en de kosten bij calamiteiten?
Willen de burgers meer verkeer,
stank en fijnstof?
Het woord is aan onze
vertegenwoordigers in de
gemeenteraad en bestuurders om de
aanvraag van Willems te beoordelen
en daarmee te beslissen of Horst aan
de Maas de mestput van de regio
wordt.
André Vollenberg,
Vereniging Behoud de Parel

Doordeweeks ga ik naar
school of werk ik. In het weekend ben ik daar redelijk van
vrijgesteld. Ik zeg ‘redelijk’,
want ik ben student en maak
dus ook in het weekend nog wel
wat uren, maar nog steeds zijn
er ook veel uren waarin ik in
principe niets hoef. Helaas ben
ik iemand die niet niets kan
doen in z’n vrije tijd. ‘Vrij’ zou ik
mijn tijd daarom niet willen
noemen, ‘tijd buiten werk en
school’ is een meer treffende
benaming. Sporten, muziek,
feestjes, terrasjes, dagjes uit, ik
krijg mijn uren buiten werk en
school wel volgepland. Al staat
een weekend op donderdag nog
geheel activiteitenloos in mijn
agenda, als het zo ver is,
bedenk ik wel iets om het toch
weer druk mee te hebben.
Uitgerust aan mijn week beginnen zit er dan ook maar zelden
in. Dus zit ik dan vervolgens te
klagen dat ik te weinig vrije tijd
heb en zo veel moet doen,
donders goed wetend dat ik dat
mezelf aandoe, in ieder geval in
negen van de tien gevallen.
Maar weerhoudt dat me ervan
om wat vaker niets te doen en
échte vrije tijd in te plannen?
Zeer zeker niet. Want ik weet
ook dat ik tijdens een avondje
niks doen de eerste ben die
zuchtend begint te klagen dat ik
me verveel.
Aniek
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Mooie start van het seizoen

Nieuw kunstgras voor
SV Oxalis en Hockeyclub Horst
De spelers van Korfbalvereniging SV Oxalis en Hockeyclub Horst kunnen het komende seizoen

Rioolwerkzaamheden
Horsterweg Broekhuizen
In de periode van dinsdag 28 augustus t/m vrijdag 31 augustus vinden rioolwerkzaamheden plaats bij de Horsterweg in Broekhuizen.

van start op nieuw kunstgras. In de vakantieperiode is in Hegelsom een volledig nieuw veld
aangelegd; in Horst is de toplaag gerenoveerd. In Hegelsom werd het nieuwe veld afgelopen

Een deel van het hoofdriool wordt voorzien van

en van den Akker. Er worden verkeersmaatre-

vrijdag feestelijk geopend.

een nieuwe binnenmantel. Deze werkzaamhe-

gelen getroffen, waardoor enige overlast kan

den worden uitgevoerd door de ﬁrma’s GMB

ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Maatschappelijke accommodaties

Subsidie voor verduurzaming
De gemeente Horst aan de Maas stelt € 900.0000 subsidie beschikbaar voor het verduurzamen
en toegankelijk maken van maatschappelijke accommodaties. Verenigingen en stichtingen
Hegelsom

Horst

Al bij de fusie in 2014 was er sprake van dat

In Horst was het bestaande veld van de

Oxalis gehuisvest zou worden in Hegelsom.

hockeyclub aan vervanging toe. Het nieuwe

De gemeente vindt het belangrijk dat de

bij het verduurzamen van de gebouwen.

Maar omdat bij het bestaande sportpark Wienes

kunstgras is een zogenoemd ‘waterveld’, dat erg

maatschappelijke accommodaties in Horst

Alle verdere informatie vindt u op onze

niet voldoende kleedlokalen waren, werd de

goede speeleigenschappen heeft en beter is

aan de Maas toegankelijk, toekomstbestendig

website www.horstaandemaas.nl/subsidie_

afgelopen jaren uitgeweken naar sportpark

voor de veiligheid. Tegelijk met de vervanging

en goed onderhouden zijn.

maatschappelijke_accommodaties.

Ter Horst in Horst. De gemeente stelde

van het gras worden nieuwe waterbassins

Omdat deze accommodaties van grote

vervolgens 400.000 euro beschikbaar voor

geplaatst voor de beregening van het veld.

waarde zijn voor de samenleving en er

Voor vragen kunt u contact opnemen

de aanleg van een kunstgrasveld en extra

Het gerenoveerde veld is over ongeveer twee

ook een maatschappelijke opgave ligt om

met Bart van Rijn van team Vastgoed &

kleedlokalen, zodat in Hegelsom een volwaardig

weken klaar.

duurzaam met energie om te gaan, wil

Grondexploitaties via (077) 477 97 77 of per

de gemeente verenigingen ondersteunen

e-mail gemeente@horstaandemaas.nl

sportpark ontstaat, voor vele sporten en
sporters.

kunnen aanspraak maken op een bijdrage van maximaal € 30.000 per aanvraag.

Start seizoen
Zowel in Hegelsom als in Horst zijn de

Wethouder Han Geurts opende het nieuwe

werkzaamheden uitgevoerd in de vakantie en

veld, samen met voorzitter Marieke van Asten:

klaar voor de start van het komende seizoen.

“Het eindresultaat is echt fantastisch. Niet alleen

“Door de velden tijdens de zomerstop aan te

voor Oxalis maar voor alle gebruikers van het

leggen was er geen uitval van trainingen of

sportpark!” Binnenkort wordt ook gestart met de

wedstrijden. Al met al een mooie nieuwe start

bouw van de extra kleedlokalen.

van het seizoen,“ aldus wethouder Geurts.

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

Meerlo

Sevenum

Witveldweg 104, 106 en 108

Heesweg 12

Piri Reisweg 21

Schoolstraat 51a
Wilhelminaplein

Hoogbroek 6
Melderslo
Beemdweg 4

Kronenberg
Travers 47

Kerkeveld (kv 12)
Meterik
Rector de Fauwestraat 26

Lottum
Horsterdijk 68

Swolgen
Kerkeveld (kv 13)
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Koetshoês
Broekhuizenvorst
Verkoop bij inschrijving
•

Het gehele object Koetshoês met karakteristieke elementen.

•

Het bod met (verbouw)plan kunt u indienen t/m 5 oktober 2018 t.a.v. Lisa Elbers.
Daarna worden plannen niet meer meegenomen in de verkoopprocedure.

•

Na sluiting van de procedure is er een mogelijkheid om het plan toe te lichten.

•

Het bod is de prijs van het pand in huidige staat.

•

Hoogte van het bod en het plan (toekomstig gebruik) zijn bepalend voor de gunning,
met de voorwaarde om niet te gunnen.

•

Alleen schriftelijke biedingen in gesloten enveloppe.

•

Biedingen blijven gesloten tot einde van de termijn.

Voor verkoopinfo of het plannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen
met Tim Raassens of Lisa Elbers: 077-477 97 77

Broekhuizenvorst

TE KOOP

Gemeente Horst aan de Maas | Postbus 6005 | 5961 AA Horst | E gemeente@horstaandemaas.nl | W www.horstaandemaas.nl

Project onderhoud Stroomlijn

Verwijdering
van groen
langs Maas
Het Programma Stroomlijn van

Rijkswaterstaat houdt de stroombaan van
de Maas vrij van obstakels, waardoor in
tijden van hoog water de afvoer naar zee
wordt versneld.
Hiervoor is tussen 2015 en 2017 op
terreinen, o.a. binnen Horst aan de Maas,
begroeiing verwijderd. Uiteraard dienen
deze (jaarlijks) onderhouden te worden.
Daarom verzorgt de ﬁrma Krinkels, in
opdracht van Rijkswaterstaat, de komende
3 jaar het onderhoud voor de start van
het hoogwaterseizoen op 1 november.
De werkzaamheden vinden plaats
langs de Maas in september en oktober.
Het onderhoud betreft alleen het deel van de
terreinen waar in het verleden begroeiing is
verwijderd. Uitvoerder Krinkels neemt vlak
voor het onderhoud nogmaals contact op met
de grondeigenaren. Ook zal de uitvoerder

Kerkstraat 11

tijdens het maaien en snoeien borden
plaatsen langs het terrein en op het materieel
om de omgeving te informeren, alsook voor
de veiligheid. Deze borden worden binnen
4 uur na afronding weer verwijderd.

Het echtpaar Vanmaris-Coppus uit Sevenum vierde vorige week hun 60-jarig

Ook bracht ze een bezoek aan de 100-jarige heer Gielen, die samen met zijn

huwelijksjubileum. Burgemeester Ina Leppink-Schuitema feliciteerde hen

echtgenote nog steeds zelfstandig woont in Sevenum.

persoonlijk namens de gemeente Horst aan de Maas.

Voor ons varkensbedrijf zijn wij op zoek naar:

Medewerker
varkenshouderij
M/V Fulltime

De medewerker zal zorgdragen voor het realiseren van alle
voorkomende werkzaamheden met als hoofdtaak het verzorgen
van zeugen, biggen en vleesvarkens. Een middelbare agrarische
opleiding of ervaring in de varkenshouderij zijn een pré.
Geboden wordt: een afwisselende en verantwoordelijke functie
in een enthousiast team waar betrokkenheid en flexibiliteit hoog
in het vaandel staan.
De personen die denken dat deze functie bij hem/haar past,
vragen wij om zo spoedig mogelijk te reageren op het
onderstaande adres. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Martin Hagens, via 06 - 12 35 07 44.

Jos Hagens Agro bv
Witveldweg 48, 5971 NS Grubbenvorst, tel. 077-3270112
info@joshagensagro.nl
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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.

‘Jong geleerd….’
Er wordt flink aan de weg getimmerd in Horst aan de Maas. Op
diverse plaatsen worden er verbeteringen aan de wegen doorgevoerd,
dit onderhoud is dan ook hard nodig.
Maar er wordt op meer manieren
aan de weg getimmerd. Dat bleek
maar weer tijdens een gesprek met
een basisschoolleerkracht op het
prachtige Rozenfestival in Lottum.
Doordat politiek maar beperkt aan

bod komt op de basisschool wil zij
er extra aandacht aan schenken.
Na voorbereidende theorie mag het
aan praktijk natuurlijk niet ontbreken.
Die praktijk zou in de vorm van een
bezoek aan het gemeentehuis en/of

provinciehuis gedaan kunnen worden
(een geslaagde methode die al vaker
werd toegepast). Op de vraag of ik
daar aan mee wilde werken hoefde
ik niet lang na te denken. Uiteraard
werk ik hier graag aan mee. Zodat de
leerlingen van groep 7/8 een leuke
en leerzame dag hebben. En op deze
manier beter bekend worden met de
politieke structuur en hoe het reilt en

zeilt in het gemeentehuis. Het is een
goede zaak dat onze jeugd, ook op
dit vlak, op de toekomst wordt voorbereid. Zo zie je maar weer dat er
op veel manieren aan de weg wordt
getimmerd in Horst aan de Maas.
Mooie initiatieven waar we graag aan
meewerken. Gewoon samen Doen.
Frenk Peeters,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

De zon gaat toch niet voor niets op?
De komende jaren zullen we met z’n allen steeds minder gebruik
moeten gaan maken van fossiele energie, zoals olie en gas en steeds
meer van andere energievormen, afkomstig uit wind, water en zon. In
Europa staat Nederland op het gebied van het gebruik van alternatieve
energie bijna op de laatste plaats, niet minder dan een schande.
Volgens de SP moet het gebruik
van alternatieve energie versneld
worden. We moeten nog meer in
gaan zetten op zonne-energie, opgewekt met zonnecellen. Elk dak dat
ook maar enigszins geschikt is voor
zonnecellen, wordt vol gelegd met

zonnecellen. Bij woningen gebeurt dit
al volop, maar bedrijven lopen wat
dat betreft nog achter. Er zijn gelukkig
steeds meer bedrijven die wel zonnecellen gaan gebruiken.
Een en ander kan bereikt worden
door een beleid waarbij het gebruik

van zonnecellen nog meer wordt
gestimuleerd, bijvoorbeeld door lagere
ozb-belastingen, goede voorlichting,
en nog meer gunstige financieringsmogelijkheden. Op grote hallen wordt
het wat ons betreft verplicht om zonnecellen te leggen.
Wij zullen als SP echter niet meewerken aan plannen om kostbare
land- en tuinbouwgrond te gebruiken voor zogenaamde zonnevelden.
Minder geschikte gronden, zoals taluds
van wegen (A73), mogen wat de SP

betreft weer wel gebruikt worden voor
zonnecellen.
En wie gaat dat dan allemaal
betalen? Dit zal door de samenleving
betaald moeten worden maar vooral
door hen die het meeste energie
gebruiken. Besef daarbij dat huishoudens slechts 15 tot 20 procent van alle
energie in Nederland gebruiken. En
nu, aan de slag met zonnecellen, er is
lang genoeg gepraat.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

In verband met gezonde groei van ons kantoor zijn wij op zoek
naar een collega om ons team te versterken.

Relatiebeheerder
particuliere verzekeringen
(40 uur) m/v

Ben jij commercieel, denk je in kansen en wil je je ontwikkelen in een plezierige en
professionele werkomgeving? Lees dan verder.
Wat neem je mee?
Om goed te kunnen functioneren binnen ons team
verwachten we het volgende van je:
• vakgerichte diploma’s (Wft Basis+Schade
+Inkomen) of bereidheid deze te halen;
• integere en positief kritische instelling;
• accurate en gestructureerde werkwijze;
• zelfstandige en servicegerichte instelling;
• inlevingsvermogen, toewijding en teamgeest.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een mooie, zelfstandige baan waarbij je verantwoordelijk bent voor je eigen
ontwikkeling en succes. Je primaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en zullen afgestemd
worden op je ervaring en je persoonlijke doelstellingen.
Enthousiast?
Stuur dan voor 9 september a.s. een e-mail met je motivatie en CV naar Paul Janssen, Manager
afdeling Schadeverzekeringen (paul@karisadviesgroep.nl).
Voor aanvullende vragen is hij ook telefonisch bereikbaar op 077-3077200.

www.karisadviesgroep.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wat ga je doen?
Als Relatiebeheerder ben je verantwoordelijk
voor het beheren en uitbouwen van een mooie
particuliere verzekeringsportefeuille. Je bent het
vaste aanspreekpunt voor de relaties in jouw
portefeuille. Dit betekent dat je verantwoordelijk
bent voor het maken van afspraken,
het voorbereiden en voeren van gesprekken,
het samen met de schadeafdeling afhandelen van
schadeclaims, het opstellen van offertes en het
verwerken van bezoekverslagen. Belangrijk hierbij is
een voortdurend proactieve instelling.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl
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Mestverwerking: binnen de perken
Al 800 jaar worden de zandgronden in Horst aan de Maas vruchtbaarder gemaakt met dierlijke mest. De enorme groei van de veehouderij in
onze gemeente en regio heeft echter gezorgd voor meer mest dan goed
is voor de bodem, grond- en oppervlaktewater. Om die reden zijn veehouders nu verplicht de mest die zij niet op het land kwijt kunnen te
(laten) verwerken.
Twee manieren om mest te
verwerken zijn mestvergisting en
mestverwerking. Bij mestvergisting
los maak je het probleem in
feite alleen maar groter. Bij
mestvergisting wordt mest gemengd
met producten die flink kunnen
gisten (zoals bijvoorbeeld maïs).

Een bizarre praktijk om waardevolle
voedingsstoffen te vernietigen
in plaats van ze in te zetten voor
menselijke of dierlijke consumptie.
Gevolg hiervan is namelijk dat we
nog meer veevoer uit Zuid-Amerika
moeten importeren. En uiteindelijke
hou je meer mest over en is het

probleem niet minder geworden.
Dat deze praktijk door de rijksoverheid
wordt gesubsidieerd om ‘duurzame
energie’ op te wekken vinden wij
onbegrijpelijk.
Wij zijn geen fan van
mestwerking en al helemaal niet
van mestvergisting. Wij zouden het
probleem het liefste aan de voorkant
oplossen: minder dieren in onze
gemeente. Minder dieren betekent
minder mest, minder stank, minder
fijnstof, minder ammoniak, minder
CO2-uitstoot, minder import van
veevoer en dus minder milieudruk. We

gaan de komende jaren werken aan
het verminderen van die milieudruk
en rekenen erop dat iedere sector
daarin haar verantwoordelijkheid
neemt.
Zolang het aantal dieren niet
is afgenomen tot een duurzaam
niveau zal mest verwerkt moeten
worden. We willen echter niet het
mestputje van Nederland of van
Limburg wonen. Daarom hebben we
in het coalitieakkoord afgesproken
dat er geen nieuwe initiatieven
mogen komen voor regionale
mestverwerking. In onze gemeente

is er slechts één bedrijf dat op
dit moment een vergunning voor
regionale mestverwerking heeft. Dat
bedrijf moet uiteraard aan strenge
eisen voldoen om geen stankoverlast
voor omwonenden te veroorzaken,
en moet zich aan strenge milieueisen
houden. Zo lang dat gebeurt, zal dit
bedrijf ons niet op haar pad vinden.
Wij zitten elke eerste zaterdag
van de maand in de bibliotheek in
Horst van 11.00 tot 12.00 uur om met
u over dit soort zaken te praten.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Nul dodelijke verkeersslachtoffers
Een dag zonder doden op Europese wegen. Dat is het doel van Project
EDWARD (European Day Without A Road Death). Het project startte in
2016 en is dit jaar op woensdag 19 september 2018. #ProjectEdward
wordt ondersteund door bestuurders en andere organisaties vanuit heel
Europa.
Op de website van de organisatie, projectedward.eu, kun je als
individu je belofte invullen. Een 12
punten tellende belofte aan jezelf
en je omgeving. Je verbindt jezelf
aan het speerpunt van project
Edward om het aantal verkeersdo-

den overal ter wereld terug te dringen.
Dode hoeken van landbouwverkeer of
vrachtwagens, afleiding door mobiele
telefoons of medepassagiers, te hard
rijden of nog net dat oranje verkeerslicht meepakken. We weten het
allemaal. Maar hoe vaak betrappen

we onszelf erop dat we zijn afgeleid.
En toch. We spelen met levens! Zeker
in deze tijd dat de scholen beginnen is
het goed ons te beseffen hoe kwetsbaar andere verkeersdeelnemers zijn.
Uit cijfers uit 2014 blijkt dat het
aantal dodelijke slachtoffers onder 10tot 15-jarigen in de maand september
aanzienlijk groter is dan in de overige
zomermaanden van het jaar. Tevens
blijkt dat brugklassers een nog groter risico zijn. Het aantal slachtoffers
onder 12-jarigen in september is met

187 hoger dan het gemiddelde van
103 slachtoffers per maand onder 13tot 15-jarigen.
Een Europese dag zonder doden is
daarin niet de oplossing. Bewust bezig
zijn met kwetsbare groepen in het
verkeer wel. Doe elkaar de belofte.
Samen kunnen we naar een verkeersveilig Horst aan de Maas waarin
hopelijk geen verkeersdoden meer te
betreuren zijn. Rij veilig!
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Snellere besluitvorming
Een veelgehoord punt van kritiek over de handelwijze van bijna elke
gemeente is de snelheid van besluitvorming. Met name bij spoed
eisende(r) procedures, zoals een wijziging van een bestemmingsplan,
zijn inwoners en bedrijven erbij gebaat dat de overheid zo snel mogelijk
een besluit neemt. Maar dat is ook van belang bij andere zaken.
Ook de gemeenteraad van Horst
aan de Maas wil de besluitvorming
versnellen. En dat is ook onze wens,
want in het verkiezingsprogramma
waren we de enige partij die expliciet gepleit heeft voor een snellere

besluitvorming. En sinds afgelopen
dinsdagavond is dit programmapunt
van ons realiteit geworden. Naast snelheid van besluitvorming betekent de
nieuwe besluitvormingscyclus ook meer
ruimte voor een goed oordeel over de

zaken die moeten worden besloten. Er
is meer tijd en daarnaast kunnen ook
burgerraadsleden in de voorbereidende
raadsvergadering elke veertien dagen
meepraten en meedenken. Daarmee
wordt de betrokkenheid verbreed en
ook de kennis verdiept. Ik ben blij dat
de VVD Horst aan de Maas vijf gemotiveerde en betrokken burgerraadsleden
heeft, die dinsdagavond door burgemeester Leppink werden beëdigd en
zich vol enthousiasme van hun taken

gaan kwijten. Ook de inspraak van de
inwoners is in de nieuwe opzet zeker
niet vergeten. Indien u gebruik wilt
maken van het burgerpodium, kan dit
voortaan elke twee weken. Ook dat
vormt een verdere verbetering. Dus
schroom niet en maak daarvan gebruik.
Of kom gewoon eens een dinsdagavond
naar de raadszaal en oordeel zelf. U
bent van harte welkom. Gewoon. Doen.
Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

NIEUW IN STRAELEN
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Aanmelden kan nog steeds
In september 2018 start het
Hobby-Gilde weer met zijn activiteiten.
Voor de volgende cursussen zijn er
nog plaatsingsmogelijkheden:
talen (Engels, Spaans, Frans), volleybal,
voetvolleybal, kaarten maken, schilderen,
bridge voor beginners. genealogie.
Voor verdere informatie en
aanmelding verwijzen wij u naar

www.hobbygilde.nl

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4
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Jubileum
Kinder
VakantieWerk
Melderslo
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

KinderVakantieWerk Melderslo vierde
afgelopen week het veertigjarig bestaan.
In het kader van het jubileum werden
diverse activiteiten georganiseerd, zoals
een bezoekje aan speeltuin Roeffen Mart,
een speurtocht door de Kasteelse Bossen
en een spellencircuit. Op woensdag
15 augustus werden er hutten gebouwd op
het terrein naast MFC de Zwingel in
Melderslo.

Bij ons beweeg je mee

Fietstocht voor
ouderen
Gemeente Horst aan de Maas, zorggroep Noord-Limburg en Katholieke
Bond Ouderen (KBO) afdelingen Horst en Sevenum organiseren op
woensdag 12 september een fietstocht voor ouderen vanaf 55 jaar.
Het thema van deze dag is ‘Bij ons beweeg je mee’.
De startplaatsen zijn in Horst
bij sportpark De Witte Hel en in
Kronenberg bij gemeenschapshuis
De Torrekoel. Het doel van deze
tocht is om ouderen vanaf 55 jaar
een dag te bezorgen met cultuur en
ontspanning. De lengte van deze
fietstocht is circa 46 kilometer. Bij de

startplaatsen kan men luisteren
naar muziek. Onderweg is op
diverse plaatsen het een en ander
te bezichtigen. Inschrijven kan bij
de KBO-afdelingen in de gemeente
Horst aan de Maas en tot en met
7 september bij de infobalie van het
gemeentehuis.

Schuttersbond Juliana

Schuttersbondsfeest
in Horst
Horst is dit jaar op zondag 2 september het decor voor het bondsfeest
van schuttersbond Juliana. Er wordt tussen schutterijen onder meer gestreden om wie de mooiste koningin heeft, het beste het defilé loopt en wie
de winnaar is van de schietwedstrijd.
Vanaf 13.00 uur stellen de twintig
schutterijen van de schuttersbond
en enkele bevriende gildes zich op
voor inspectie op het Lambertusplein.
Aansluitend vertrekt de folkloristische
optocht door de straten van
Horst. Op het schuttersterrein van
St. Lucia starten vanaf 15.00 uur
de nevenwedstrijden. Hier worden

onder andere de koningsparen,
marketensters en tamboerkorpsen
beoordeeld. Vanaf 15.30 uur beginnen
de schietwedstrijden.
Rond 19.00 uur is de prijsuitreiking
van de optocht en de uitreiking van de
Ereprijs. Om 21.30 uur is de uitslag van
de schietwedstrijd bekend en volgt de
laatste prijsuitreiking.

Nationale nacht van
de vleermuis
IVN Geysteren-Venray en Stichting de Laatvlieger uit Horst nemen
dit jaar weer deel aan de Nationale Nacht van de Vleermuis. Op vrijdag
24 augustus om 20.00 uur vindt deze activiteit plaats in het gemeenschapshuis de Wis in Castenray waarna de deelnemers na zonsondergang
naar de Kasteelvijver in Horst rijden.
Tijdens deze nacht van de
vleermuis vertellen deskundige
gidsen van alles over de
vleermuissoort de Laatvlieger.
Deze soort staat op de rode lijst en
wordt bestudeerd door Stichting de
Laatvlieger. De activiteiten van de

vleermuizen zijn live te zien door
middel van infraroodcamera’s .
Buiten kunnen de deelnemers de
uitvliegende laatvliegers horen en
zien. De deelname van de activiteit
is gratis, wel wordt geadviseerd een
goede zaklamp mee te nemen.
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Renske Rötjes

Op jezelf
Na 6 weken op mijn luie
kont te hebben gezeten en
een beetje de vakantie te
vieren en volop te genieten,
wordt het toch echt tijd voor
actie. Als je eenmaal bent
begonnen, begint het ook wel
echt meteen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Renske Rötjes
14 jaar
Meerlo
Dendron College

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik ongeveer 10 jaar was, hadden
we op de basisschool een sportdag.
Tijdens de pauze voelde ik iets in
mijn nek kriebelen. Dit bleek dus een
heel grote spin te zijn. Ik ben nooit
fan geweest van spinnen, dus dit was
zeker geen fijne ervaring. Soms als
ik een spin zie, denk ik hier nog aan
terug en krijg ik weer kippenvel.
Wat zou je nooit weggooien?
De ketting die ik van mijn opa heb
gekregen met mijn sterrenbeeld er op.
Als ik deze ketting zou verliezen, zou
ik heel Europa afreizen om hem terug
te krijgen. Ik heb een heel goede band
met mijn opa, dus deze ketting zou ik
echt nooit weggooien.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik voor de Verenigde Staten
gaan denk ik. Ik zou wel willen
weten hoe het is om daar te wonen.
In Europa gaat het er veel anders aan
toe dan in de VS. Daarom lijkt het me
interessant om een keertje mee te
maken hoe het daar is. Ik weet alleen

niet of ik nu nog in de VS zou willen
wonen. De hele situatie met Donald
Trump vind ik niet echt fijn.
Wat is jouw stopwoordje?
Dat heb ik niet echt. Ik gebruik wel
vaker het woord ‘toppie’. Dit woordje
gebruik ik vaker sarcastisch dan
serieus.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Op school heb ik een tijdje terug een
profiel gekozen voor aankomend
schooljaar. Hier heb ik wel heel lang
over getwijfeld. Op school zeggen ze
steeds dat het een heel belangrijke
beslissing is en dat je er goed over
moet nadenken. Dit heb ik daarom ook
zeker gedaan en uiteindelijk ben ik
toch voor het NG-profiel gegaan.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ze vertellen vaak het verhaal dat ik
toen ik klein was per ongeluk een
grote steen tegen mijn vader heb
gegooid. Mijn vader en ik waren stenen in het water aan het gooien en
toen besloot ik om een grote steen
tegen mijn vaders hoofd te gooien.
Dit deed ik per ongeluk. Hij had toen
een heel grote bult op zijn hoofd.
Wat is je droombaan?
Ik kon op school dus al niet kiezen
tussen de profielen, dus laat staan
een beroep. Ik denk wel dat mijn

droombaan iets met mensen is.
Vroeger vond ik het al leuk om dingen
met mensen te doen. Ik kan ook heel
sociaal zijn, maar soms ook totaal niet.
Dit ligt heel erg aan de situatie.
Heb je een bijnaam?
Mijn bijnaam is mijn eigen naam,
maar dan met een R er achter. In mijn
vriendengroep hebben we namelijk
twee Renskes en daarom komt de
eerste letter van de achternaam er
achter. Mijn vrienden zeggen wel vaak
‘Rensker’, maar de meeste mensen
zeggen gewoon mijn achternaam.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste ga ik met vriendinnen uit
of gaan we bij iemand thuis een film
kijken. In het weekend ben ik meestal
wel bij mijn vriendinnen te vinden.
Wie is je grote voorbeeld?
Billie Eilish, ze geeft niet veel om wat
andere mensen van haar vinden en
ze doet lekker haar eigen ding. Het
liefste zou ik ook meer zo willen zijn.
Ik trek me nog te veel van andere
mensen aan en ik ben niet zo los
als zij.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik een
goede luisteraar ben. Volgens mijn
vriendinnen ben ik hier heel goed in.
Mijn slechtste eigenschap is dat ik

soms verlegen en ongemakkelijk kan
overkomen tegenover nieuwe mensen. Eigenlijk ben ik helemaal niet zo,
maar met nieuwe mensen heb ik hier
wel veel last van.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik heb niet veel eisen bij een
vriendschap. Zolang je het met elkaar
over dingen kan hebben en lol hebt,
zit het meestal wel goed.
Hond of kat?
Als ik thuis een hond of kat had gehad,
was het makkelijker om te kiezen,
maar ik kan niet kiezen tussen hond of
kat. Het liefste zou ik ze allebei in huis
hebben. Ik vind bijna alle dieren heel
erg leuk, dus kiezen is voor mij geen
optie.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Citroensap drinken zou ik nooit
meer doen. Ik was bij een vriendin
en we hadden om iets gewed,
toen ik verloor moet ik citroensap
drinken. Dit was niet heel erg
lekker. Eigenlijk sluit ik nooit
weddenschappen af, dus dit ga ik ook
nooit meer doen.
Optimist, pessimist of realist?
Ik denk toch een optimist, want ook
al is de situatie slecht of kan er niks
meer van gemaakt worden, toch probeer ik het beste er in te zien. Ik sta
bijna altijd positief tegenover dingen.

Er is dan bijna iemand nodig
die me nog eens goed wakker
moet schudden voordat er weer
beweging op gang komt. ik ben
dan op zich wel blij dat het
sporten weer begint en me
daarmee goed helpt.
Alhoewel de conditie niet is
mee gegaan door zes weken
niets meer intensief te hebben
gedaan. Voor iedereen is ook
weer de school begonnen en
dat betekent dus hard aan de
slag, nieuwe klas, nieuwe
mensen en misschien wel een
nieuwe school. Ik weet zeker
dat iedereen er net zo veel zin
in heeft als dat ik heb. Niet veel
dus. Dit jaar begin ik ook eindelijk aan mijn eindexamen en
daarna weet ik eigenlijk nog
niet zeker wat ik wil doen, maar
ik zie wel waar het leven mij
brengt. Als ik maar op kamers
kan gaan. Zo kan ik allemaal
nieuwe ervaringen opdoen en
nieuwe mensen leren kennen,
althans zo dacht ik er dus vroeger over. Wanneer ik nu dan
naar de prijzen kijk, zijn de
meeste kamers onbetaalbaar
voor de meeste studerende
mensen als je echt naar de
grote steden wilt. Veel mensen
kennen datzelfde probleem ook
wel. Er zijn weinig woningen
voor een goede prijs, dat vind ik
soms wel jammer. Ook de
studiefinanciering die je dan
allemaal uiteindelijk moet terug
betalen, werken maar voor
even in je voordeel. Al lijkt het
me niet zo’n groot probleem
meer, zo graag hoef ik nu ook
weer niet op kamers. Je kunt
altijd het openbaar vervoer
pakken, maar ik kijk wel. Ik heb
de keus.
Liefs, Iris
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DEMA
is de aanleiding om 800 jaar later als
AS800
.N L
één gemeenschap de schouders te zetten onder een
gigantisch verbindingsproject. Links en rechts worden
dwars door de gemeente heen nieuwe contacten gelegd.
Mensen leren elkaar kennen. 2019 wordt mooi...
Arie Stas
Voorzitter Stichting HadM800

HadM800
in HALLO en met
eigen tv-programma
Iedere maand!!!
HadM800 komt vanaf vandaag maandelijks met een
hele pagina in deze krant bij u terug. In 2019 vooral
met een verrassende agenda en aankondigingen
van bijzondere projecten. Lees alles over de achtergrondverhalen bij de projecten, die afkomstig zijn
uit alle 16 kernen van Horst aan de Maas.
HorstaandeMaas800-TV
Binnenkort hopen we u ook iedere twee weken aan
de televisie te kunnen kluisteren, als HadM800-TV
van start gaat. Korte informatieve, ludieke en onderhoudende televisie met verhalen over HadM800
en de gemeente met haar 16 dorpen. Wie weet, met
daarin ook wel uw verhaal? Of een verhaal uit uw
kern?

HadM800 verbindt!
Uit het jaar 1219 stamt het oudst bekende
document van onze gemeente. Horst aan
de Maas 800 heet het project dat ter gelegenheid daarvan in 2019 een 50-tal activiteiten zal omvatten, verspreid over het jaar,
in de 16 dorpen van onze gemeente. Een
groot verbindingsproject, in Limburg uniek,
met onderling zeer verschillende thema’s
en samen zo compleet.
Ontmoeten, verrassen, verbinden
Alhoewel het ene project slechts een dag
duurt en het andere is bedoeld voor de
eeuwigheid, toch vormen ze samen een
totaalproject. Duurzaamheid en originaliteit zijn sleutelwoorden naast ‘ontmoeten,
verrassen
en
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In Grubbenvorst en nu
ook Lottum en Broekh
uizen is de familie
Paulus al meer dan 10
0 jaar iedere dag dé ve
rbinding tussen
mensen aan beide oeve
rs.

verbinden’. Acht eeuwen menskracht is het
motto. Dit project is dan ook te omschrijven als een boek, met vele hoofdstukken
die allen samen een nieuwe kijk geven op
de gemeenschap van Horst aan de Maas, op
haar geschiedenis én op de omgeving die
de inwoners ervan samen delen.

De website van HadM800 groeit met de
dag, maar laat nu al zien wat het publiek
kan verwachten. In 16 dorpen, elk met
hun eigen verhaal. Die eigenheid speelt
een belangrijke rol in het verbindingsjaar.
HadM800, dat doen we met elkaar!
www.horstaandemaas800.nl

Innovatieve ondernemers
uit Horst aan de Maas
Acht eeuwen menskracht

Wist u dat?

het resultaat waarvoor onze voorouders hebben gewerkt. En dan kun je
terecht komen bij de merkwaardige
relatie tussen het OLS in Sevenum en
een werkplaats in Lottum...
Geweren uit Lottum
en het OLS in Sevenum!
Wist u dat het merendeel van alle schutterijen in Europa schieten met een geweer
uit Horst aan de Maas? Wapenmakerij
Hendrix in Lottum hoort tot de grootste
buksenfabrieken in Europa en is de enige
in Nederland met een eigen schietbioscoop.

Als je praat over 8 eeuwen menskracht
in Horst aan de Maas - het motto van
2019 - dan praat je ook over het bedrijfsleven van vandaag. Dat is immers

Onze voorouders waren hard werkend, volhardend en creatief. Met
nieuwe technische mogelijkheden
is met name de naoorlogse generatie ondernemers zeer innovatief
gebleken. Maar menig ondernemer ging deze technische vooruitgang niet snel genoeg en daarom
werd door
menig pio-

nier - vooral op agrarisch gebied de ene na de andere uitvinding gedaan. Vanuit de hele wereld wordt
nu zaken gedaan met bedrijven uit
onze gemeente. En zoals iemand
zei: er groeien in de wereld niet
veel asperges zonder dat daarbij
een bedrijf uit HadM betrokken is
geweest. En op veel andere vlakken
is dat niet veel anders...

Winnaar OLS 2019!
Welke schutterij er in 2019 ook wint, de
kans is groot dat het met een geweer uit
Lottum gebeurd...

Nee, dat wisten wij niet!

Wat weet u wel dat wij nog niet weten? Maak ons blij en vertel het ons...
en wie weet staat het straks op deze pagina?
Mail het naar info@horstaandemaas800.nl

sveen het op een na drukste
Honderd jaar geleden was Griendt
Nu stopt er geen trein meer...
goederenstation van Nederland.

EERSTE OVERZICHT VAN WAT KOMEN GAAT...
MODE DOOR DE EEUWEN - ROCKOPERA IN UT PLAT - SWOLGENSE FILMDAGEN - OPMERKELIJKE GESCHIEDENIS VAN GRIENDTSVEEN - OINK HEGELSOM - THE PASSION METERIKSE VELD... BEGRIP VOOR DE BOER - BEROEMDSTE INWONER VERBINDT DORPEN - MEERLO OP FILM - LEF! - SPREKENDE TUINEN - SPORT-COLLEGETOUR DIVERSE EXPOSITIES - STRAFFEN DOOR DE TIJD - ONTMOETINGEN IN AMFITHEATER - TIENRAY BIJZONDER DORP - HET OUDSTE HUIS - DONKER HORST, STILSTE EVENEMENT
VAN NEDERLAND - SEVENUMS & KRONENBERGS OOGSTFEEST 2.0 - ASPERGEDORP GRUBBENVORST - POPRONDE - VOLGENDE KEER MEER!
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Wittenhorst is een ervaring rijker
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst vertrok zondag 19 augustus met frisse moed naar
Spakenburg om tegen deze tweede divisionist te mogen aantreden in de kwalificatieronde van de TOTObekercompetitie. Het werd een leuke maar zware wedstrijd, die eindigde in 4-1.
Het was direct duidelijk dat de
oranjemannen nog enige schroom
van zich af moesten werpen. De
thuisclub nam meteen het initiatief.
Met snel spel trachtten ze een doelpunt te forceren. Dit gebeurde echter
vooralsnog niet. De achterhoede van
Wittenhorst stond steeds paraat.
In de 33e minuut moest er een
zondagsschot aan te pas komen om

Spakenburg op voorsprong te laten
komen. De uitstekend spelende Jasper
Waalkens, tot voor twee jaar terug
nog profvoetballer evenals een aantal
andere spelers, waagde vanaf een
kleine 30 meter een schot op doel
dat in de linkerbovenhoek tot stilstand kwam, 1-0. In deze fase kon
Wittenhorst de bal maar moeilijk in
de ploeg houden, waardoor het ook

maar sporadisch in het vijandelijke
doelgebied kon komen. Spakenburg
maakte hierdoor snel een nieuwe
treffer. In de 39e minuut was het
wederom Jasper Waalkens die met
een mooie lob doelman Sjors Witt
verraste. De ruststand brak met deze
stand aan.
Na de pauze was duidelijk zichtbaar dat de ploeg van Ton Kosterman

uit een ander vaatje wilde tappen,
zoals dat zo mooi heet. Het elftal bood
meer tegenstand. Spelbreker was
dan weer Jasper Waalkens die zijn
derde treffer binnenschoot en daardoor voor Wittenhorst het nog moeilijker maakte. Voordat Wittenhorst
zijn beste deel van de wedstrijd ten
toon spreidde was het Tom Oostinien
die van dichtbij 4-0 in de touwen
schoot. Wittenhorst kon met blijdschap de langdurig geblesseerde Will
Spreeuwenberg begroeten, wiens
optreden in de 66e minuut kon beginnen. De ploeg stond beter en de

Kris Haanen wint
in Berghem
Door: Blatter Media
Als de jongste karter in de klasse was de prestatie van rookie Kris
Haanen, zondag 19 augustus in Berghem, des te opvallender: hij won de
finale tijdens de zesde ronde van het Nederlands kampioenschap Rotax Max.
De pas 11-jarige inwoner van Meterik, uitkomend in de Junioren-klasse,
deed zo goede zaken in het kampioenschap. Het was zijn tweede zege in de
titelstrijd. Eerder dit seizoen was hij in Eindhoven ook al de beste.

bekende eretreffer kwam in de
82e minuut middels een penalty
door Thom Derks. Hierna timmerde
Wittenhorst nog enkele malen goed
aan de weg. Rechtsachter Tom
Zanders kon bijna de tweede treffer
scoren. Het harde schot werd in het
zijnet geschoten. Spits Thom Derks
‘vergat’ te scoren toen hij alleen op
de doelman afging.
Het bleef bij deze stand na een
leerzame wedstrijd. Ondanks dat de
ploeg nog maar enkele trainingen
en een wedstrijd heeft gespeeld kon
men terugkijken op een leuk toetje.

Kater Smurf (muisgrijs met wit op
buik, borst, snoet en witte poot)
vermist in Sevenum sinds 5-8-2018.
Heeft medicatie nodig! Rode halsband
met Alpen bel. Tel. 06 34 32 48 95.
Sleutelbos verloren op zaterdag 11
augustus op of nabij het strand van de
Kasteelse Bossen. Tel. 06 55 84 81 96.
Trainer gevraagd voor fitness-lessen
op maandagavond. Sportgroep GOM,
Broekhuizenvorst.
Inlichtingen tel. 077 463 18 62.
Te huur: opslagruimte. Nette
geïsoleerde opslagruimte 200 m2; v.v.
gr. elek. overhead-deur, loopdeur, afg.
buitenterr. met gr. dubb. poort, ind.
terr. Horst, meer info 06 25 05 06 01.
Dovens Meubelen op maat. Meubelmakerij, meubelen en slaapkamers
op maat gemaakt. Inbouwkastenkeukens-badmeubelen op maat
gemaakt. Gebruikte meubelen te
koop. Bankstellen-stoelen-kastenfauteuils-bedden-boxsprings.
Woninginrichting bij u thuis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Voordelig uw trap bekleden met tapijt
incl. leggen. Bel 06 16 37 45 14.
Vakantiehuis in Frankrijk.
Nog in 2018 in Frankrijk op vakantie?
Loek & Ans uit Panningen:
www.vakantiehuis-saintfranchy.nl
Nieuw stoelyoga bij WeYoga.
Vanaf dinsdag 4 september van 10.30
- 11.30 uur: Stoelyoga voor iedereen
die (tijdelijk) minder mobiel is door
bijv reumatische aandoeningen.
Proefles is gratis. Bel of mail:
06 13 60 40 41 of info@weyoga.nl.

Kampioenschap
voor Brent Janssen
Door: Stal Joabel
In Oirschot vond van vrijdag 17 tot en met zondag 19 augustus het NK
ponymennen plaats. De 16-jarige Brent Janssen uit Swolgen wist daar het
kampioenschap eenspan ponymennen in de wacht te slepen. Voor Brent
was dit pas zijn vijfde wedstrijd op het allerhoogste niveau met zijn pony
Hielke die hij zelf heeft opgeleid.
Onlangs wist hij in Frankrijk
al een mooie uitslag te rijden.
Dat hij nu al gezien zijn jonge
leeftijd op het hoogste podium
stond tijdens het Wilhelmus op het
NK was de verrassing van deze
kampioenschappen. Brent begon
voortvarend door op de eerste dag
met een knappe dressuurproef meteen
een tweede plek te bemachtigen
al was het gat naar de nummer 1,
Tamara Pijl, met 9 punten wel erg
groot. De achtervolgers, waaronder
WK-ganger Marissa Schuiling, volgden
op korte afstand. Tijdens de marathon,
waar acht hindernissen overwonnen
moesten worden, ging Brent als een
razende tekeer. Op vijf hindernissen
wist hij de snelste tijd te realiseren en
daarmee de marathon op zijn naam

te schrijven. Nog belangrijker, hij was
Tamara tot op 1 punt genaderd, terwijl
zijn achtervolger Marissa op 2 punten
stond. De afsluitende vaardigheid
zinderde van spanning, immers één
gevallen balletje kost 3 punten en
maakt het verschil tussen goud of
brons. Brent wist hier als enige van
alle 15 combinaties die meededen
foutloos te rijden en binnen de tijd
te blijven. Toen bij de laatste starter
Tamara het eerste balletje viel was
zijn Nederlands Kampioenschap met
Hielke een feit en kon de nationale
titel mee naar Swolgen. Brent is
vol ambitie en hoopt met deze
prestatie een plekje in het nationale
team te bemachtigen voor het
Wereldkampioenschap dat volgend
jaar op de rol staat.

Gezocht huurwoning.
Gezocht huurhuis in regio:
Helenaveen, Sevenum of America
ivm aflopend huucontract eind
oktober. 06 49 72 03 21
Jens.van.Rijssel@gmail.com
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
“Ik ben blij. Het is mijn tweede
zege van het seizoen”, zei een meer
dan tevreden Kris. “Na mijn over
winning in Eindhoven ging het even
wat minder, nu heb ik weer gewonnen. Dit voelt als een comeback.”
Tijdens de vrije trainingen op vrijdag en de kwalificatie (vierde tijd)
op zondag was het even zoeken. Het
talent van topteam JJ Racing kwam
nog een paar tienden van een seconde
tekort op de top, maar zondag was de
kart tiptop in orde. Dat bleek al tijdens de prefinale. “Ik had een goede
start, waarbij ik de kart buitenom liet
staan en zo de derde plaats pakte.
Twee rondjes later reed ik al op P2.
Helaas had de nummer één toen al
een best groot gat.” Kris, die wordt
begeleid door Debby Hanssen van
Debsports, werd nog ingehaald door
de nummer drie, maar dat liet hij niet
op zich zitten en in een ommezien had
hij de tweede plaats heroverd. Daarna

bleek de koploper te ver weg om
het gat nog dicht te rijden. Zodoende
kwam de snelle Limburger op een
tweede plaats over de finish.
En dat betekende dus een uitstekende uitgangspositie voor de finale.
De start verliep echter wat minder
goed dan tijdens de prefinale, want
Kris verloor een plek. “Ik kon er ook
voor kiezen om buitenom mee te
gaan, maar dat was op dat moment
een groot risico. Maar even later
haalde ik nummer twee in en maakte
de nummer één een fout in de chicane. Hij ging bijna van de baan en ik
pakte de koppositie.”
Hij had meteen een gat met de
nummer twee, maar die ging dermate
snel dat die dichter- en dichterbij Kris
kwam. “In de laatste bocht zat hij vlak
achter me, maar verdedigen was niet
nodig en ik kwam als eerste over de
finish. Dat gaf echt een supergevoel.”
(Foto: Bas Kaligis)

Bemest nu
je gazon
en tuin
Vooral na de
zomerse warmte
Kom naar de
winkel voor een
advies op maat
Wij helpen u graag
Horsterweg 68, Sevenum

22

HOOFDSPONSORS
ZOMERCARNAVAL
2018

is gevestigd op

Witveldweg 100, 5961 ND Horst, T 077 399 93 33, interchalet.nl

OPENINGSTIJDEN
maandag - vrijdag
zaterdag
zondag

9.30
9.00
11.00

- 21.00 uur
- 18.00 uur
- 17.00 uur
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11 vragen aan zomerprinses Fieke

‘In iën woord: Riechtig’

Zomercarnaval Horst

Alaaf, lieve
carnavalsvierders!!
Weej zeen jullie gaer
op 25 augustus beej
de Beurs, anders
kieke weej ow neet
mier á.

Wie ben je?
Goijendaag, ik bin Fieke Peeters. Ze zegge daat ik baeter te volgen bin in ut plat
as in ut ABN, dus excuus maar dees vraoge goij ik in ut dialect beantwoorden.
Enfin, ik bin 22 jaor en kom oet ‘t gezellige durpke Hoors. Ik woën samen met
miene prins(eske) Glenn Derks. In ut dagelijks laeve hald ik gaer de belkes oet
mien goal beej ut hockey. Verder bin ik echt un familiemeens, de familie en
vrienden heb ik daan ok hoëg in ut vaandel staon.
Waar werk je?
Ik weerk as begeleider beej ‘t Leger des Heils in Venlo, heer draag ik met liefde
en plezeer mien stientje beej um ok deze meense de kans te gaeve um ut geluk
te ervaren. As Christelijke organisatie is er daan ok niks moeiers um juust ok
met deze doelgroep de polonaise te mogen loepe. Alaaf!!
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om Zomerprinses te worden?
Jao, wie wil daat nou neet? Ik heb noeits kunnen begriepe wurrum ‘t allien iets
vur kels waor. Um de traditie heer in Hoors te mogen doorbraeke, ving ik da ok
kei schön. Ik wis da ok metien wie ik as adjudante mos vraoge umdaat we ut
d’r vur de kwats wal is aover haije gehad.
Hoe voelde het om tot Zomerprinsen te worden gekozen?
Oeps, ik haij al jao gezag vurdaat ik Glenn d’r aover gespraoke haij. Ik vong ‘t
da ok mier as gaaf dat ik gevraogd waor en begos al met aftelle. Dus iën woord
um ‘t samen te vatte, RIECHTIG.
Wat betekent Zomercarnaval voor je?
Alles kaan, alles mog. Met ‘n bitje mazzel is ut moei waer maar dat mot mit
zo’n datum as 25 augustus wal good koome, toch?! Ik heb jaore mit de zomercarnaval geweerkt en taege daat schôn volk á gekeken hoe die (en ik kos
meij geniete) aan ut fiëste waren. D’r is daan ok niks moeiers um met al dees
meense d’r un biestig schôn zomerfiëst va te maken.

Wat zijn jouw taken deze Zomercarnaval?
Um d’r met mien schôn adjudante Charlotte en Jolijn, aanhangers én dans
marietjes un top fiëst van te make. En uiteraard miene scepter neet oet ‘t oeg te
verleeze want dat is meej al unne kier gebeurd.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Daat jong en ald ok boëte de carnavalsdage mog ervaren hoe ut is um in
de zomer ok te kunne fiëste. Durrum nuudig ik iederien ok van harte oet
um dit samen met os, de Toddezék, Neppie en de rest vaan de artieste meij
te beleeve.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Tot nou toe zien alle activiteiten al hoëgtepunten gewes maar nou mot ik toch
ierlik zien. Nao al deze hoëgtepunten smákt ut nao mier en weej kunne da ok
neet wachte tot daat ut zo wiet is.
Wat staat er deze zomer nog meer op je programma?
Alleriërst es good beej te komen vaan al deze moeie momente, met un lekker
drankje beej De Beurs. Um vervolgens met mien hockeyteam op trainingsweekend te gaon, wao uiteraard mier gelache wuurd as gehockeyd. Afsloetend goij
ik echt beej komen in Cuba; terugkiekend op un kei schönne tied.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie,
vrienden en kennissen?
Aangezien niemand haij verwach daat d’r un prinses zuij komen waor t neet
hiel moeilijk um dit te verbergen. Os hoes werd wal in de gaten gehalde door
mien vriendinnen die dochte daat Glenn preens zuij waere. Toch begos ik wal
efkes te zwiete toen Femke van De Beurs zei, ‘geej werd zomerprinses, of ni da’.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen geven?
Neet twiefele, gewoën doon. Ik heb in ieder geval vur gén 5 cent spiët en zuij
‘t zoë nog enne kier doon.
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Christiaens Metal Service produceert
sinds 2005 hoogwaardige RVS frames in
diverse branches van voedings- /verpakkingsindustrie en heeft een uitstekende
reputatie opgebouwd in de regio. Om deze
hoogwaardige kwaliteit te realiseren heeft
men zéér vakbekwame mensen in dienst
en is de onderneming uitermate goed
ingericht met de meest moderne machines
en gereedschappen om dit te realiseren.

BUISLASER OPERATOR
Functieomschrijving
Als buislaser operator ga je na een gedegen inwerkperiode zelfstandig
aan de slag om hoogwaardige producten te vervaardigen.
Taken
• Voorbereiden en bedienen van de lasermachine.
• Bedienen en optimaliseren van het laserproces
• Samen werken en communiceren in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn om zo optimale kwaliteit te behalen
Profiel
• Affiniteit met de metaalsector
• Oog voor kwaliteit
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team

LASSER
Functieomschrijving
Als lasser maak je complete samenstellingen van zeer uiteenlopende
producten in de machine en apparatenbouw. Deze dienen op hoog
niveau afgewerkt te worden. Kwaliteit staat bij jou dan ook hoog in het
vaandel.
Taken
• Vanuit werktekening complete producten maken, van begin tot eind.
• Lassen Tig, Mig/Mag
• Bankwerken
Profiel
• Enkele jaren ervaring met het lassen van met name RVS frames
• Oog voor kwaliteit
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team

WERKVOORBEREIDER
Functieomschrijving
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van
de productieorders vanaf verkoop tot aanvang van de productie.
Taken
• Inzetten van inkomende opdrachten in het ERP systeem
• Inhoudelijk beoordelen en aanscherpen van toegeleverde
productietekeningen
• Zelfstandig programmeren van de buislaser
• Inkopen van benodigde materialen
Profiel
• Afgeronde technische opleiding MBO+
• Communicatief vaardig en sociaal
• Proactieve en klantgerichte houding
• Oog voor kwaliteit
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team
Indien deze functie uw interesse heeft gewekt, stuur dan een sollicitatiebrief
met CV naar k.christiaens@cmsweert.com of neem contact op met dhr.
Koen Christiaens. Hij zal ook uw verdere vragen graag beantwoorden.
Tel: 0495-450107 • www.christiaensmetalservice.com
Christiaens Metal Service • Rissezijweg 4 • 6004 RV, Weert, Nederland

Oogstdag Museum
De Locht
Bij Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 26 augustus de
jaarlijkse oogstdag gehouden. Er worden meerdere interactieve
activiteiten en demonstraties gehouden. Deze dag duurt van 10.00 tot
17.00 uur
Op de jaarlijkse oogstdag worden
er demonstraties gehouden zoals
paard beslaan, het aanbrengen van
een nieuwe ijzeren band om een
houten karrewiel, vlegelen, hakselen, dorsen wannen, graan malen en
boter karnen. Daarnaast worden er

oogstpannekoeken en brood gebakken. Kinderen kunnen hun eigen
broodje bakken of een ritje maken
in een traditionele sjees. De muziek
wordt verzorgd door blaaskapel
Die Zwei Dörfer en er is een demonstratie line-dance.

Natuurlijk
gezond festival in
Broekhuizen
Stichting Natuurlijk gezond Limburg organiseert op zondag
16 september het Natuurlijk gezond festival. Dit vindt van 10.00 tot
17.00 uur plaats in de boomgaard van Theetuin de Roode Vennen
in Broekhuizen.
Stichting Natuurlijk gezond
Limburg zet zich in om de gezondheid van mens en dier te promoten.
Op het festival worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom dit
onderwerp. Zo is er informatie over
natuurlijke voeding, zijn er creatieve

workshops, verschillende voorlichtingen en demonstraties van onder
andere ademhaling, acupunctuur,
orthodontie en massages. Daarnaast
is er muziek te horen op het festival.
De toegang is geheel gratis.

Brokeze Toen
Voor de vierde maal wordt tijdens de kermis in Broekhuizen,
Brokeze Toen georganiseerd. De avond vindt plaats op zaterdag
25 augustus om 19.30 uur.
Brokeze Toen is voor iedereen
die tijdens de kermis ‘ouderwets’
wat wil drinken en bijpraten.
Op het terras van Het Maashotel
in Broekhuizen worden

plaatjes gedraaid met muziek
uit onder andere de jaren 60, 70
en 80. De kermis in Broekhuizen
duurt tot en met dinsdag
28 augustus.

Kermis Kronenberg
In Kronenberg vindt ook dit jaar een kermis plaats. De kermis wordt
gehouden van vrijdag 31 augustus tot en met zondag 2 september.
Tijdens het weekend worden er meerdere evenementen en activiteiten
georganiseerd.
Op vrijdagavond is er een Tribute
Night. Dan vinden er optredens
plaats van The Bruceband en Queen
Mani. Op zaterdag wordt er ‘s middags een zeepkistenrace gehouden, waarvoor zich inmiddels al veel
teams hebben opgegeven. De KJEM
organiseert daarnaast nog enkele
activiteiten. ’s Avonds in de feesttent
is de prijsuitreiking, waarna er optre-

dens zijn van dj Corné en de band
Burmingham.
Op zondag wordt er na de Heilige
Mis koffie met vlaai geserveerd,
met een optreden van Mirriam
Roodbeen. Daarna start het matinee dat om 17.00 uur wordt afgesloten met een barbecue. Muziek is er
van de Kranenkapel en de formatie
Jeopardy.

Oldtimerbeurs voor
brommers
Willempies Kreidlershop en H&H Marktkramenverhuur organiseren
op zondag 26 augustus een oldtimerbeurs voor brommers en brommeronderdelen in Hegelsom.
De oldtimerbeurs vindt plaats op
manege Wieneshof in Hegelsom van
09.30 uur tot 15.30 uur. De beurs is
specifiek voor gemotoriseerde twee-

wielers tot en met 1980. De toegang
is voor vrouwen en kinderen gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.bromfietsbeurshorst.webnode.nl
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Open huis OJC Niks en
De Muzikantine
Stichting OJC Niks en Stichting De Muzikantine houden op vrijdag
24 augustus open huis. Van 17.30 tot 19.00 uur kunnen belangstellenden
een kijkje komen nemen in het OJC Niks gebouw in Horst.
gevonden aan de Doolgaardstraat.
Op vrijdag 24 augustus wordt de
nieuwe start gevierd met een
opening. Na het open huis, is er
vanaf 20.00 uur een feestavond met
een gezamenlijke programmering.
Vanuit De Muzikantine betreden onder
andere de bands Noah’s Orc en Sick
Inside het podium. De avond wordt
afgesloten door de dj’s van OJC Niks.

Afgelopen voorjaar werd het
voormalige Mixx-beheer opgeheven
en is de jongerensoos overgedragen
aan een nieuwe stichting, onder
een nieuw bestuur. Sinds juli
is Stichting De Muzikantine als
nieuwe huurder in de lokalen aan
de achterzijde gekomen. Omdat
’t Gasthoês wordt verbouwd,
hebben zij tijdelijk onderdak

Toeristentip Grubbenvorst
Een tip voor toeristen om te bezoeken in Grubbenvorst is het Pastoor Vullinghsplein met de
horeca. Een plein dat je niet kunt missen als je in het centrum van Grubbenvorst bent en dat vooral
gekenmerkt wordt door de muziekkiosk. Rond 1920 had de gemeente het idee opgepakt om een
plein aan te leggen op de betreffende plek van de boerderij van de familie Zanders. Dat plein kreeg
de naam Pastoor Vullinghsplein en werd in 1927 aangelegd, waarna de gemeente in 1938 het
gemeentehuis bouwde. Nog steeds vormt dit plein het hart van het dorp, omringd door verschillende
horeca als IJssalon Clevers en Brasserie In De Witte Dame.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Bibliotheek Horst

Zomerlezen tegen dip
Om een zomerdip in de leesvaardigheid van kinderen tegen te gaan, organiseert BiblioNu Horst ook dit jaar
enkele speciale activiteiten. Doel is om het lezen in de vakantie te stimuleren. Donderdag 16 augustus waren de
kinderen van Kinderopvang ‘t Nest in de bibliotheek.

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:

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

ERVAREN LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR M/V
Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark
waarbij wij het onderhoud hoofdzakelijk in eigen
beheer uitvoeren. Je werkdag kent veelal gevarieerde
werkzaamheden. Wij zijn het hele jaar bezig met de teelt en
het oogsten van onze gewassen. Hierbij is het dus van groot
belang dat de machines inzetbaar zijn en blijven.
Voor jou de uitdaging!
Wij vragen:
• ervaring als landbouwmechanisatie monteur
• zelfstandig kunnen werken
Daarnaast zoeken wij ook een:

ERVAREN AGRARISCH
TREKKERCHAUFFEUR M/V
Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark.
Je werkdag kent veelal gevarieerde werkzaamheden. Wij zijn
het hele jaar actief met grondbewerking, gewasverzorging
en oogsten van de gewassen.

Dit is het tweede jaar dat
BiblioNu speciale activiteiten
organiseert om de zomerdip tegen
te gaan. Landelijk wordt al langer
geconstateerd dat de leesvaardigheid
van basisschoolleerlingen van
met name groep 3 en 4, achteruit
gaat als zij in de zomervakantie
niet lezen. Om hen te stimuleren
ook in de vakantieweken een
boekje te pakken, worden er

diverse basisscholen in Horst aan
de Maas ‘contractjes’ afgesloten,
vertelt domeinspecialist 0-12 jaar
Hettie Janssen. “Samen met hun
leerkracht spreken de kinderen
dan af dat zij in de zomer een
bepaald aantal boeken gaan lezen.
Zelf hebben we in het begin van de
vakantie een leesactiviteit gehad
op ’t Nest en vandaag komen de
kinderen hier.” Nadat Janssen

had voorgelezen uit het boek
De kindertemmer van Jacques Vriens,
mochten de kinderen zelf aan de
slag. Ze maakten met poppetjes een
zogenaamd stop-motion-filmpje,
gebaseerd op het boek.
’s Middags was er een speciale
activiteit voor de jeugd uit de
oudere groepen, gebaseerd op het
stuk Weg uit de Peel, eveneens van
Jacques Vriens.

Wij vragen:
• ervaring als agrarisch trekkerchauffeur
• zelfstandig kunnen werken

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Vissers Plant Innovators, Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com
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Agenda t/m 30 augustus 2018
do
23
08

vr
24
08

Bezoek escargotskwekerij Slaque

Zomercarnaval

Beachvolley

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

Tijd: 18.15 uur
Locatie: Café de Beurs Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Vergadering

Brokeze Toen

Walk 4 the Roses

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Meterik
Locatie: Café Kleuskens Meterik

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Het Maashotel Broekhuizen

Tijd: 10.00 uur
StartLocatie: Wilhelminaplein Horst

Open huis OJC Niks/ De
Muzikantine

Phoenix on the Beach

Kermis Broekhuizen (tot en met
dinsdag 28 augustus)

Tijd: 17.30-19.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Feestavond
Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

za
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Tijd: 19.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

zo
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Oldtimerbrommerbeurs

Concert Melaquarta

Tijd: 09.30-15.30 uur
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Nacht van de vleermuis

Oogstdag

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray/ Stichting de
Laatvlieger
Locatie: Castenray en Horst

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Phoenix on the Beach

Open tuin

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Organisatie: Fam. Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

Pulse Miniorentoernooi

Informatiemarkt

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: RKsv Wittenhorst
Locatie: Sportpark Wittenhorst Horst

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Kermis Broekhuizen (tot en met
dinsdag 28 augustus)

Open dag

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Loswal Broekhuizen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Loswal Broekhuizen

Tijd: 13.30- 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

ma
27
08

Informatieavond verslaving

do
30
08

Bezoek escargotskwekerij Slaque

Tijd: 19.30 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

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

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Autobedrijf

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

23
08

America
zondag

Heilige mis

11.00

Huisarts en apotheek

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst
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

donderdag
		

Heilige mis

09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

dinsdag
		

Heilige mis

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

Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo

Swolgen
Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

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

Meterik

kerkdienst
kerkdienst

Medische
zorg

18.00

(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

CLT Metal Service is al sinds 1966
sterk in het vervaardigen van lichte
tot zware metaalproducten en samenstellingen hiervan. Onze uiteenlopende
afnemers zijn onder meer werkzaam in
de offshore, scheepsbouw, automotive
industrie, bouw en infra, landbouw,
machine en apparatenbouw, procesindustrie en de voedingsmiddelenproductie. Metalen zoals (roestvast)
staal en aluminium worden met de
meest geavanceerde technieken
verwerkt tot enkelstuks of series.
Onze vakmensen zijn meesters in
precisiewerk van extreme afmetingen.
Vanaf de voorbereiding tot en met de
afwerking en nazorg.

KANTER
Functieomschrijving
Als kanter ga je naar een gedegen inwerk periode aan de slag met de
modernste kantpersen en om hoogwaardige producten te vervaardigen. De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de productie en het bedienen van de kantpers, materiaal handeling en de daarbij
horende kwaliteits controle. Tevens ben je medeverantwoordelijk voor
het optimaliseren van de processen en onderhouden van de hoogwaardige productiemachines.
Taken
• Bedienen van de Timesaver
• Assisteren bij het lasersnijden
• Boren / Tappen
• Samenwerken en communiceren
in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn
Profiel
• Energiek, jong en bereid nieuwe dingen te leren
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team

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
24 t/m 30 augustus 2018
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
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Alarmnummer

112

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

service 27

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

MACHINE OPERATOR
Functieomschrijving
Als Machine Operator ga je na een gedegen inwerkperiode aan de
slag met de modernste lasermachines om hoogwaardige producten te
vervaardigen. De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de
productie en het bedienen van de lasermachines, materiaalhandeling
en de daarbij behorende kwaliteitscontrole. Tevens ben jij mede verantwoordelijk voor het optimaliseren van het proces en onderhouden van
de machine.
Taken
• Voorbereiden en bedienen van de lasermachine
• Optimaliseren van het laserproces
• Samenwerken en communiceren in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn
Profiel
• Technische MBO opleiding
• Energiek en bereid nieuwe dingen te leren
• Bereid om in ploegen te werken
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team
Indien deze functie uw interessen heeft gewekt, stuur dan een
sollicitatiebrief met CV naar j.christiaens@cltmetalservice.com
of neem contact op met dhr. Jo Christiaens.
Hij zal ook uw verdere vragen graag beantwoorden.
Tel: +31 (0)77 398 19 45 • www.cltmetalservice.nl
CLT Metal Service • Handelstraat 7 • NL-5961 PV, Horst, Nederland

ELK SUPER
E Z KE
OND UKE
AG NS
GEO IS
PEN
D!

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230

