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Dominiques in de dop
Op sportpark Ter Horst in Horst vond woensdagmiddag 17 oktober een voetbalmiddag voor meisjes plaats. De Dominiques in de dop konden op deze manier kennismaken met de sport. De middag was georganiseerd door drie voetbalverenigingen uit Horst aan de Maas: RKsv Wittenhorst, Sparta’18 en SV Melderslo. Door het organiseren van dit soort activiteiten hopen zij het vrouwenvoetbal in de gemeente een impuls te geven.

College: subsidie BiblioNu blijft hetzelfde
Gemeente Horst aan de Maas verhoogt de subsidie voor BiblioNu niet naar de gevraagde 724.000 euro.
In plaats daarvan ontvangt de bibliotheekorganisatie in 2019 531.145 euro, hetzelfde bedrag als in 2018.
Volgens het College van
Burgemeester en Wethouders van
Horst aan de Maas is een verhoging
niet verantwoord, omdat momenteel
wordt gewerkt aan een toekomstvisie
van BiblioNu. Wethouder Han Geurts:
“Gezien de verhuizing naar ’t Gasthoês
en de ontwikkeling van een nieuwe
bibliotheekvisie, vindt het college het
niet verantwoord om nu extra geld
beschikbaar te stellen aan een concept
dat we volledig gaan herzien.”
BiblioNu maakte in juli bekend
dat ze in financiële problemen zit en
enkele tonnen tekort komt. Dit betekent dat zonder hulp de bibliotheek
na het eerste kwartaal van 2019 niet

meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen en de deuren moet
sluiten. Om dit te voorkomen werd er
een toekomstplan opgesteld, dat in
september aan het college werd
gepresenteerd. Daarin vroeg ze onder
andere om een extra subsidiebedrag van 193.300 euro. Daarmee zou
de bieb het niveau hetzelfde kunnen
houden als nu. In het toekomstplan
werden ook besparingsmaatregelen opgenomen, zoals het snijden
in personele lasten. Geurts: “Dat is
vervelend, maar als er niets gebeurt,
gaat BiblioNu failliet en dan hebben
we straks helemaal geen bibliotheekvoorziening.” Een andere mogelijke

besparingsmaatregel was het stoppen
met ‘de bibliotheek op school’. Dat ziet
het college echter niet zitten.
“Wanneer het subsidiebedrag
gelijk blijft dan rest ons een grove
bezuinigingsoperatie uit te gaan voeren”, laat Jimmy Hendriks, directeurbestuurder van BiblioNU, desgevraagd
weten. “Dit zal, ongeacht de vorm en
omvang van deze operatie, altijd van
invloed zijn op de kwaliteit van het
bibliotheekwerk in 2019, een versobering dus. Medewerkers, burgers
en partners zullen dit gaan merken.
Niettemin zijn en blijven wij op een
constructieve wijze met de gemeente
in overleg om een passend voorzie-

ningenniveau voor de periode vanaf
2020 te realiseren.” Volgens hem ligt
er een uitdaging om daarbij een concept te realiseren dat niet alleen goed
bibliotheekbeleid vertegenwoordigd,
maar ook aansluit op de filosofie van

’t Gasthoes: verbinding en de samenwerking met de overige huurders
en organisaties. De gemeenteraad
bespreekt het voorstel van het college tijdens de raadsavond op dinsdag
20 november.
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Floriademanifest aangeboden aan wethouder Horst aan de Maas

‘Er moet een balans komen tussen
business en recreatie’
Op het Floriadeterrein in Venlo werd op zaterdag 20 oktober een
Floriademanifest overhandigd aan wethouder Bob Vostermans van
gemeente Horst aan de Maas en zijn collega Erwin Boom van Venlo.
Dit manifest werd op deze dag, samen met de verzamelde handtekeningen voor de ondersteunende petitie, aangeboden om hen op te roepen
met de deelnemende partijen in gesprek te gaan over het behoud van het
Floriadeterrein als recreatiegebied.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Sylke Deters en Lieke Mooren
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

De directeur van het Floriadeterrein, ook wel Brightlands Campus,
heeft onlangs te kennen gegeven
dat hij het terrein enkel tijdens kantooruren vrij toegankelijk wil maken.
Op het terrein komen steeds meer
bedrijven en wordt de ruimte voor
recreatief gebruik kleiner. Roy Bouten,
fractievoorzitter van de PvdA in de
gemeente Horst aan de Maas, heeft
het initiatief genomen om een manifest op te stellen tegen het plan van
de directeur. “Ik hoorde van het plan
van de directeur en ook de negatieve reacties die daar op kwamen.
Om die reden heb ik samenwerking
gezocht met de gemeenten Venlo en
Venray en zijn we samen dit manifest en de ondersteunende petitie
gestart.” De belangrijkste reden voor
hem om zich sterk te maken voor het
behoud van het recreatiegebied op
het Floriadeterrein is de veiligheid die
het gebied aan inwoners van Venlo en
omstreken biedt.

Negatieve reacties
“Hier kunnen mensen rustig wandelen en fietsen, zonder dat ze daar
gevaarlijke wegen voor over moeten.
Ook mensen in een rolstoel kunnen
in dit gebied recreëren, iets wat in
een bos vaak niet kan. Daarnaast is
het voor jonge gezinnen met kleine
kinderen een fijn gebied om bijvoorbeeld hun kind op een veilige manier
te leren fietsen”, vertelt Bouten.
“Al deze kleine, maar waardevolle
dingen maken dat ik wil proberen
te bereiken dat er een goede balans
komt tussen business en recreatie.
Ik hoop dat uiteindelijk de bedrijven die er gevestigd zijn voldoende

afgesloten worden van het recreatiegebied, zodat dit gebied ook in de
avonduren en in de weekenden vrij
toegankelijk blijft.”
Het moment van aanbieden van
het manifest vond plaats rond het
middaguur. Vele inwoners uit Horst,
Venlo en Venray en deelnemers aan
de activiteiten van die dag woonden
dit moment bij. Zowel fractievoorzitter van de PvdA Venlo Hay Janssen,
als Roy Bouten sprak de bezoekers
toe met uitleg over het manifest en
de mening van de beide gemeenten
over het Floriadeterrein. Daarna werd
het manifest overhandigd aan Bob

Vostermans en Erwin Boom, wethouders van gemeenten Horst aan de
Maas en Venlo.

Handtekening zetten
Zowel de activiteiten op zaterdag 20 oktober als het moment van
aanbieden van het manifest werden goed bezocht door inwoners uit
de regio. Naast de mogelijkheid om
online de petitie te tekenen, kregen
deze bezoekers ook op deze dag de
kans om hun handtekening te zetten.
Verschillende vrijwilligers liepen rond
om deze kans mogelijk te maken en
vele handtekeningen werden gezet.

De mening van Bouten werd door vele
van deze ondertekenaars gedeeld.
“Ik vind het heel belangrijk dat dit
gebied vrij toegankelijk blijft”, vertelt een mevrouw uit Steyl. “Ik heb
dit gebied een aantal jaren geleden
ontdekt en ik kom hier speciaal naar
toe om met de hond te wandelen.
Daarnaast geniet ik hier volop van
de natuur. Ik vind het heel zonde als
recreatie plaats moet maken voor
business, wat heel vaak voorkomt.
Daarom heb ik de petitie getekend en
ik hoop dat dit manifest ervoor kan
zorgen dat dit gebied vrij toegankelijk
blijft.”

Optimale veiligheid

Vragen bij plannen Greenport
Bikeway America
Gemeente Horst aan de Maas presenteerde op woensdagavond 17 oktober haar voorlopige plannen voor het fietspad Greenport Bikeway dat
van Station Horst-Sevenum naar America gaat lopen. De bewoners van America en de aanwonenden van het toekomstig fietspad waren het nog
niet helemaal eens met de plannen. Zo zou de veiligheid in de nieuwe plannen nog niet optimaal zijn.
De afgelopen jaren zijn er
meerdere fietsongelukken op de
Spoorweg en Hoebertweg gebeurd.
De snelfietsroute Greenport Bikeway
vanuit Venlo wordt doorgetrokken
vanaf Station Horst-Sevenum naar
America om de veiligheid te bevorderen. Het plan is dat het fietspad aan de noordzijde van de weg
wordt aangelegd met een breedte
van 3,5 meter. Toch blijven er bij de
bewoners van America en de aanwo-

nenden van het fietspad vraagtekens
bij het plan.
Wethouder Eric Beurskens van
gemeente Horst aan de Maas presenteerde samen met Thijs Hermans,
projectleider Greenport Bikeway, de
plannen tijdens de dorpsraadvergadering in America. De grote lijnen waren
al een tijdje bekend, maar nu konden
aanwonenden en andere geïnteresseerden goed zien wat er allemaal
gaat veranderen.

Het fietspad zou volgens bewoners
van America en aanwonenden van de
bikeway de veiligheid niet optimaal
verbeteren. Zo zit het grootste knelpunt vlak voor de afrastering van de
bebouwde kom in America. Daar zit
een versmalling. Met al het vrachtverkeer van en naar een mestverwerkingsbedrijf aan de Hoebertweg zou
dat tot gevaarlijke situaties leiden,
vrezen de bewoners. “Daar moeten
wij nog even goed naar kijken”, zegde

Hermans toe. “Het is nog een conceptversie, dus er kan nog van alles
veranderen”, aldus de projectleider.
“Voordat we met het aanleggen van
Greenport Bikeway starten, wordt
ook nog een aantal onderzoeken
gedaan. Zo komt er onder andere nog
een flora- en faunaonderzoek en een
archeologisch onderzoek.” De planning is om in het voorjaar te starten
met het aanleggen van het nieuwe
fietspad.
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Nieuwe dorpsraad voor
Kronenberg
De dorpsraad van Kronenberg heeft onlangs een doorstart gemaakt, nadat het grootste deel van de voormalige raad had aangegeven te willen stoppen. Tijdens de nieuwjaarsborrel wordt deze nieuwe dorpsraad officieel
gelanceerd, maar de raad is nu al bezig om het dorpsleven in Kronenberg te verbeteren.
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Roel Timmermans (35), Esther
Vullings (49) en Tom van Enckevort
(26) zijn drie van de nieuwe bestuursleden van de dorpsraad in Kronenberg.
“Voor mij begon het met een bericht
op Facebook”, vertelt Esther. “Ik las
dat de dorpsraad ermee wilde stoppen. Ik dacht: het kan toch niet dat
we die binnenkort niet meer hebben?
De dorpsraad heeft al zoveel bereikt in
Kronenberg en het is belangrijk voor
het dorp dat hij blijft bestaan. Ik heb
toen tijdens een van de eerste bijeenkomsten aangegeven dat ik wel
iets wilde betekenen voor de nieuwe
dorpsraad.” Roel werd door een voormalig raadslid gevraagd om aan te
sluiten bij de bijeenkomsten over de
dorpsraad. “Ik ben toen aangesloten
bij het gesprek omdat ik het zonde
zou vinden als de samenwerking met
de gemeente, maar ook de financiële
potjes die beschikbaar zijn om de leefbaarheid in het dorp hoog te houden,
verloren zouden gaan. Als we daar
harder voor moeten werken, dan doe
ik dat graag. Vandaar dat ik ook in het
bestuur heb plaatsgenomen”, vertelt
hij. Het bestuur van de nieuwe dorpsraad bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester
en twee algemene bestuursleden.
“Naast het bestuur hebben we ook

nog een aantal mensen dat regelmatig
betrokken is”, zegt Roel. “Die noemen
we onze ambassadeurs. Deze mensen
sluiten bij vergaderingen aan wanneer
ze een onderwerp hebben waar ze
mee aan de slag willen.” Deze manier
van werken, is iets wat de nieuwe
dorpsraad prefereert. “Als er een
onderwerp of een project komt waar
iets mee gedaan moet worden, dan
zoeken wij daar mensen bij die belang
hebben bij het onderwerp of het project”, vertelt Esther. “Wij als dorpsraad
kijken dan wat deze mensen nodig
hebben om iets te bereiken en proberen dit voor hen te faciliteren. Daarna
geven wij het stokje weer terug zodat
zij zelf hiermee aan de slag kunnen.
Dat is iets wat wij anders gaan doen
dan de voormalige raad. Zij werkten meer vanuit zichzelf en regelden
veel zaken zelf.” Van de voormalige
dorpsraad is de secretaris gebleven en
meegegaan met de doorstart van de
raad. “We zijn heel blij dat er iemand
van de voormalige raad is blijven
zitten. Hij heeft heel veel kennis en
weet hoe het er voorheen aan toe
ging in de raad. Vanuit die ervaring
kan hij ons begeleiden om een goede
nieuwe start te maken”, vertelt Esther.
De nieuwe dorpsraad is een goede
afspiegeling van de inwoners van

Kronenberg, volgens de drie nieuwe
raadsleden. “We zijn met mensen uit
verschillende leeftijdscategorieën”,
vertelt Tom. “De jongste is begin 20 en
de oudste is begin 60. Alle leeftijden
daartussenin worden ook vertegenwoordigd. Daarnaast is ook de manvrouw verdeling aardig in balans.”
Voor de komende maanden staat
er al een aantal projecten op de
agenda. “In november starten we
met een project voor een dorpstuin”,
vertelt Roel. “Dit idee komt vanuit
een dorpsbewoner. Hij heeft een stuk
grond die hij beschikbaar wil stellen
om mensen in een soort tuin samen
te laten komen. Mensen kunnen leren
snoeien, moestuintjes bijhouden en
genieten van de natuur in deze tuin.
Wij zorgen als dorpsraad dat hij hiermee aan de slag kan.” Ook is een idee
voor nieuwe straatverlichting in het
dorp aangedragen door een inwoner.
“Dat zijn leuke initiatieven die wij als
nieuwe dorpsraad graag oppakken”,
geeft Esther aan.
Op 29 november is de eerste officiële bijeenkomst voor een van de
projecten van de nieuwe dorpsraad.
“Iedereen is welkom om dan aan te
sluiten”, zegt Roel. “Daarnaast zijn alle
inwoners uiteraard ook bij elke vergadering van harte welkom.”

Voedselbank Horst krijgt
extra subsidie
De stimuleringssubsidie voor de Voedselbank wordt verhoogd. Dat heeft het College van B&W besloten.
Door een verhoging van de huur voor het nieuwe pand op het PETC+ terrein in Hegelsom, komen er extra
kosten. De Voedselbank verhuist vanwege de verbouwing van hun oude pand, ’t Gasthoês in Horst.
De Voedselbank betaalt de
verhoging van de huur in het
nieuwe pand. Die kan het niet
alleen opbrengen. De subsidie van
5.000 euro wordt verhoogd met
500 euro per jaar. Dit bedrag wordt

betaald uit de kostenplaats subsidies armoede- en schuldenbeleid.
De stimuleringssubsidie is voor vier
jaar vastgesteld en wordt nu tussentijds veranderd.
Vanwege het kleine bedrag

wordt de verandering geaccepteerd.
De nieuwe regels omtrent de subsidie worden in 2021 vastgesteld.
De Voedselbank voorziet gezinnen
met een laag inkomen tijdelijk van
voedselpakketten.

“Door de Slender You
Bewegingsbanken heb
ik geen last meer van de
whiplash die ik 10 jaar
geleden opliep en ben
ik soepeler en
vitaler geworden.”
Lees het hele verhaal op onze site
onder de button:

an de
Actie v :
maand
rten
5 x spo 5
2
voor € een
o
o r

v
Bel nu
!
roefles
gratis p

Miriam Tiemes

al tien jaar Slender You Fit klant.
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OPEN DAG
HALLO op Bonaire
Harrie Kleeven uit Horst en Huub Kleeven uit Melderslo gingen onlangs op bezoek bij hun broer Jan,
die in Kralendijk op het eiland Bonaire woont. Jan staat op de foto links. Harrie en Huub gingen op
bezoek om hem te feliciteren met zijn 64e verjaardag op 25 september. Na een ochtend vissen, was het
tijd voor Jan om weer even up-to-date te raken van het lokale nieuws uit zijn geboorteland met de
HALLO.

MBO

BEZORGERS
GEZOCHT!

HALLO in Canada
Joep en Gre Geurts uit Horst brachten drie weken in Canada door. Samen met de zus van Gre en
zwager die in Canada wonen, maakten ze een cruise naar Alaska. Op de foto staan de twee zusjes
Annie van de Berg en Gre Geurts samen met de HALLO, op de achtergrond is de Sawyer Gletsjer te zien.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Lottum centrum € 10,00
Broekhuizenvorst

centrum/buitengebied €

Sevenum

centrum/buitengebied €

13,75
9,50

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

HALLO in Nijmegen
De Kronenbergse megjes Marij, May, Ria, Marleen, Ria en Ied zijn al de grootste vriendinnen sinds
de basisschool. Samen gaan ze geregeld op vriendinnenweekend met telkens weer een andere
bestemming. Zo waren de zes megjes uit Kronenberg onlangs in Nijmegen in ’t Kronenburgpark
te vinden, waar een kort rustmomentje uiteraard niet mocht ontbreken.
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AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
Zondag 28 oktober 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST
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Vier generaties
Met de geboorte van Lyze Mennen is er een vierde generatie in haar familie compleet. Lyze is de
dochter van Laura Mennen uit Horst. Oma is Ria de Zeeuw en superoma is An Baltussen. Lyze verschilt
op vijf dagen na 80 jaar met haar overgrootmoeder.

Brandweerkoffertje
voor pasgeboren Janne
Een toepasselijk rood koffertje, dat ontvingen de ouders van de pasgeboren Janne Kuipers. Geen koffer om
mee op vakantie te gaan, maar in de inhoud zaten tips voor een brandveilige woning. Burgemeester Ina
Leppink-Schuitema overhandigde het ‘Brandweerkoffertje’ in het kader van de Nationale Brandpreventieweken.
De familie deed deze maand als
eerste aangifte van de geboorte van

hun dochter Janne. Daarom bracht
de burgemeester een bezoek aan de

kersverse ouders. In oktober zijn de
jaarlijkse Brandpreventieweken.
Onder de campagnenaam ‘Maak van
je roze wolk, geen rookwolk’, maakt
Brandweer Limburg-Noord een
start met haar campagne om jonge
ouders stil te laten staan bij de veiligheid van kinderen en ook voor
in huis. De ouders van de eerstgeborene in oktober krijgen dus
bezoek van de burgemeester. In het
Brandweerkoffertje zit een rookmelder, handige tips en een presentje.
Alle andere ouders die in oktober
een kind krijgen, ontvangen een
geboortetasje, met daarin tips en
een presentje.
De geboorte van een baby
verandert je leven. Brandveiligheid
heeft dan ineens een grotere betekenis in de gezinssituatie.
Door een persoonlijk bezoekje
te brengen aan de ouders, is de
kans groter dat de boodschap meer
binnenkomt.

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

Vrachtwagenchauffeur CE avondritten

(30 uur p/w)
Sevenum | Vac. Nr. P028599
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het leveren van voedingsmiddelen. Je bent het visitekaartje van het bedrijf en rijdt
retour van Sevenum naar Sneek.

Teeltmedewerker vollegrondsgroentebedrijf

(fulltime)
Grubbenvorst | Vac. Nr. P027497
Je houdt je bezig met teeltwerkzaamheden zoals het machinaal
zaaien, schoffelen, loofklappen en rooien van de producten. Daarnaast ook met (transport)werkzaamheden in de loods. Een goede
werksfeer is hierbij van groot belang!

Technisch medewerker glastuinbouw (fulltime)
Grashoek | Vac. Nr. P028406
Je bent verantwoordelijk voor (preventief) onderhoud en
reparaties van de machines op deze paprikakwekerij.
Parttime (in de ochtenden) werken is bespreekbaar.

Medewerker pluimveehouderij (parttime)

Noord-Limburg | Vac. Nr. P028639
Een combinatiefunctie waarbij je bij 2 bedrijven aan de
slag gaat. Je bent verantwoordelijk voor alle werkzaamheden op het legpluimveebedrijf. Van dierencontrole
tot aan voedering en mestafdraaien.

379 bezwaren tegen WOZ-waarde

Solliciteer via de site of stuur je
CV naar horst@ab-werkt.nl

Gemeente Horst aan de Maas heeft in 2017 in totaal 241 bezwaarschriften tegen de door haar bepaalde
WOZ-waarde. Voor 2018 staat de teller op 379. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente heeft bekendgemaakt.
De gemeente stelt elk jaar de
WOZ-waarde (Wet onroerende zaken)
van een woning vast. Tegen deze
zogenoemde WOZ-beschikking kan
bezwaar gemaakt worden. Gemeente
Horst aan de Maas ontving in 2017
in totaal 241 bezwaren tegen 20.537

beschikkingen. Daarvan waren er 101
afkomstig van commerciële bureaus,
zogenoemde no-cure-no-pay-bureaus,
waarvan 41 bezwaren werden toegekend. Van de overige 140 bezwaarschriften werden er 61 gehonoreerd. In
2018 werden tot nog toe 379 bezwaar-

schriften tegen 20.743 beschikkingen
ingediend. “De huizenmarkt is goed
en als gevolg daarvan stijgt de WOZwaarde. Omdat deze ook van invloed
is op andere belastingen, gaan mensen sneller bezwaar maken”, aldus
een woordvoerder van de gemeente.

AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
077 - 39 808 83
ab-werkt.nl
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“Hand in hand zijn wij gegaan,
tot aan de drempel.
Moegestreden, door onze liefde omringd,
ben je van ons heengegaan.”

Piet Coenen
echtgenoot van

Te midden van ons gezin,
vol liefde en mooie herinneringen
Was mam onze steun en toeverlaat
Wij bewonderen haar kracht en levenslust
Met pijn in ons hart moeten we haar
veel te vroeg missen

Annie Wijnen-Wijnands

Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

echtgenote van

Wim Wijnen

Griendtsveen, Willie en Rien
Thijs en Carlijn
Ruud, Sven
Swolgen, Jacqueline en Marc
Yoeri en Sanne
Etienne en Milou
Rogier
Meterik, Lambert en Andra
Ramon en Bo
Tom en Elja
America, Johan en Loes
Iris en Nils
Fleur
Gerard Smuldersstraat 28
5966 NT America
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van ozze Pap
te nemen op vrijdag 26 oktober om 10.00 uur in Crematorium
Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.
Tijdens de avondwake om 19.00 uur op donderdag 25 oktober
in de parochiekerk van de H. Jozef te America, zullen wij Pap
bijzonder gedenken.
Ozze Pap is thuis, waar u donderdag na de avondwake
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen zouden wij u om een gift willen vragen
aan Kankeronderzoekfonds Limburg. Hiervoor staan
collectebussen bij het condoleanceregister.

Dankbetuiging

Het heeft ons bijzonder getroffen zoveel blijken van medeleven te
mogen ontvangen na het overlijden van

Truus Cox - Lenssen
* Horst, 16 november 1931

† Horst, 16 oktober 2018

echtgenote van

Wiel Cox
Te weten hoe zij gewaardeerd werd tijdens haar leven is voor ons
een grote steun en troost.
Heel hartelijk dank.
Wiel
Gerry †
Ans en Dick, Rosalie, Sophie
Thea en Arno

Dag en nacht bereikbaar

Fieftig jaor getrouwd
en elkaar nag lang ni muuj

Maandag 22 oktober 2018 is op 58-jarige leeftijd overleden,
mijn lieve vrouw, ôs zorgzame mam en trotse oma

Leny Coenen-Thielen

America, Leny

Henk en Mia
Brouwers-Camps

Sevenum
Eindhoven
Viersen (Dtl.)
Sevenum
Sevenum

Wim Wijnen
Sandra en Tom
Rianne en Danny, Zoey
Janet en Fabian
Vivian en Tim

Familie Wijnands
Familie Wijnen
Mam is thuis.
Olieslagerstraat 52, 5975 VS Sevenum
Wij willen graag samen met jullie afscheid nemen van mam op
zaterdag 27 oktober om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie aan Stichting Ruby
and Rose op prijs. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het
condoleanceregister.

Wij willen u allen hartelijk dank zeggen voor alle steun en
medeleven die wij gevoeld en ontvangen hebben na het
overlijden van van ôs mam en oma

Gerd van Ooijen-Tijssen
Het was een warm afscheid in een volle kerk.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 4 november om
15.00 uur tijdens de Allerheiligenviering in de H. Odakerk te Melderslo.
Kinderen en kleinkinderen
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop: buxusvervanger Ilex Crenata
Convexa 20 - 25 cm groot. Prijs op
aanvraag. In Lottum. Tel. 077 463 80 44.
Te huur opslagruimtes in Melderslo
(Leeuwerweg 15), 85 tot 170m2,
vorstvrij, verhard buitenterrein,
heftruck aanwezig. Tel. 06 12 84 75 92
(Guus van Rens) of 06 21 58 07 85
(Ben van Rens).
Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Nelipak Venray is op zoek naar
parttime productiemedewerkers.
Meer info? Bel 077 355 27 11 of mail
naar werving.zuidoost@nl.randstad.com
Alle maten Taxus-Baccatta.
Info@buxus-taxus.nl Peter Driessen
06 16 16 53 04.
Zondag 28 okt Rommelmarkt
Wieneshof Horst 9-15.30 uur
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94 entree € 2,50.
Actie!!! Nieuwe set wimperextensions
one by one. Nu van € 75,- voor € 50,bel 06 40 88 97 54.
Verloren blauwe rijhandschoenen
op parkeerplaats manege in Hegelsom
op dinsdagavond 16 oktober.
Tel. 06 44 99 04 49.

Proficiat vaan os

Welkom lief meisje!

Rosie

17 oktober 2018
Dochter van
Bas van Rengs
en Juul Janssen
Deken Creemersstraat 35
5961 JN Horst
Walnoten 1 kilo 3 euro. Kastanjes 1
kilo 2 euro. Bel 06 28 40 04 56.
Buxusvervangers 12 soorten
v.a. 0,49 euro Meterik 06 30 58 79 98.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Te koop t.e.a.b. bladblazer/-zuiger en
fietsenrek voor 2 fietsen. Beide z.g.a.n.
Tel. 077 464 19 89.
Nieuw! ABC Zwemlessen in
Beringerzand op maandag, dinsdag
en donderdag vanaf 15.00 uur.
www.rodan.nl
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Dichte standaard trap bekleden vanaf
€ 150,00. Bel 06 16 37 45 14.
Twedde Kans Meterik is op 26 en 27
okt. gesloten. Het weekend van 2 nov.
staan we weer voor u klaar.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaam
heden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Te koop pluischrysanten en viooltjes.
Hay Cox Molengatweg 4, Horst tel. 077
398 29 22/06 54 30 69 64.
Zorg goed voor jezelf met o.a.
reflexologie en massage.
www.mayproosten.nl

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,49
viooltjes, heide
potchrysanten
gedeeltelijk assortiment
verkrijgbaar bij
Home Park Inter Chalet

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Gratis Luikse wafel
bij onze lunchproeverij

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

www.theoarts.com

HAN-MARK
ARENDSE

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

voor

€ 12,95 pp.

Gebruik actiecode HERFST bij reservering
Geldig tot 30 november 2018

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

077-3661708
www.depaddestoelerij.com
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Huisvestingsplannen

Werkgroep Arbeidsmigranten:
toets plannen aan nieuw beleid
De Werkgroep Arbeidsmigranten vraagt zich af waarom het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas stelt dat de plannen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten
in America en Sevenum past binnen het nieuwe beleid, terwijl dit nog vastgesteld moet worden.
In America wil Van Dijck
groenteproducties driehonderd
arbeids-migranten gaan vestigen
in de buurt van zijn eigen bedrijf.
Uitzendorganisatie Otto Work
Force gaat een accommodatie voor

vierhonderd arbeidsmigranten
bouwen aan de Erik de Rodeweg in
Sevenum, vlakbij Greenport Venlo.
Eerder liet het college weten in
principe positief tegenover de twee
initiatieven te staan, ondanks dat

er een nieuw beleid met betrekking
tot grootschalige huisvesting van
arbeidsmigranten nog moet worden
vastgesteld. In een brief aan de
gemeenteraad vraagt de werkgroep
zich af hoe het college haar

stellingname kan toetsen aan nieuw
beleid, als dat er nog niet is. “Terwijl
de gemeenteraad heeft uitgesproken
dat dat nieuwe beleid ontwikkeld
moet worden in samenspraak met
de burgers van Horst aan de Maas.

Om zo een draagvlak te
creëren voor het nieuwe beleid.”
De Werkgroep Arbeidsmigranten
vraagt zich af of de burgers er
inderdaad nog wel bij betrokken
worden.

Subsidie

College wil meer info over plannen Reindonk
Zowel het College van B&W als de gemeenteraad van Horst aan de Maas wil eerst meer informatie over de plannen van Omroep Reindonk, voordat ze meer subsidie krijgt. Dat bleek
tijdens de voorbereidende raadsvergadering van dinsdag 23 oktober.
Omroep Reindonk maakte
onlangs bekend vanaf 1 januari
samen te willen gaan met Omroep
Venlo. Met de samenwerking wil de
omroep verder gaan professionaliseren. Om die kwaliteitsslag te kunnen
maken, vraagt Reindonk extra financiële middelen van de gemeente.
Vanuit het gemeentefonds krijgt een
lokale omroep 1,14 euro per huis-

houden. Elke gemeente bepaalt
vervolgens zelf hoeveel subsidie zij
verleent, in Horst aan de Maas is dit
omgerekend 0,56 euro per inwoner.
Omroep Venlo krijgt 2,55 euro per
inwoner. Willen de twee omroepen
gaan samenwerken, dan is het volgens het bestuur van de Reindonk
noodzakelijk dat dit bedrag gelijk
wordt getrokken. Daarnaast is er

een eenmalige investeringssubsidie
nodig van 100.000 euro.
Voordat het college deze bedragen wil toekennen, wil zij eerst
meer duidelijkheid over de plannen en de te verwachte resultaten.
Daarvoor worden de komende tijd
gesprekken gevoerd met de omroep,
gaf burgemeester Ina LeppinkSchuitema tijdens de raadsavond aan.

Adver torial

Nieuwe operationeel directeur

Poels Retail Groep neemt
Budget Home Store XXL
Nijmegen over
Met ingang van 15 september heeft Poels Retail Groep, Budget Home Store XXL Nijmegen overgenomen
en per 18 september is Chiel van Rijn aangesteld als operationeel directeur bij de Poels Retail Groep.
Deze overname past perfect in de strategie van
Poels Retail Groep waarin een verantwoorde expansie centraal staat. Met de toevoeging van Nijmegen
ontstaat een prachtig marktgebied dat inmiddels de
gehele provincie Limburg en nu dus ook een deel van
Gelderland bestrijkt.
Chiel van Rijn als operationeel directeur
Per 18 september 2018 is Chiel van Rijn benoemd tot
operationeel directeur van de Poels Retail Groep. Van Rijn
zal samen met de algemeen directeur Frans Poels werken
om deze strategie van expansie te stroomlijnen.
Van Rijn is een bedrijfskundig opgeleid professional
met erg veel ervaring in de retail en met een gepassioneerde instelling welke perfect past bij de Poels Retail
Groep. Sinds augustus 2010 was hij managing director
bij MediaMarkt Venlo BV.
Met de aanstelling van Chiel van Rijn verwacht de
Poels Retail Groep nog beter invulling te kunnen geven
aan haar positie dé toonaangevende partner in meubels,
interieurs en binnenhuisadvies te zijn.
Over Poels Retail Groep
In oktober 1968 is Poels gestart met de inmiddels

bekende meubelzaak Poels Meubelen die de laatste
jaren is uitgegroeid tot de Poels Retail Groep. Anno 2018
bestaat deze uit Poels Wonen & Slapen, Wijnhoven de
echte binnenhuisadviseur, Budget Home Store XXL Horst,
Budget Home Store XXL Heerlen en Budget Home Store
XXL Nijmegen. In totaal zijn er bijna 100 medewerkers
werkzaam binnen de Poels Retail Groep.

Omdat de twee omroepen per
1 januari samen willen gaan, vroeg
VVD-er Peter Elbers zich af of de raad
dan niet voor een voldongen feit
staat. “We hebben echter pas eind
september de brief gekregen van
Omroep Reindonk. Ik heb het idee
dat we als raad met de rug tegen de
muur staan. Het is een goede zaak
dat de omroep wil verbeteren,

maar ik heb moeite met de timing.”
Leppink-Schuitema bestreed dat
de gemeenteraad voor een voldongen feit staat. “Het is nog niet
beslist. Omdat we nog niet alle
informatie hebben, kunnen we voor
1 januari nog geen besluit nemen.
Dat betekent dat de omroepen
formeel nog niet samen kunnen
gaan.”

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Privéclausule: hoe zorg ik dat
“de koude kant” niet erft?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Louis en Elly zijn al jaren gelukkig getrouwd. Zij hebben drie kinderen:
Jan, Isa en Bram. Jan is gehuwd met Inge, Isa is gehuwd met Kevin en
Bram is vrijgezel. Louis en Elly hebben altijd hard gewerkt en hebben op
deze manier een behoorlijk vermogen bij elkaar verdiend. Ondanks dat
ze heel blij zijn met Inge en Kevin willen Louis en Elly niet dat zij van
hun vermogen proﬁteren indien het huwelijk van hun kinderen mis gaat.
Een echtscheiding is tegenwoordig namelijk niet uitgesloten.
Vraag: hoe kunnen Louis en Elly voorkomen dat Inge en Kevin erven?
De zorg die Louis en Elly hebben, is een zorg van veel mensen. Zolang het
goed gaat tussen het eigen kind en zijn/haar partner is het goed, maar
zodra de relatie over is, wil men niet dat de koude kant nog proﬁteert van
het opgebouwde vermogen.
Dit kan geregeld worden met een privéclausule, ook wel
uitsluitingsclausule genoemd. Met een privéclausule kunnen Louis en Elly
namelijk vastleggen dat alles wat Jan, Isa en Bram van hun erven van de
kinderen zelf blijft en niet valt in enige gemeenschap waarin het kind is
gehuwd. Kortom, de erfenis blijft van het eigen kind.
Belangrijk is wel dat Jan, Isa en Bram te zijner tijd de gelden uit de erfenis
van Louis en Elly op een bankrekening zetten, welke bankrekening enkel op
hun eigen naam staat. Op deze manier wordt voorkomen dat zij in geval van
een echtscheiding moeten discussiëren welke gelden uit de erfenis van hun
ouders komen en welke zij samen met hun partner hebben opgebouwd.
Kortom, het is belangrijk voor Louis en Elly om een testament op te stellen
waarin zij een privéclausule opnemen.
Meer weten?
Meer weten over het opstellen van een testament of over de dienstverlening van Consendo? Neem contact met ons op of maak gebruik van
onze “Kofﬁepraat”.
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Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde,
nemen wij in dankbaarheid afscheid van

Wim Rubie
echtgenoot van

Truus Camps
† Horst, 22-10-2018

* Sevenum, 05-03-1927

Horst Truus Rubie-Camps
Lottum Renate en Gerrit
Joëlle en Sjuul
Melissa
Roger en Gemma
Beegden Marianne
Correspondentieadres: Venrayseweg 63, 5961 AD Horst.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 26 oktober om
16.00 uur in de aula van crematorium ‘Boschhuizen’, Spurkterdijk
40 te Venray.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Wim is thuis.
Donderdag 25 oktober is er gelegenheid tussen 15.00-17.00 uur om
persoonlijk afscheid te nemen van Wim op bovengenoemd adres.

HALLO in Venetië
Ans Kleuskens uit Horst, Nelly Kristal uit Melderslo, Tiny Jacobs uit Castenray en Marian van Herpen
en Anja Roelfos uit America waren onlangs samen voor een stedentrip in Venetië te vinden. Zij komen
samen oorspronkelijk uit Hegelsom en zijn al vriendinnen vanaf de lagere school. Op de foto zien we
Nelly, Ans en Anja op het eiland Burano, bekend van de vele gekleurde huisjes. Ze namen van de gelegenheid gebruik om een terrasje te pakken en onder het genot van een kop cappuccino/latte de HALLO
te lezen. Tijdens de gondelvaart hebben de dames nog luidkeels ‘Haegelsum mien dörpke’ gezongen.

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
gelieve dan deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

We willen iedereen hartelijk danken voor uw belangstelling en
medeleven in welke vorm dan ook, na het overlijden van
Pap, opa, opa stok

Piet Verbong
Voor altijd in ons hart.
Annie Verbong-van Knippenberg
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 18 november
om 10.30 uur in de kerk in Broekhuizen.

HALLO in Tanzania
Hans en Jacqueline Nillesen uit Hegelsom brachten onlangs een bezoek aan Zanzibar en Tanzania.
Natuurlijk was er tijd om de HALLO te lezen. Het nieuwsblad maakte echter wel wat vreemde krachten los bij de lokale bewoners, aldus Hans en Jacqueline.

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

HALLO in Giethoorn
Vriendengroep De Zekdoampels uit Horst is dit jaar voor de 22e keer een weekend weg geweest
en deze keer naar Drenthe en Giethoorn. Samen met de HALLO werd een groepsfoto gemaakt.

en zo 09

25
10

GEPLUKT Frans Houwen

Hij is naar eigen zeggen een echte Bourgondiër, die geniet van het leven. Hij heeft in zijn leven nooit lang op één plek gewoond, maar
woont inmiddels al ruim tien jaar in Kronenberg. Hij is een echte carnavalsgek en hij wil het liefst zo lang mogelijk werken. Deze week wordt
Frans Houwen (60) geplukt.
Frans is opgegroeid in Sevenum,
in een gezin met twaalf kinderen.
“Er was altijd leven en altijd iets te
doen. Ik heb een hele fijne jeugd
gehad. Ik voetbalde altijd met een van
mijn negen broers en vaak ook nog
met andere jongens. Dat was leuk, al
werd er ook vaak gevochten”, lacht hij.
Na zijn middelbareschooltijd, die Frans
doorbracht op het Peelland College in
Deurne, ging hij biologie studeren in
Nijmegen. “Daar ging ik op kamers.

Van een gezin met twaalf kinderen
naar een eigen zolderkamertje in
de stad. Dat was een grote omslag
omdat ik daar ’s avonds vaak alleen
was. Vanaf toen ben ik begonnen met
het lezen van boeken. Ik was altijd al
leergierig, maar vanaf dat moment
werd lezen echt een hobby.” Nu heeft
hij een kamer vol met boeken die hij
nog lang niet allemaal gelezen heeft.
“Bijna elke week koop ik wel een
nieuw boek dat ik interessant vind.

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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Oplossing vorige week:

Eigenlijk zou ik nu al met pensioen
moeten om al die boeken gelezen te
krijgen”, grapt hij.
Sinds zijn studententijd is Frans
heel vaak verhuisd. “In Nijmegen zelf
ben ik al vijf keer verhuisd. Dus toen ik
later werk kreeg op verschillende plekken in Nederland en in het buitenland,
was het verhuizen geen probleem.”
Frans startte met werken aan de universiteit in Wageningen. Niet veel
later kwam het plan om samen met
zijn vrouw Rieky, die hij in Sevenum
tijdens een stapavond in het jeugdcentrum leerde kennen, een wereldreis te maken. Dat plan liep echter
anders dan gepland. “In Wageningen
had ik samengewerkt met een Zweed.
Daar gingen we op bezoek en toen
kreeg ik van hem een baan voor twee
jaar aangeboden. Een maand later
zijn we geëmigreerd naar Zweden.”
Na twee jaar in Zweden kreeg Frans
een baan aan de universiteit in Gent
en is hij samen met Rieky opnieuw
verhuisd. “Het leven in Gent was het
tegenovergestelde van het leven in
Zweden. In Zweden was er heel weinig sociaal leven en leefde iedereen,
en wij dus ook, vooral binnenshuis.
Dat was overigens heerlijk, die rust.
In Gent was het veel drukker en het
sociale leven was groter. Ook kregen
we daar vanuit Limburg weer meer
bezoek en gingen we zelf ook regelmatig weer terug.” Na drie jaar besloot
Frans om het werk op de universiteit achter zich te laten en is hij gaan
werken voor de bloedbank Maastricht
als hoofd productie en hoofd laboratorium, met weer een verhuizing tot
gevolg. Toen daar geen werk meer
was, is Frans in de industrie gaan
werken en later voor zichzelf begon-

nen. Met Rieky is hij toen teruggegaan naar Kronenberg. “We zochten
een vrijstaand huis en dat vonden we
toevallig in Kronenberg. Nu ben ik heel
blij dat we terug zijn gekomen. Ik hou
van de natuur hier en ik wandel en
fiets graag.” Frans is onder andere zijn
eigen bedrijf Peracutus gestart. Hij is
uitvinder van producten, veelal in de
medische sector. Daarnaast heeft hij
nog een bedrijf in conceptvorming en
raadgeving.

Naast koken en filosofie zijn astronomie en ruimtevaart grote hobby’s
van Frans. “Vroeger al, toen ik een jaar
of 7 was, zat ik voor de tv te kijken
naar programma’s over de sterren en
knipte ik artikelen over dit onderwerp
uit de krant. Ook schreef ik soms een
stukje voor de schoolkrant. Ik kende
alle namen van de Apollo-vluchten
die toen bij de maanlanding betrokken waren.” Toen Frans in Roermond
ging wonen, heeft hij zich aangesloten bij een sterrenkundevereniging.
“Toen heb ik ook zelf een sterrenkijker gekocht.” Nu Frans weer terug
is in Kronenberg is hij op zoek naar
een nieuwe sterrenkundevereniging
dicht bij huis. Omdat die nog niet echt
bestaat, heeft hij het heft in eigen
handen genomen. “Ik heb een advertentie geplaatst in ‘t Klökske. Hiermee
hoop ik een aantal mensen bij elkaar
te krijgen dat samen met mij zijn passie voor astronomie en ruimtevaart wil
delen.” Een hele grote vereniging hoeft
dit van Frans niet direct te worden.
“Als ik maar met een groepje mensen
mijn ervaringen kan delen. Mocht dit
groepje groot genoeg worden, kunnen we er nog altijd een vereniging
van maken.” Naast sterrenkunde is
Frans gek van carnaval. “Mijn motto is
‘hard werken, hard vieren’ en dat doe
ik dus ook. Ik werk heel graag, maar
voor carnaval neem ik altijd drie dagen
vrij.” Frans heeft carnaval slechts twee
jaar gemist en dat was in de tijd dat hij
in Zweden woonde. “Al vanaf mijn 14e
doe ik mee aan de optocht. Vroeger
gingen we met een hele vriendengroep, daar zijn er inmiddels nog maar
twee van over die nog mee willen.
De rest voelt zich te oud”, lacht hij. Dat
laatste gaat voor Frans nog niet op.
“Ik zou geen Prins Carnaval meer willen worden, maar ik vermaak me nog
elk jaar volop. Dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen.”

Open: DI - VR: 13.30 - 17.30 uur
ZA: 09.00 - 16.00 uur

RKOO
E
V
G
E
E
L
E
L
A
N
FI
31 OKTOBER

P

T/M

LAATSTE KANS
NU 50% KORTING
OP ALLE AANWEZIGE MEUBELEN,
DECORATIE, VERLICHTING EN VERF
De Stoffelhoeve | Stationsweg 86 | 5807 AC Oostrum
www.stoffelhoeve.nl | facebook.com/destoffelhoeve
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Sven Klopman

Leraren
Ik zit nu voor het 6e jaar
op de middelbare school en
heb inmiddels al heel wat
leraren voorbij zien komen.
Leraren zijn natuurlijk heel
belangrijk op school en ik
ben in die 6 jaar al heel wat
verschillende types tegengekomen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sven Klopman
12 jaar
Lottum
Dendron College

Wat is je favoriete hobby?
Het liefst ben ik bezig met het fokken
van eenden en kippen. Dit doe ik al
minstens 5 jaar, samen met opa. Ik heb
zelf heel veel verschillende soorten
eenden en kippen, zoals mandarijneenden, carolieneenden en Antwerpse
baardkrielen. In het voorjaar gaan de
eieren de broedmachine in en daarna
breng ik de kuikens groot. Als de kuikens groot genoeg zijn, verkoop ik de
vogels op Marktplaats of via een handelaar. Verder heb ik nog Kerry Hillschapen, die ik ook graag fok.
Wat is je favoriete sociale medium?
Nou, je kunt het niet echt een sociaal

NIEUW IN STRAELEN

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

medium noemen, maar ik struin elke
dag Marktplaats af. Zo weet ik precies
welke dieren er te koop zijn en wat
ze waard zijn. Deze informatie kan ik
goed gebruiken in mijn eigen handel
met dieren. Daarnaast plaats ik graag
foto’s van mijn dieren in mijn wei op
Facebook en Instagram.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een watervogel, omdat je dan zowel
kunt zwemmen als vliegen en heel
veel vrijheid hebt. Daarnaast zijn het
mijn lievelingsdieren en zijn ze erg
mooi om te zien.
Wat is je droombaan?
Ik zou later heel graag met
fokprogramma’s van bijna uitgestorven watervogels willen werken, zodat
deze in stand blijven in onze natuur.
Ik zou ze graag uitzetten in
beschermde natuurgebieden. Ook lijkt
mij het beroep van dierenarts erg leuk,
net zoals het beroep van m’n moeder.
Wat ligt eronder je bed?
Onder m’n hoogslaper heb ik een
kast, waar ik spullen in verzamel
die met dieren te maken hebben,
zoals opgezette dieren, schedels en
geweien van dieren. Ook liggen er
verschillende boeken over watervogels, kippen en andere dieren, waar
ik ’s avonds graag in lees als ik in
bed lig.
Wat voor reis zou je graag eens
willen maken?
Ik zou graag naar continenten willen gaan waar veel wilde dieren zijn,
zoals Afrika en Azië. Daarnaast lijkt
mij het Amazonegebied een erg mooi
gebied, omdat je daar veel verschillende vogels en kikkers kunt vinden.
Wat ik bijna vergeten ben te vertellen,
is dat ik binnen ook nog een paludarium heb. Dit is een tropisch terrarium met gifkikkertjes. Deze zijn niet

echt giftig, maar in de natuur waar
ze giftige insecten eten wel. Ik geef
ze fruitvliegjes en springstaartjes te
eten.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Mijn laatste foto die ik heb gemaakt
was van een koppel zwarte zwanen
met twee jongen die op 12 oktober
zijn geboren. Zwanen kunnen ook
makkelijk in de winter jongen grootbrengen.
In welke bestaande film zou je het
liefst zelf mee willen spelen?
In de film Spiderman met mezelf in
de hoofdrol, omdat je dan superkrachten bezit en tegen huizen, muren en
gebouwen kunt klimmen en heel ver
kunt springen. Daarnaast mag je dan
de slechteriken verslaan.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik na m’n 4e verjaardag van m’n
verjaardagsgeld m’n allereerste kippen kocht. Dat waren vier Antwerpse
baardkrielen, een van m’n favoriete
kippenrassen, waar ik nog steeds
graag mee werk. Dat was het begin
van m’n allergrootste hobby en dat
bezorgt me nog steeds kippenvel.
Ik heb nu verschillende kleuren en
vind het leuk om te kijken of ik nog
andere kleuren kan fokken.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
M’n leukste vak op school vind ik techniek, omdat je dan veel met je handen kunt doen en mooie dingen kunt
maken. Ik vind het werken met hout
erg leuk om te doen, dat doe ik ook
thuis. Het stomste vak op school vind ik
geschiedenis, omdat ik liever naar de
toekomst kijk dan naar het verleden.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is mijn opa,
omdat hij altijd voor me klaarstaat en

me overal bij helpt. Van hem heb ik
erg veel geleerd over dieren en dierenhouden, maar andersom leer ik
hem ook nog dingen daarover. Ik ga
heel vaak met hem naar allerlei dieren
kijken. Eerst wist hij veel meer dan dat
ik, maar tegenwoordig vraagt hij mij
ook om hulp.
Wat is het engste wat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik heb een keer twee honden zien
vechten. Ik was toen heel bang dat er
iets zou gebeuren. Ik ben altijd bang
dat er dan per ongeluk iemand tussen
komt die flink gebeten wordt.
Dag of nacht?
Dag, omdat ik zodra het licht is al
opsta om m’n dieren te verzorgen
en te voeren. Daarnaast vind ik in de
lente de nacht ook leuk, omdat er dan
meestal lammetjes en veulens geboren worden, waar ik graag bij aanwezig ben.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je samen kunt lachen en leuke
dingen kunt doen, maar elkaar ook
vooral kunt vertrouwen. Ook vind
ik het belangrijk dat je eerlijk naar
elkaar bent. Ik zit nu in de brugklas
van het Dendron College, waar ik met
drie vrienden van de lagere school in
dezelfde klas zit. Maar in de brugklas
maak je snel vrienden en wij hebben
een erg leuke klas waar iedereen lol
heeft met elkaar.
Wat is je beste of slechtste
eigenschap?
Ik help graag andere mensen, vooral
als ik iets kan doen voor ze. Mijn
slechtste eigenschap is dat ik altijd
veel wil hebben. Als ik op Marktplaats
een bijzonder mooi dier zie, wil ik dat
altijd hebben en ga ik er van alles over
opzoeken. Maar vaak vindt mama dat
niet zo’n goed plan.

Ik zal ze proberen te
omschrijven. Allereerst heb je
de leraar die vooral van zijn
of haar eigen vak houdt.
Deze leraar is erg goed in zijn
of haar vak, maar heeft verder
niet erg veel met jongeren.
Inlevingsvermogen is vaak ver
te zoeken en deze leraar weet
aan het einde van het jaar je
naam nog steeds niet.
Voordeel is wel dat deze leraar
veel over het vak weet en dat
soms nog wel goed kan uitleggen. Verder heb je de leraar die
eigenlijk niet van zijn vak
houdt en al helemaal niet van
lesgeven. Bij deze leraar vraag
ik me echt af wat hij of zij op
school doet want er straalt van
geen enkele kant passie of
plezier uit. Ten slotte heb je de
leraar die zowel houdt van zijn
of haar vak en ook geïnteresseerd is in jongeren.
Deze leraar staat met plezier
voor de klas en zorgt voor een
positieve en leuke sfeer. Hij of
zij straalt veel enthousiasme uit
en weet zelfs de leerlingen met
weinig interesse te interesseren. Ook staat hij of zij klaar
voor leerlingen die moeite
hebben met het vak. Verder
kun je bij deze leraar ook
terecht als er privé iets speelt
en is hij of zij ook geïnteresseerd in wat je buiten school
bezig houd en kan zich hier ook
in verplaatsen. Ik denk dat dat
laatste erg belangrijk is, want
er is voor ons meer dan alleen
school. Van deze leraren zijn er
gelukkig de laatste tijd steeds
meer, met enkele uitzonderingen die hier heel erg goed in
zijn. Wat mij betreft mogen alle
leraren hier een voorbeeld aan
nemen.
Sylke

25
10

winkel&bedrijf 11

Ondernemers Collectief
Grubbenvorst in gesprek over zorg
Stichting Ondernemers Collectief Grubbenvorst houdt op donderdagavond 8 november haar
najaarsbijeenkomst ‘Ontmoeting op Locatie’. Op deze avond, die vanaf 19.00 uur gehouden wordt in restaurant
Bon Appétit in Grubbenvorst, staat het onderwerp zorg centraal.
Na het openingswoord van
de voorzitter van het OCG, Wilfred
Wieland, spreken verschillende professionals. Zo is Carla van Zanten
van Zorgcentrum La Providence de
gastvrouw van de avond en voeren

daarna Conny Bos van Conny’s Zorg
en Petra van Dongen van Praktijk
Natuurgeneeskunde Petra van Dongen
het woord.
Zij vertellen over hun professie en
zorggebied. Ook zorgverleners uit de

kern Grubbenvorst die nog geen deelnemer zijn van het OCG zijn welkom
op de bijeenkomst.
Opgeven voor deze avond kan
tot uiterlijk maandag 29 oktober via
CG2017@ziggo.nl

Pink Ribbon Zumba marathon
Feesterij en Danserij Froxx in Horst organiseert op zondag 28 oktober een Pink Ribbon Zumba marathon.
De dansvereniging gaat met haar sportleerlingen twee uur lang sporten en dansen om geld op te halen voor
onderzoek naar borstkanker.
Vanaf 2013 zet Froxx zich al in voor
borstkankeronderzoek. Het eerste jaar
haalden ze 524,51 euro op en afgelopen

jaar was het bedrag 1.550 euro. Voor
de editie van dit jaar staat de teller al
op 1.340 euro en willen ze het bedrag

van afgelopen jaar overtreffen met de
marathon die zij van 10.00 tot 12.00 uur
houden in het gebouw van Froxx.

Open dag Galerij Klavertje Vier

70%
KORTING
DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vrijdag 26 oktober
Zaterdag 27 oktober
Zondag 28 oktober

10.00 - 21.00
10.00 - 17.00
12.00 - 17.00

In Meterik aan de Americaanseweg 108c organiseert Galerij Klavertje Vier op zondag 28 oktober een open
dag. Het assortiment van de galerij bestaat onder andere uit schilderijen, meubels en vintage producten.
Van 11.00 tot 17.00 uur zijn bezoekers welkom in Galerij Klavertje Vier,
opgericht door Hilde, Lenie, Nell en
Truus.

Zij kennen elkaar al ruim 40 jaar
en blazen oude producten nieuw leven
in. Hun assortiment is in de afgelopen
jaren uitgebreid en dat laten ze tijdens

de open dag aan geïnteresseerden
zien. Daarnaast hebben de bezoekers
de gelegenheid om stukken uit het
assortiment te kopen.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Burenrecht: het recht
van de buurman

in sevenum

Door: Bram Dirkx, Van der Putt Advocaten
Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt het gezegde. Veel
omwonenden kunnen goed met elkaar door een deur, maar in mijn praktijk
zie ik toch regelmatig dat er geschillen zijn tussen buren. Het gaat dan vaak
om kleine juridische problemen rondom het huis en de erfgrens. Er ontstaat
dan veelal een welles-nietes-discussie over de vraag wie er nu gelijk heeft,
terwijl het antwoord vaak gewoon in de wet te vinden is.
In de wet is bepaald dat u geen
boom, die hoger is dan de erfafscheiding, mag planten op 2 meter
van de erfgrens, tenzij uw buurman
toestemming geeft. Voor een heg is
die afstand 50 cm. In een gemeentelijke verordening kan die afstand
nog verder worden verkleind. Staat
een boom al 20 jaar, dan is er wellicht sprake van verjaring en mag de
boom alsnog blijven staan.
Ook voor ramen en muuropeningen geldt dat ze niet mogen worden
geplaatst op 2 meter van de erfgrens,
tenzij uw buurman toestemming
geeft. Het is wel toegestaan als er
gebruik wordt gemaakt van vaststaande ramen die ondoorzichtig zijn.
Het plaatsen van een schutting
zorgt ook nogal eens voor proble-

men. Wilt u een schutting of muur
plaatsen op de erfgrens, dan moet uw
buurman medewerking verlenen aan
de bouw van een erfafscheiding (van
2 meter hoog). De kosten moeten de
buren samen dragen. U bent dan wel
samen eigenaar.
Heeft u al een schutting en hangen
takken van de buren over uw erf, dan
kunt u uw buurman aanmanen de overhangende takken (binnen een redelijke
termijn) te verwijderen. Laat die laatste
dat na, dan mag u de overhangende
taken eigenhandig verwijderen. Blijken
er aan overhangende takken van de
buurman nog sappige appels te hangen
en die vallen in uw tuin , dan zijn de
appels van u.
Ook het veroorzaken van hinder
is verboden. Het gaat dan veelal om

horeca
Vacatures
- Medewerkers bediening

Weekenden | vakanties | parttime | fulltime
stank, geluid, rook en trillingen.
Het lijkt misschien of daarmee snel
sprake is van hinder, maar de geldende lijn is natuurlijk wel dat buren
van elkaar iets te dulden hebben. Er
zijn natuurlijk grenzen aan.
Wilt u weten waar de grens ligt of
heeft u een geschil met de buren, wij
helpen u graag. Neem contact op met
mr. drs. Bram Dirkx.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

- Zelfstandig werkend kok

Weekenden | vakanties | parttime | fulltime

- Medewerkers brunch
Weekenden | vakanties | parttime

Voor meer informatie over deze vacatures
of om te solliciteren kijk op
www.turfhoeve.nl/vacatures of stuur een
mail naar tonvanhoutum@turfhoeve.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Creëer draagvlak en respect’
Drie voetbalverenigingen in Horst aan de Maas organiseerden woensdag 17 oktober een voetbalmiddag voor meisjes. Zij willen hiermee
het vrouwenvoetbal in de gemeente een impuls geven. In Horst aan de Maas is dat misschien niet zo nodig, want 50 procent van de inwoners
zegt namelijk het vrouwenvoetbal, of dit nu regionaal of nationaal is, te volgen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
“Ik volg alleen het Nederlands vrouwenelftal
en ik vind het jammer dat het nog niet 100 procent van de grond komt”, zegt iemand. “Dit zou
toch moeten, want de heren brouwen er nog
niet zoveel van.” Een ander geeft aan: “Ik train
de dames van de lokale voetbalclub en ik volg
ook de Eredivisie en het Nederlands vrouwenelftal.” Toch is er ook 48 procent dat zich niet
interesseert voor wat de vrouwen presteren op
het voetbalveld. “Ik volg helemaal geen voetbal, ook niet van mannen. Maar ik vind het goed
dat vrouwenvoetbal een impuls gaat krijgen,
zou bij andere sporten ook mogen”, laat een
inwoner weten. Anderen vinden de combinatie
voetbal en vrouwen überhaupt geen goed idee.
“Voetbal is geen sport voor vrouwen. Die kunnen
beter gaan korfballen of tennissen.”

Inwonerspanel

1.672 leden

Vrouwenvoetbal
meer promoten
Meelooptrainingen
organiseren
Damesafdeling
opzetten

Hoe krijgt het
vrouwenvoetbal een impuls?
Met het winnen van de EK-titel door het
Nederlands vrouwenvoetbalteam en door
speelsters als Dominique Bloodworth en Lieke

Martens staat het vrouwenvoetbal weer meer in iemand. “Voor veel meiden is de drempel net te
hoog, vooral in een kleiner dorp waar geen meide landelijke belangstelling. Toch blijkt het voor
denteams zijn. Jongens
veel voetbalvereniginen mannen zijn niet altijd
gen lastig volwaardige
‘Zorg ervoor dat ze zich
motiverend richting deze
O17- en O19-jeugdteams
veilig voelen’
meiden om op voetbal
te kunnen vormen.
te gaan “want voetbal is
Een aantal voetbalclubs
‘Organiseer een
een mannensport. Dat is
uit Horst aan de Maas wil
speciaal toernooi’
helemaal niet zo, maar
proberen dit tij te keren
nog teveel mannen zegen meisjes te interes‘Vrouwenvoetbal
gen dit.”
seren voor de sport.
is geen voetbal’
Om dat voor elkaar te
TipHorstaandeMaas
krijgen is goede promois een samenwerkings
tie bijvoorbeeld een goed idee. Of het organiverband tussen HALLO Horst aan de Maas
seren van meelooptrainingen en een speciaal
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
toernooi opzetten. Het belangrijkste is echter dat of aanmelden voor de volgende enquête,
er respect en draagvlak is, binnen de club, denkt kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 28 oktober
geopend in Someren

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2019 laat plaatsen

*Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf 1 oktober 2018. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 41

Toverland is toe aan een nieuwe naam
In 2016 is door algemeen directeur Caroline Kortooms overwogen om
de naam van Toverland te veranderen, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd.
Het bestuur bestempelde de naam niet als kinderachtig, iets wat wel
bediscussieerd werd, en zij geeft door middel van het park een eigen
invulling aan de naam. Online is de discussie echter verder gegaan en om
die reden heeft het bestuur van Toverland besloten dat voor het einde van
dit jaar de knoop doorgehakt moet worden: krijgt Toverland een nieuwe
naam, ja of nee? Een grote meerderheid van de stemmers op onze poll,

87 procent, is van mening dat Toverland geen nieuwe naam nodig heeft.
Uit de reacties blijkt dat Toverland een begrip is in de regio. “De naam
staat in de regio goed bekend en de naam doet goed eer aan wat je kunt
verwachten in het park”, is een van de reacties die te lezen is onder de poll
op Facebook. Hieruit blijkt ook dat de stemmers vinden dat de naam het
park goed profileert. De overige 13 procent vindt dat Toverland toch toe is
aan een nieuwe naam. Welke kant Toverland zelf gaat kiezen, zal aan het
eind van dit jaar duidelijk worden.

De wintertijd moet worden afgeschaft
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Als het aan voorzitter Juncker van de Europese Commissie in Brussel
ligt, is het voortaan altijd zomertijd en wordt de klok in het najaar niet
meer verzet. Brussel wil dat de Europese lidstaten eind deze maand een
keuze gaan maken hierover, maar de Tweede Kamer in Nederland komt
er maar niet uit. Politici twijfelen, maar er moet wel een knoop worden
doorgehakt. De wintertijd gaat dit jaar op zondag 28 oktober in; dan gaat
de klok weer een uurtje terug. Door de oliecrisis van 1973, die tot een golf
van energiebesparende maatregelen leidde, werd in 1977 in Nederland de
zomertijd heringevoerd.

Door de wintertijd af te schaffen en te kiezen voor de zomertijd, is het
in de zomer lekker lang licht. Er zouden minder misdaden worden gepleegd,
minder verkeersongevallen gebeuren, het energieverbruik is lager en het is
goed voor de economie omdat de horeca ervan kan profiteren. Maar het heeft
ook nadelen. Volgens wetenschappers verstoort de zomertijd het bioritme van
mensen, wat weer slecht is voor de gezondheid. De zomertijd zorgt er in de
winter voor dat het wel tot 10.00 uur kan duren voordat het licht is. Daarbij is
de zomertijd ook niet de ‘gewone’ tijd waarmee het ooit begon.
De wintertijd moet worden afgeschaft. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 42) > Samenwerking Reindonk en Omroep Venlo is een goede zet’ > eens 42% oneens 58%

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
r
o
Ta Hamminga in samenwerking met
in H

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

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

Arbeidsmigranten: toch Big Business?
Otto Work Force biedt de gemeente Horst aan de Maas bijna 2 miljoen
voor huisvesting van 750 arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zullen
nog wel een tijd in de aandacht blijven. Groot was het aantal vragen over
de huisvesting van short-stay arbeidsmigranten tijdens de thema-avond
voor de gemeenteraadsleden.
Ontstentenis met name over het
gebrek aan cijfers. Gelukkig, het is
niet louter een Horster probleem.
Onderzoek van SEO wijst uit dat
63 procent van de arbeidsmigranten met een verblijfsduur van drie
maanden niet is geregistreerd in de
Gemeentelijke Basis Administratie
(GBA). En toch hebben we ze nodig
en moeten ze dus huisvesten.
Otto Work Force brengt voortdurend in concrete cijfers de behoefte

aan arbeidsmigranten en hun huisvesting onder de aandacht. Hij spreekt
het bedrijfsleven aan. Hij stuurt op
7 maart 2018 aan de Colleges van
B&W alsook de leden van de gemeenteraden een brandbrief, die veel ophef
veroorzaakt. Hij dwingt de gemeentebesturen tot een standpunt en probeert daarmee draagvlak te creëren in
de samenleving. De gemeenten zijn
huiverig vanwege de weerstand van
de bevolking. Toch slaagt hij er in het

college van Horst aan de Maas te overtuigen om medewerking te verlenen
aan de huisvesting van 750 arbeidsmigranten. Weliswaar in de vorm van
een pilot. Evenwel, een pilot is niet
vrijblijvend. Het is dan een plaats
waarin een nieuw arbeidsmigrantenbeleid in eerste instantie wordt geformuleerd en uitgeprobeerd. Otto Work
Force wil nog meer draagvlak en
bedenkt een nieuwe truc, ‘het grote
geld’ als lokaas voor de middenstand.
In zijn voortreffelijk informatiememorandum staat dat een arbeidsmigrant jaarlijks 2.600 euro bijdraagt aan
schatkist en bedrijfsleven. Dit wordt
gepubliceerd in een dagblad van
20 oktober 2018. De middenstand

zal veel inkomsten mislopen, zo is
de stelling, wanneer de arbeidsmigranten niet in de regio worden gehuisvest. Dat geldt ook voor
de gemeente Horst aan de Maas.
Gaat het project van de huisvesting van 750 arbeidsmigranten niet
door dan betekent dat een inkomstenderving van 750 x 2.600 euro
is 1.950.000 euro voor de regionale
economie. Bedrijfsleven, college
van burgemeester en wethouders,
gemeenteraad en middenstanders
kunnen zich dat niet permitteren en
dus wint Otto Work Force.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Journa
lieke

Zomer- of
wintertijd?
Momenteel is het een
veelbesproken onderwerp:
de zomer- en wintertijd.
Vóór 1 april 2019 moet
Nederland het weten: stellen
we een van de twee tijden in
of blijven we twee keer in het
jaar wisselen?
Dit weekend is het weer
zover en zetten we de klok een
uur achteruit. Zelf weet ik nog
niet zo goed van welke optie ik
voorstander ben. Ik ben namelijk een echt zomermens en zou
het liefst zoveel mogelijk zonuren mee willen pakken overdag. De zomertijd lijkt dan de
beste keuze, maar het idee dat
het in de winter pas om 10.00
uur ’s ochtends licht is staat me
ook niet helemaal aan. Uit een
enquête onder 4,6 miljoen
Europeanen bleek dat 80 procent vond dat de zomertijd de
permanente tijd moest worden.
Het lijkt er dus op dat de zomertijd de winnaar gaat worden.
Ik vroeg me af waarom we
eigenlijk zijn begonnen aan het
gewissel van tijd en zocht op
internet naar het antwoord.
Daar vond ik dat de Duitsers dit
in 1916 invoerden tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Na de
Tweede Wereldoorlog werd dit
echter weer afgeschaft en sinds
de oliecrisis in de jaren 70 is het
verzetten van de tijd weer
begonnen. Energieverbruik
speelde destijds ook een grote
rol, maar het blijkt dat het
economische verschil tegenwoordig te verwaarlozen is met
ongeveer 5 euro per huishouden. Hier hoeven we het dus
ook niet meer voor te doen.
Ik ben er dus nog niet over uit
waar ik voor ga, maar wat ik
wél weet is dat we af moeten
van dat ge-jojo. De klok verzetten blijkt namelijk niet goed
voor de gezondheid te zijn.
Ik ben in ieder geval benieuwd
of het de laatste keer is dat
we onze klok een uur achteruit
zetten. Wat ik wel zeker weet is
dat dat extra uurtje slaap dit
weekend zéér welkom is.
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De herfst staat weer voor de deur
Na een mooie nazomer is de tijd aangebroken dat de bomen en struiken hun bladeren weer
laten vallen.

Andere textielinzamelaar: Curitas

Nieuwe kledingcontainers
Per 1 november staan in Horst aan de Maas nieuwe
kledingcontainers. Deze containers vervangen de
huidige blauwe kledingcontainers. Reden voor de
wisseling is dat de gemeente overgestapt is naar
een andere textielinzamelaar: Curitas. Er verandert
verder niets aan het aanleveren van textiel en ook
de locaties wijzigen niet.
Wel/niet in de container
Uiteraard moet het ingeleverde textiel schoon
en droog zijn. Het maakt niet uit dat het
gescheurde of kapotte kleding en/of textiel is.
Van de vezels van het kapotte textiel worden
namelijk nieuwe producten gemaakt, zoals

wisseling van kledingcontainers er tijdelijk

vulling voor autostoelen, vloerbedekking,

geen container staat. Dit is dan maar van

dekens of vilt (voor geluidsisolatie). Dus ook

zeer korte duur (tussen 30 oktober en 2

kapotte kleding voortaan in de textielcontainer!

november). Vanaf maandag 5 november zijn
alle containers gewisseld.

In de hele gemeente staan groenkorven waarin

Om deze werkzaamheden zo efﬁciënt mogelijk

Wat niet in de textielcontainer

deze bladeren kunnen worden verzameld. Verder

uit te voeren gaan wij niet op afroep te werk.

thuishoort: speelgoed, ﬂessen, luiers en

Goede doelen

gaat de buitendienst met meerdere ploegen

Wij begrijpen dat de bladval tijdelijk voor enige

incontinentiemateriaal, dekbedden en kussens.

De nieuwe inzamelaar Curitas ondersteunt

bladruimen in de openbare ruimte. Dorpen en

overlast kan zorgen, waarvoor wij uw begrip

Deze materialen bevatten geen textiel of

jaarlijks verschillende goede doelen. Zo draagt

wijken worden volgens vaste route afgewerkt.

vragen.

kunnen niet hergebruikt worden.

Curitas bij aan het belangrijke werk van o.a.:

Wilt u precies weten wat er wel en wat er niet in

• Daniel den Hoed Stichting

de kledingcontainer mag, kijk dan op het ‘afval

• KWF Kankerbestrijding

ABC’ op onze website.

• Longfonds
• OXFAM Novib

Korte tijd geen container

• Terre des Hommes

Het kan voorkomen dat in de week van de

• Kledingbanken

Op zaterdag 27 oktober a.s. organiseert
Veilig op weg een actiedag voor jong en oud.
Het centrum van Horst zal geheel in het teken
staan van verkeersveiligheid. Je bent van
harte welkom.

Bekendmakingen

DAGPROGRAMMA
‘Ik fiets 10’ in het centrum van Horst

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Fietsers en voetgangers houden rekening met elkaar.
Ludieke actie in het centrum van Horst. Fiets niet harder
dan 10 km/u en je krijgt een beloning bij Loempia Lei.

Fiets veilig - e-bike cursus

10.00 - 12.00 uur, Wilhelminaplein
In samenwerking met Theo Lommen, tweewielerspecialist.

The DriveXperience

Praktijkdag voor jonge autorijders t/m 24 jaar.
9.00 - 16.00 uur, St. Lambertusplein

Junior Company Greenlight

Jongeren van het Dendron College vragen aandacht voor fietsverlichting.
9.00 - 13.00 uur, St. Lambertusplein

Tot zaterdag!
www.horstaandemaas/veiligopweg

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America

Horst

Meterik

Kabroekstraat 1

Witveldweg 104 en 106

St. Jansstraat 21

Nieuwe Peeldijk 36

Fabrieksstraat 6

St. Jansstraat 23

Smidseplein 7
Evertsoord

Custersweg 18

Sevenum

Slenkenweg 3

Helmesstraat 16

Boekweitstraat kv 28

Veld-Oostenrijk ong,

Staarterstraat 6

Griendtsveen
Diverse wegen

(Percelen O 443 en O 450)
Westerholtstraat 14

De Hees 25a
Sectie S, perceelnr. 763

St. Lambertusplein
Grubbenvorst

Swolgen

Irenestraat 31c

Meerlo

Lottumseweg 57

De Cocq van

Ericaplein 30

Haeftenstraat 13

Generaal Dempseystraat 29
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende

Hegelsom

Melderslo

bestemming Steeg 15,

Venstraat 26

Herenbosweg 36a

Sevenum
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Het echtpaar Jenniskens–Vorstermans uit Meterik vierde hun 60 jarig huwelijksfeest. Burgemeester
Ina Leppink-Schuitema bezocht de jubilarissen om hen persoonlijk te feliciteren.

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.

Hou het Floriadeterrein open
Na het sluiten van de Floriade is het terrein voor veel mensen een
prachtig stuk om te sporten, te fietsen, te wandelen, te picknicken en
met de kinderen te recreëren. Een gebied waar we allemaal deel van
hebben uitgemaakt en wat inmiddels bij ons hoort. Van en voor ons
allemaal.
Nu ligt er een verzoek vanuit
Greenport om het terrein alleen
maar open te stellen tijdens kantooruren. Dus niet meer op zondagochtend picknicken op het terrein,
of na het werk een rondje hardlopen. Deze beslissing wordt in maart
2019 genomen.

Als PvdA Horst aan de Maas hebben we het initiatief genomen voor
het behoud van dit terrein voor onze
samenleving. Onze motie werd bijna
unaniem gesteund en inmiddels overgenomen door zowel de PvdA Venlo
als in provinciale staten.
Maar dat is niet genoeg. Om deze

oproep extra kracht bij te zetten was
er afgelopen zaterdag een actiedag
georganiseerd op het Floriadeterrein.
Door allerlei activiteiten als hardloopclinics, bootcamp en IVNnatuurwandelingen werd duidelijk
gemaakt hoe belangrijk dat gebied
voor velen van ons is. Het was een
mooie actiedag: met ruim 150 actieve
deelnemers en sympathisanten.
Ook is er een manifest opgesteld
welke binnen 4 dagen door meer
dan duizend mensen werd ondertekend. Duizend handtekeningen die

werden overhandigd aan de wethouders Erwin Boom (Venlo) en Bob
Vostermans voor het open houden
van het park.
Er ligt nu een fantastisch gebied,
ontwikkel hier hoogwaardige bedrijvigheid in balans met laagdrempelig
recreatief gebruik en ga nou niet op
andere plaatsen onnodige investeringen doen, maar versterk juist dit
gebied zodat iedereen met plezier en
trots hier terecht kan.
Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

3 dolle voordeeldagen
vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 oktober

1 paar 40% korting*
2 paar 50% korting*
*Geldig op alle schoenen in het dolle dagen rek.

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
volg ons ook op

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

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

Vierkante meters of kwaliteit?
Het gaat goed met de economie in Nederland. Ook in onze gemeente.
Het werkloosheidspercentage in Horst aan de Maas is zelfs flink lager
dan het landelijk gemiddelde. Maar is dat een reden om tevreden achterover te leunen? Zeker niet. Er zijn nog genoeg zorgpunten en uitdagingen.
Zo sluit het arbeidspotentieel
in een aantal sectoren niet aan bij
de behoefte. Er zijn veel te weinig
technisch geschoolde mensen voor
de bouw en de maakindustrie. In de
zorg eenzelfde beeld. Daarnaast zijn
er ook nog steeds te veel mensen die

langs de kant staan en graag mee willen doen op de arbeidsmarkt.
Het CDA wil dat het college in Horst
aan de Maas een economisch beleid
voert dat bijdraagt aan oplossingen
voor deze problematiek. Daarnaast
ijvert de CDA-fractie al geruime tijd

om de werving van nieuwe bedrijven
in onze regio, met name in Greenport
Venlo, meer aan te laten sluiten bij
het DNA van onze regio. Samen met
de andere fracties in de gemeenteraad hebben we zelfs een werkgroep
opgezet om meer invloed uit te kunnen oefenen. Voor het grondbedrijf
van Greenport Venlo is het blijkbaar
heel verleidelijk om alle beschikbare
grond snel uit te geven aan grote internationale logistieke bedrijven. Maar is
het binnen halen van hele eenzijdige

bedrijvigheid wel toekomstbestendig?
Moeten we niet veel meer ‘kwalitatief’
acquireren? Bedrijven die de MKBstructuur, veelal familiebedrijven in de
agribusiness en in de maakindustrie
versterken. Gelukkig ontwikkelt de
Campus Greenport Venlo zich positief.
Dat biedt kansen. Binnenkort gaat de
werkgroep het gesprek aan met het
acquisitieteam van Greenport Venlo.
Genoeg te doen dus!
Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

Het belang van de begroting:
D66+GroenLinks wil goede keuzes maken
Elk jaar stelt de gemeenteraad van Horst aan de Maas de begroting
voor het daaropvolgende jaar vast. Tijdens de raadsvergadering van
13 november aanstaande zullen we de begroting van 2019 bespreken.
Waar we zien dat het economisch heel erg goed gaat de afgelopen tijd, zien we dat in de begroting
voor de komende jaren helaas te
weinig terug. Het is zaak om het
geld dat we de komende jaren kunnen besteden, zodanig uit te geven

dat iedere inwoner van Horst aan de
Maas er beter van wordt en dat we
onze gemeente nog mooier maken.
Wat D66+GroenLinks zetten we
het geld dus vooral in op zorgen
voor goede zorg (waar ook een van
de grootste uitdagingen ligt voor de

komende jaren), goed onderwijs voor
al onze inwoners, goede handhaving,
versterken van milieu en groen en het
in gang zetten van de energietransitie. Er gaan al een hoop zaken goed
in deze gemeente, maar er valt ook
nog veel winst te behalen. Winst, die
volgens ons te halen is als we onze
schouders er gezamenlijk onder zetten. Een goed voorbeeld hiervan is de
energietransitie in Kronenberg, waar

inwoners zelf de ambitie hebben om
energieneutraal te worden.
Op 13 november zal ons betoog
zich met name richten op deze punten, omdat wij het belangrijk vinden daar mee aan de slag te gaan,
of zaken die goed gaan door te zetten.
U ook?
Jim Weijs,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Ook zo’n behoefte aan LSD?
Heeft u ook zo’n behoefte aan LSD? Drugs? Nee hoor: Luisteren,
Samenvatten en Doorvragen. Met verschillende onderwerpen die in
Horst aan de Maas spelen is er behoefte aan een échte dialoog met
belanghebbenden. Daarbij gaat het niet om gelijk hebben of gelijk
krijgen. Maar wél om oprechte interesse en willen begrijpen wat de
ander beweegt en bedoelt. En om te komen tot een kwalitatief goed
resultaat.
Elkaar begrijpen vormt de basis
om te komen tot oplossingen en
draagvlak voor de vraagstukken
waar de samenleving, en dus ook de

gemeente, mee te maken heeft en
gaat krijgen. Geen gemakkelijk opgave
in een tijd waar mensen steeds
mondiger worden, en vaker hun

mening of oordeel klaar hebben.
Zo staan er regelmatig in media
als HALLO Horst aan de Maas of de
dorpsbladen berichten van mensen die
ergens wat van vinden. Gedreven vanuit hun persoonlijke voorkeur proberen
ze de publieke opinie te beïnvloeden.
Echter met alléén een mening is er
nog geen oplossing. Dus verandert er
niets.
De trend dat het minder om feiten
en realiteit gaat en meer om emotie

DAMESKLEDING (MAAT 36 T/M 52)
WOONACCESSOIRES
Sandra Rasing
Venrayseweg 16b, 5961 AG Horst
Tel. 06 - 235 080 96
www.facebook.com/pand16horst

Nieuw in Pand16 mode en meer: plus size dameskleding t/m maat 52

en sentiment, maakt LSD nóg belangrijker. Dit is nodig om een goede analyse en afweging te kunnen maken.
De VVD Horst aan de Maas staat voor
kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit. En niet om gelijk te geven
aan degene die het hardste roept, de
meeste weerstand biedt of het beste
de beeldvorming probeert te beïnvloeden. Gewoon. Doen.
Jeroen Achten,
VVD Horst aan de Maas
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Snoeidag Jong Nederland
America succes
De jaarlijkse snoeidag in De Heere Peel in America door Jong Nederland America vond op zaterdag
20 oktober plaats. Het natuurgebied werd bijgesnoeid. Met 35 kinderen en 15 vrijwilligers werd De Heere Peel
onderhouden.

AFSLAG10
VERBINDT
In het vorige artikel over Afslag10 heeft u kunnen lezen over
de verbindingen die binnen Afslag10 gelegd zijn en gelegd
worden. Onlangs hebben zich nieuwe partners aan Afslag10
verbonden. Een hiervan is Emonts Jobcoaching, welke in dit
artikel wordt uitgelicht. Daarnaast willen we in dit artikel
aandacht vestigen op het nieuwe kunstgrasveld dat dit
weekend bij hockeyclub HCH wordt geopend.

De snoeidag is een jaarlijkse activiteit vanuit Jong Nederland America.
Samen met twee boswachters van
stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen Limburg (IKL)
onderhielden de kinderen en vrijwilligers het natuurgebied.

“Toen De Heere Peel in 2003
aangelegd werd zijn er vennetjes
gekomen met daarover drie bruggetjes”, zegt Marco Hesp van Jong
Nederland America. “Toen waren ze
nog goed zichtbaar. Vorig jaar hebben
we daar al een deel gesnoeid en dat

is het nu alweer een beetje aangegroeid. Met de snoeidag zijn we aan
de slag gegaan op andere delen in en
om het ven.”
Foto’s van deze snoeidag zijn
te bekijken via de fotopagina van
www.jnamerica.nl

Gezondste Regio 2025 opent
informatielocatie ‘t Plein

“DENKEN IN KANSEN, SAMEN AAN DE SLAG”
Om de leefbaarheid in de gemeente Horst aan de Maas naar een
hoger niveau te tillen is Afslag10 continue op zoek naar nieuwe
verbindingen. Recentelijk heeft Hay Emonts, eigenaar van Emonts
Jobcoaching, zich als partner verbonden aan Afslag10. Onder
het motto “Alleen kan je niks, samen kan je alles” vindt Hay het
belangrijk dat mensen bij elkaar worden gebracht en samen zoeken
naar oplossingen. “Zo biedt de samenwerking van het bedrijfsleven
met onderwijs en overheid prachtige kansen om bijvoorbeeld
een maatschappelijk project uit te werken”. Vanuit Businessclub
Wittenhorst is Hay reeds betrokken geweest bij het project Fit
naar Werk, wat veel profijt heeft opgeleverd voor mensen met een
uitkering en voor bedrijven binnen Afslag10 en de regio eromheen.
Als partner van Afslag10 zet Hay zich dan ook graag in voor een
sociaal en sportief Horst aan de Maas.

Gezondste Regio 2025 opent haar fysieke locatie genaamd ’t Plein op vrijdag 26 oktober in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas. Hier kunnen geïnteresseerden langskomen om geïnformeerd te worden over de
Gezondste Regio 2025 en inspiratie op te doen over gezonde onderwerpen.
De Gezondste Regio 2025 wil
als regio Noord-Limburg in 2025 de
gezondste regio van Europa zijn.
Door middel van het openen van
’t Plein wil de werkgroep meer inwoners betrekken bij positieve gezondheid. Iedereen kans langskomen om
over onderwerpen na te denken.

In ’t Plein staan verschillende
thema’s centraal, waaronder scholen, bedrijven, ouderen en omgeving.
Tijdens de open dag zullen er mensen klaar staan om hierover te praten, informatie te delen en nieuwe
ideeën te ontvangen. ’t Plein gaat
ook gebruikt worden voor het orga-

niseren van workshops, inspiratiemomenten en gezondheidscafés.
Het wordt ook tevens een toeristisch
informatiepunt.
De open dag wordt gehouden in
de ontvangsthal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas tussen
10.00 en 16.00 uur.

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

Hay Emonts van Emonts Jobcoaching, partner van Afslag10
OPENING KUNSTGRASVELD HOCKEYCLUB HORST
Naast het zoeken van nieuwe verbindingen probeert Afslag10 ook
met de huidige leden de leefbaarheid in de gemeente te verhogen.
Op het gebied van sport maken goede accommodaties en faciliteiten
hier onderdeel van uit. Als aanvulling op de uitstekende faciliteiten
die er in Afslag10 al aanwezig zijn, wordt op zondag 28 oktober een
nieuw kunstgrasveld van Hockeyclub Horst (HCH) geopend.
De feestelijke opening start om 11:15 en ook voor kinderen worden
er die dag verschillende activiteiten georganiseerd.

Herfstconcert met slagwerk
De Drumband van Jong Nederland, de slagwerkgroep van Muziekvereniging Concordia uit Meterik
en van Koninklijke Harmonie van Horst hielden zondag 21 oktober een gezamenlijk herfstconcert.
Het optreden vond plaats bij Feesterij en Danserij Froxx in Horst.
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Clubmatch KC Venray
KC Venray e.o. organiseert zondag 28 oktober haar jaarlijkse clubmatch. Deze vindt vanaf 10.00 uur plaats in zaal ‘t Brugeind in Meerlo.
Tijdens de clubmatch worden
rashonden gekeurd. Dit jaar mogen
ook honden zonder stamboom
mee doen met een aparte keuring
voor honden zonder stamboom.
Bezoekers kunnen daarnaast informatie inwinnen over de verschil-

lende rassen. Tijdens de show komt
het erop neer dat alle honden netjes
lopen aan een korte lijn, ‘staan’ en
zich laten betasten en toestaan dat
de keurmeester naar het gebit kijkt.
Kijk voor meer informatie op
www.kcvenray.nl of op Facebook.
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18 deelnemende liedjes

Joonk gelierd wint
liedjesavond D’n Dreumel
Joonk gelierd, bestaande uit Sandra Vullings en Anne en Sophie Riswick, heeft zaterdag 20 oktober de
57e liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst gewonnen. Zij zongen het nummer Kom mit
meej meij.

Vogelmarkt in Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert
op zondag 28 oktober haar maandelijkse vogelmarkt. De markt wordt
gehouden in zaal ‘t Brugeind in Meerlo en duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze markt kunnen vogels
worden gekocht en verkocht. Verder
kunnen ook vragen gesteld worden over het houden van vogels of
kunnen bijvoorbeeld de nagels van
een eigen kanarie of andere vogel
geknipt worden. Vogels dienen aan-

geboden in de daarvoor bestemde
kooien, maximaal twee vogels per
kooi, duiven en kwartels worden niet
toegelaten zonder inentingsbewijs.
Neem voor meer informatie contact
op met Ton Gordebeke, 0478 53 13 29
of jamd.gordebeke@home.nl

Prins Meterik
De Jeugdprins van carnavalsvereniging De Meulewiekers hoort voortaan bij de prinsen van de ’grote’ carnaval. Dat maakt de carnavalsvereniging bekend. Vanwege het grote leeftijdsverschil tussen de andere
jeugdprinsen in Horst aan de Maas heeft het bestuur de stap gezet naar
de grote carnaval.
Het grootste gevolg van deze
verandering is dat de prins niet
meer te zien zal zijn op de recepties van de jeugdzusterverenigingen. “De leeftijd van de Meterikse
prins in de loop der jaren van 1x11
naar zowat 2x11 verschoven”,
schrijft de carnavalsvereniging op
haar website. “We grijpen dit 5x11
jubileumjaar aan om de overstap

te maken van de jeugd naar de
‘grote’ carnaval.” De Meulewiekers
trappen hun jubileumjaar af op
zaterdag 17 november in Zaal de
Meulewiek. Daar zullen onder
andere De Breurkes en Twië Hand
Op Iën Proek optreden. Eind 2019
viert de jubilerende vereniging haar
mijlpaal. Op zondag 25 november
komt de jubileumprins uit.

Het nummer is geschreven
én muzikaal gearrangeerd door
Marc Joosten, die ook de prijs voor de
beste tekst- en muziekschrijver won.
Er waren in totaal 18 deelnemende
liedjes waarvan de vier hoogst genoteerde op een cd worden uitgebracht

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

die in december verschijnt. Op de
tweede plek eindigde Twië hand op
iën proêk met Later & Later. Derde
werd H4 en Veul Plezeer met We vieren ût laeve....!!! en de vierde plek was
voor Maikel en Daniëlle van Helden en
Met vastenaovend zien weej beejiën.

De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt
aan Jeroen Baltussen. Roel Backus
nam na 11 jaar de voorzittershamer
van de liedjesavondcommissie over
van Jac Jeurissen.
(Foto: Marc Cremers, Fotoclub Horst aan
de Maas)

GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines
en besturingssystemen voor bedrijven in de composteringsbranche
en champignonteelt wereldwijd

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:
 Constructiebankwerker/lasser die MIG/MAG lastechniek beheerst
 Elektromonteur die ook graag in het buitenland werkt

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

 Monteur binnen-/buitendienst gespecialiseerd in machinebouw
 Technisch productiemedewerker met een praktische instelling
Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

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

GTLEuropeBV

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/
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Melderslo wint in eigen
dorp van HBSV
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo speelde zondag 21 oktober tegen HBSV uit Hout-Blerick. De wedstrijd werd
gewonnen met 2-0.
Na een rustige begin speelde
Bart Theeuwen een strakke bal in
op Dennis Gubbels die knap weg
draaide en Bart Verheijen diep
stuurde. De uitgekomen keeper leek
de bal weg te kunnen werken, maar
Bart blokte de bal, waardoor deze
het strafschopgebied in rolde. Twee
verdedigers zou normaal gesproken
voldoende moeten zijn om deze bal
dan weg te werken, maar Bart wist
met een geweldige sliding de bal
tussen de verdedigers uit te harken
en schoot al liggend de bal tegen de
touwen, 1-0.
HBSV leek zeer ontevreden over
de kwaliteit van de grasmat, gezien
het feit dat ze alleen met hoge bal-

len probeerden vooruit te komen.
Echte kansen waren er tot de rust verder dan ook niet te noteren.
Na rust bleef het beeld hetzelfde.
Melderslo zakte in en maakte het
HBSV vanaf de middenlijn moeilijk,
waardoor Melderslo niet in de problemen kwam. Na enkele speldenprikjes
van HBSV volgde in de 57e minuut
een corner van Melderslo die door
Jeroen Gubbels zuiver op het hoofd
van Bart Verheijen werd gelegd.
Bart mocht geheel vrijstaand zijn
tweede van de middag binnenknikken, 2-0 en wedstrijd in het slot. Van
een offensief van HBSV was absoluut
geen sprake. Ze bleven de lange bal
hanteren op de inmiddels naar voren

geschoven laatste man. Op een kopbal van deze lange speler na, werd
het niet echt gevaarlijk voor het doel
van Melderslo.
De wedstrijd werd verdedigend prima
gecontroleerd door de mannen van
Wim Rijs en HBSV was niet bij machte
om een goede kans te creëren.
Geen spectaculaire wedstrijd,
maar dat maakt uiteraard niks uit
als je de drie punten met een 2-0
overwinning in eigen dorp houdt.
Door het wegvallen van Oranje Zwart
zal er qua punten nog het een en
ander veranderen in de rangschikking, maar feit blijft dat Melderslo
prima mee blijft doen in de bovenste
regionen van de 3e klasse.

Eerste overwinning
Set Up/MVC’64
Door: volleybalvereniging Set Up/MVC’64
Voor het damesteam van Set Up/MVC’64 uit Meerlo en Maashees stond zaterdag 20 oktober de eerste thuiswedstrijd tegen de nummer laatst op de ranglijst op het programma. De wedstrijd werd in Maashees gespeeld
tegen de dames van Bedovo DS 1. Een wedstrijd die punten op moest leveren om uit de onderste regionen van
de ranglijst weg te komen. Dat lukte met 3-1.
Het begin van de eerste set ging
gelijk op. Via 6-7 sloeg Set Up/MVC’64
DS 1 een gaatje naar 9-7 en deze
voorsprong werd niet meer weggegeven. Het bleef gedurende de set gelijk
opgaan en via 17-14 en 23-22 werd
deze set door de dames uit Meerlo en
Maashees beslist met 25-22.
De tweede set begon hetzelfde
als de eerste set. Weer sloeg Set Up/
MVC’64 DS 1 een gaatje naar 7-5 en
deze voorsprong werd verder uitgebouwd naar 19-14 en 24-21. Zo leek er
niets aan de hand maar aan het eind

van deze set werden veel persoonlijke
fouten gemaakt waardoor Bedovo DS
1 terug kon komen naar 24-24. De set
werd vervolgens onnodig verloren met
24-26. Het verlies van de tweede set
werkte in de derde set nog even door
in een achterstand van 5-6 en 9-11.
Maar daarna knokten de dames uit
Meerlo en Maashees zich terug naar
16-13 door een goede servicereeks
van aanvoerster Sanne. De voorsprong
werd niet meer afgegeven en via
19-16 won Set Up/MVC’64 DS 1 de set
overtuigend met 25-18.

Het team van coach Geert Robben
wilde geen set meer afgeven dus de
vierde set werd meteen sterk begonnen. Er werd een ruime voorsprong
van 10-3 neergezet die verder werd
vergroot naar 18-16 en 22-11. De set
werd ruim gewonnen met 25-14.
De eerste overwinning voor de
dames van Set Up/MVC’64 DS 1 in de
promotieklasse is een feit. De eerstvolgende wedstrijd wordt op 3
november gespeeld om 16.00 uur in
Odiliapeel tegen de dames van
TFC DS 1.
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Ongeslagen

Korfbalsters
SV Melderslo
blijven winnen
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 21 oktober
tegen Rietvogels 1 uit Riethoven. De wedstrijd werd gespeeld op
sportpark De Rijtjes in Riethoven. De eindstand werd 8-10.
Het duurde even voordat er werd
gescoord, maar het was SV Melderslo
dat door twee schoten op een 0-2
voorsprong kwam. Daarna kwam
Rietvogels terug tot 2-2, maar SV
Melderslo pakte al snel opnieuw
de voorsprong. Het liep uit tot een
stand van 4-7 bij rust, hoewel er
wat felheid mistte. Na rust bleef
de ploeg wat matjes. Het scoren
ging moeizaam, en daar maakte
Rietvogels gebruik van. De ploeg
uit Riethoven kwam weer dichterbij en bleef SV Melderslo de rest van

de wedstrijd op de hielen zitten.
Toch lukte het Rietvogels niet om
op gelijke hoogte te komen en was
het SV Melderslo dat de voorsprong
de gehele wedstrijd behield. Bij een
stand van 8-10 klonk het eindsignaal.
Hoewel SV Melderslo haar normale
niveau niet haalde in deze wedstrijd,
gingen de punten toch verdiend
mee terug naar Melderslo. De ploeg
heeft alle tegenstanders van de
Overgangsklasse nu één keer gehad
en staat met 14 punten uit zeven
wedstrijden ongeslagen bovenaan.

OPEN
DAG

Galerij
Klavertje Vier

zondag 28 oktober
van 11.00 - 17.00 uur

Americaanseweg 108c
5964 PB Meterik
Schilderijen en Vintage
en nog veel meer

galerijklavertjevier@gmail.com
www.galerijklavertjevier.nl
op afspraak geopend

VACATURES

Gedreven Wittenhorst
klopt Deurne
Door: Henk Coppus, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst wist na het echec tegen EHC wat haar te doen stond zondag 21 oktober
tegen Deurne. Uiteindelijk werd het 4-1.
Van meet af aan werd er veel
strijd geleverd en liet Wittenhorst
Deurne niet in haar spel komen.
Ondanks een heel licht eerste overwicht van Deurne was het Wittenhorst
dat de ruimtes creëerde en dit al snel
wist uit te buiten. Michiel Hanssen
wist na een tiental minuten de bal
trefzeker achter de Deurne goalie te
plaatsen na uitstekend doorzetten van
Rob Zanders: 1-0.
Deurne toog ten aanval, maar
Wittenhorst bleef de gevaarlijkste
ploeg en had haar zaakjes tactisch
goed op orde. De thuisploeg kon echter gedurende de eerste 20 minuten
nog niet effectief genoeg om gaan
met de ontstane kansen. De voorwaartsen misten een aantal veelbe-

lovende ballen om een vroegtijdige
beslissing te forceren.
Na 40 minuten was de thuisploeg
dan toch succesvol: Michiel Hanssen
volleyde ditmaal de bal haarfijn over
de Deurne-doelman na een perfect
teruggelegde pass van Rob Zanders:
2-0.
Ook na rust bleef Wittenhorst de
toon zetten, ondanks een Deurne
dat optisch iets meer balbezit had.
Het vroeg druk zettende Wittenhorst
dwong de gasten tot onnauwkeurigheden en de thuisploeg creëerde
opnieuw een aantal goede kansen.
Daan Verlijsdonk, Giel Beurskens,
Rob Zanders en Joost van Rensch
misten echter steeds net de finesse
om een beslissende stand te kunnen

forceren. Na een dikke 80 minuten
leek Deurne terug te kunnen komen
in de wedstrijd: een afgeslagen bal
werd door Arne van Geffen op zijn
slof genomen en liet Sjors Witt kansloos: 2-1. Even leek Wittenhorst te
wankelen, maar Marco Daniëls zorgde
snel voor nieuwe feestvreugde in het
Horster kamp. Zijn harde en strakke
schot vanaf een meter of 20 verdween
luttele minuten later pardoes achter
de Deurne doelman, de beslissing was
een feit: 3-1.
In de laatste minuut zorgde Rob
Zanders voor de apotheose: hij snelde
alleen op de Deurne doelman af en
deze legde Rob neer. Dit betekende
strafschop en rood. Rob verzilverde dit
buitenkansje zelf: 4-1.

Servicemonteur W
Onderwijs & Zorg
Servicetechnicus
Utiliteit
Projectleider
Expeditiestraat 2,
5961 PX Horst

www.vantilburgbv.nl/werken-bij-ons
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Hans Loonen
benoemd tot
Lid van Verdienste

Recreanten

Hans Loonen is gehuldigd voor zijn vele jaren diensten bij de voetbalvereniging van Lottum. Hij zit 25 jaar bij de vereniging en daarom
reikte Arie Janssen, ambassadeur van de KNVB, de Oorkonde van
Verdienste uit.

In de Schadijkse Bossen in Meterik wordt op zondag 4 november de vijfde wedstrijd om de Toma Cycles
Cup gereden. Dat is een competitie voor veldrijders en mountainbikers. De eerste rijders gaan om 09.30 uur
van start.

Vijfde wedstrijd Toma
Cycles Cup in Meterik
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het Limburgs Express
Cycling Team (LECT) en is onderdeel
van de Limburgse wintercompetitie.
Het parcours heeft een lengte van 2,6
kilometer en gaat over een gedeelte
van de vaste mountainbikeroute in
de Schadijkse Bossen.

Naast de officiële competitiewedstrijden heeft het LECT een wedstrijd
voor recreanten opgezet, waarmee geld opgehaald wordt voor het
onderhoud en de ontwikkelingen van
de mountainbikeroute. Deze wedstrijd gaat om 09.30 uur van start,
waarna de officiële wedstrijden om

10.15 uur beginnen. De wedstrijden duren tot ongeveer 15.30 uur en
zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
De inschrijving voor de wedstrijden
is open tot een half uur voor de start
van de wedstrijd.
Kijk voor meer informatie op
www.limburgcross.nl

Moeite met bijbenen

Eerste nederlaag voor
VC Trivia D1
De dames van volleybalclub Triva D1 hebben hun eerste wedstrijd verloren van Apollo uit Mill. Ze verloren
op zaterdag 20 oktober de uitwedstrijd. De wedstrijd ging gelijk op, toch trokken de dames van Apollo aan het
langste eind.

Tijdens de jaarvergadering ontving Loonen zijn speldje. De Oorkonde
van Verdienste is de op een na hoogste onderscheiding die je kunt ontvangen. Hans Loonen is buiten bestuurslid

ook scheidsrechter, wedstrijdsecretaris en medeorganisator van de
Jeugdvoetbaldagen. Een terechte
onderscheiding volgens de leden en
het bestuur van sv Lottum.

Ondanks een goed voorbereide
warming-up werd er slordig aan de
eerste set gestart. Door persoonlijke fouten kwam het team al snel
op achterstand, waardoor er erg hard
gewerkt moest worden om de thuispartij bij te benen. Vanwege het sterke
blok van Apollo moest het team ook
aanvallend even haar draai vinden,
maar dit lukte aardig. Het was spannend, maar de eerste set werd nipt
verloren met 27-25.
In de tweede set werden de rol-

len omgedraaid, de trein van VC Trivia
begon te lopen en ditmaal bouwden
zij de voorsprong op. Er kwam vertrouwen en beleving en dat gaf kracht
om het puntenverschil vast te houden
tot het eind van de set, 20-25 voor
VC Trivia.
In de derde set vonden er aan de
kant van Apollo enkele wisselingen
plaats, waardoor ze hun volleybalspelletje konden versnellen. VC Trivia werd
overrompeld en ze hadden moeite
met het bijbenen van de dames uit

Mill. De achterstand kon opnieuw
niet worden bijgehaald, waardoor de
derde set eindigde in een stand van
25-17. Dit gold ook voor de vierde set,
er werd hard gewerkt, zowel verdedigend als aanvallend, maar Apollo
wist heel goed gebruik te maken
van de zwakke plekken. Ondanks het
meest constante volleybalspel tot nu
toe, tegen de eveneens meest sterke
tegenstander tot nu toe, keerden de
dames van VC Trivia deze avond met
één puntje huiswaarts.
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GFC’33 deelt punten
met Stormvogels
Door: voetbalvereniging GFC’33
In een enerverend duel deelden GFC’33 uit Grubbenvorst en Stormvogels uit Siebengewald zondag 21 oktober
de punten. Op basis van de kansen, vooral in de tweede helft, had er meer ingezeten voor de Grubbenvorstenaren.

Het eerste half uur heerste
Stormvogels. De degradant uit de
derde klasse was feller en zette
GFC’33 vast op eigen helft. Een doelpunt hing in de lucht en viel dan ook
na 15 minuten: 0-1. De ploeg van
trainer René Peters kreeg nog een
domper te verwerken door de snelle
blessure van Bram Martijn. Dat betekende voor GFC’33 nog een belangrijke speler minder na spelverdeler
Willem van den Aarssen en spits
Jasper van der Weegen. Maar de ploeg
liet zien wat het waard was, zette
er een tandje bij en langzaam kan-

telde het duel. Na rust bleef GFC’33 de
betere ploeg en er waren meerdere
kansen op de gelijkmaker. Maar paal
en keeper stonden in de weg.
Stromvogels kwam nog maar zelden
gevaarlijk voor de dag. Een half uur
voor tijd kwam de verdiende gelijkmaker er toch. Na een overtreding
op de doorgebroken Thei Breukers
gaf de scheidsrechter rood aan de
laatste man van Siebengewald en
een penalty. Aanvoerder Wouter van
Denzen schoot raak vanaf 11 meter,
maar blesseerde zich hierbij en moest
gewisseld worden.

Toen even later ook Wouter
Peeters met een hoofdblessure het
veld moest verlaten, was de gehele
middenas van de afgelopen weken
weg. Maar de invallers deden het
prima en GFC’33 kreeg diverse kansen
om de winst te pakken. De grootste
was voor Thei Breukers, maar voor
een leeg doel schoot hij de bal op de
paal. Zo bleef het bij 1-1, wat uiteindelijk toch voelde als twee verloren
punten. Wel handhaaft GFC’33 zich
hiermee op de tweede plaats op de
ranglijst, twee punten achter koploper
FCV-Venlo.

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Volleberg Hijs- en heftechniek zoekt een klantgerichte service
monteur met voorkeur voor elektrotechniek. De service
monteur bij Volleberg Hijs- en heftechniek is volledig
toegerust om zijn taak goed te vervullen. Ons werkgebied
omvat de regio Nijmegen, Eindhoven, Roermond.

Functieprofiel
• MBO werk-/denkniveau
• Diploma elektrotechniek of
mechatronica
• Communicatief sterk
• Representatief
• Bereid om op hoogte te werken
• Enthousiast en gemotiveerd en
dat draag je ook uit

•
•
•
•

Klant- en oplossingsgericht
Zelfstandig
Verantwoordelijk en initiatiefrijk
Bereid om extra te werken in
piektijden
• In bezit van rijbewijs B
• De branchespecifieke kennis
zal via (interne) opleidingen
aangevuld worden

Bedrijfsprofiel
Volleberg Hijs- en heftechniek is een kleine organisatie met meer
dan 25 jaar een brede expertise op het gebied van hijsen en heffen.
Het keuren, leveren en repareren van hijs- en hefmiddelen zijn onze
kerntaken. Het inspecteren, controleren, beheren, onderhouden van
hijs- en hefmiddelen én het geven van gebruiksinstructie maken tevens
deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden. Tijdens onze dagelijkse
werkzaamheden maakt de klant gebruik van onze ruime expertise en
deskundigheid.
Aanbod
Wij bieden een prettige werkomgeving in een klein team met marktconform
salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waarbij je eigen
ontwikkeling en wensen ingepast kunnen worden.

Kinderen ‘t Nest
voetballen bij Sparta’18
De BSO kinderen van ’t Zaerums Nest en BSO&co van Sevenum hebben zich in de herfstvakantie
uit kunnen leven op het voetbalveld van Sparta’18. Onder begeleiding van vier leden van Sparta ’18
die tevens de opleiding CIOS/Speco volgen, mochten de kinderen lekker een balletje trappen.
“De kinderen hebben genoten van de leuke sportieve uurtjes, echt voor herhaling vatbaar”, aldus
‘t Nest. De organisatie geeft aan het belangrijk te vinden om bij speciale activiteiten samen te
werken met plaatselijke verenigingen.

Solliciteren
Heb je interesse dan horen wij dat graag en zien wij jouw sollicitatie met CV
graag tegemoet. Je kunt je sollicitatie sturen naar info@vollebergbv.nl
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Ricus Kuijpers via telefoon 0478-532929.
Volleberg Hijs- en heftechniek B.V.
Energieweg 20, 5804 CE Venray
T: 0478-532929
F: 0478-532844
www.vollebergbv.nl
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Sparta’18 wint bij
koploper Erp

Meterik te sterk
voor Heijen
Door: voetbalvereniging RKVV Meterik
De eerste teams van RKVV Meterik en VV Heijen speelden zondag
21 oktober op sportpark de Vonckel in Meterik een sportieve wedstrijd.
Meterik won uiteindelijk verdiend met 3-0 omdat de groen-witte
diverse uitgespeelde kansen wel benutten.
Meterik begon sterk aan de wedstrijd en zette Heijen vanaf de aftrap
onder druk. In de 20e minuut gaf
Tom Verbong een gave voorzet, maar
Dirk van Rengs had het vizier nog te
hoog staan en schoot in vrije positie over. Dirk had echter de smaak
te pakken en soleerde een paar
minuten later door de verdediging
en schoot Meterik op een zeer verdiende 1-0 voorsprong. Vervolgens
gaf de thuisploeg het initiatief uit
handen, door onnodig balverlies
en het ontbreken van scherpte en
slimheid in de duels en dat bleef
ook in de tweede helft het manco.
Maar Heijen creëerde toch maar weinig gevaar en kon zijn hoge positie
op de ranglijst niet waar maken.
Vlak na de thee was aanvoerder
Gijs van Rengs dicht bij de 2-0 maar
zijn inzet werd gekeerd door de

keeper. Na een uur was Heijen
tweemaal dicht bij de gelijkmaker maar eerst ging een inzet vlak
voorlangs en vervolgens belandde
een inzet op de bovenkant lat.
Meterik was vervolgens gevaarlijk
in de counter en Rick Heesen profiteerde in de 65e minuut van een
misverstand in de verdediging en
schoot vrij voor de keeper beheerst
de 2-0 binnen. Even later leek de
andere jongeling Jordi van Rens ook
te scoren maar door te lang aarzelen
kon de Heijen verdediging ingrijpen. Heijen was onder andere nog
gevaarlijk met een schot op de paal,
Meterik- keeper Luuk Haenen was
deze middag echter rots in de branding en hield de nul vast. Dirk van
Rengs scoorde in de slotfase nog
de alleen voor het doelsaldo en de
‘poulers’ belangrijke 3-0.

Crist Coppens
4 speklappen en
4 roomschijven € 6,95

geldig t/m
zaterdag
27 oktober 2018

4 gepaneerde schnitzels € 6,50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Door: voetbalvereniging Sparta’18
De heren van Sparta’18 uit Sevenum hebben de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Op bezoek bij
koploper Erp werd zondag 21 oktober, door een goede teamprestatie, met 0-2 gewonnen.
Vanuit een goede verdedigende organisatie werden de punten meegenomen naar Sevenum.
In de eerste helft was het voor beide
ploegen hard werken. Erp had iets
de overhand en was vooral gevaarlijk met voorzetten en lange ballen. Sparta’18 bleef gevaarlijk in de
counter. Gescoord werd er echter
niet. In de tweede helft eenzelfde
spelbeeld. De eerste keer in de
tweede helft dat Sparta’18 gevaarlijk
werd, mocht Bart Schouten aanleggen voor een vrije trap op 20 meter
van het doel. Aanleiding was een
overtreding van een verdediger van
Erp op Rob Peeters die alleen op het

doel af ging. De scheidsrechter deed
het af met geel. De poging van de
spits miste kracht en kon gepakt
worden door de doelman van Erp.
In de 69e minuut kwam Sparta’18
op voorsprong. Een goede pass van
Thijs Janssen werd direct doorgespeeld door Bart Schouten waardoor
Rob Peeters alleen op het doel kon
afgaan. Koelbloedig tekende hij voor
0-1.
Hierna ging de thuisploeg nog
meer risico nemen en proberen
gebruik te maken van de lengte in
de ploeg. Echt gevaarlijk werd het
niet, mede door goed keeperswerk
van Yannick Vullings. Erp kreeg één

goede kans toen de bal achter de
verdediging viel maar Yannick kon
de bal oprapen. In de absolute slotfase liet Bart Schouten aan de rechterkant aan twee spelers zijn hielen
zien. Hij kon alleen onreglementair
gestuit worden in het strafschopgebied waardoor de scheidsrechter niet
anders kon dan de bal op de stip liggen. Dit was een koud kunstje voor
Freek Wijnen, die langzaam op de
weg terug is van een zware knieblessure. De broodnodige punten voor de
ploeg van Ralf de Haas zijn binnen
waardoor de ploeg naar boven kan
kijken. Zondag 28 oktober komt DAW
op bezoek in Sevenum.

Wittenhorst vrouwen 1
door naar bekerronde
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De dames van RKsv Wittenhorst uit Horst traden zondag 21 oktober aan tegen 3e klasser ZSV VR1 voor de
KNVB-beker. Vorig seizoen speelde beide ploegen tegen elkaar in de competitie. ZSV wist toen twee keer te
winnen. De dames uit Horst waren dus gewaarschuwd. Uiteindelijk werd gewonnen met 0-2.
Wittenhorst begon scherp aan de
wedstrijd en kreeg in de 3e minuut
al een corner. Rachel Waisapy gaf
een prachtige bal bij de eerste paal,
die werd binnen gewerkt door gelegenheidsaanvoerder Manon van
Erp. Wittenhorst bleef aanvallen en
had het duidelijk voor het zeggen
in Zeilberg. Het was dan ook niet
vreemd dat in de 10e minuut de
tweede treffer viel. Fleur van Veggel
ging op het doel af van ZSV, maakte
een mooi een-tweetje met Britt
Brugman en scoorde de 0-2.
Vanaf dat moment waren het de

oranje-zwarten die het spel bepaalden. Wittenhorst had het meeste
balbezit en gaf maar een enkele kans
weg aan de tegenstander. Tien minuten voor rust kwam ZSV wat beter in
het spel, maar wist niet door de verdediging heen te breken.
Na rust werd de wedstrijd zorgvuldig uitgespeeld door Wittenhorst.
Duels werden gewonnen, de verdediging stond goed en de enkele keer
dat ZSV erdoor kwam, stond goalie
Celine Roeffen prima haar mannetje.
Vlak voor het einde van de wedstrijd nog een opmerkelijk moment:

In het strafschopgebied van ZSV werd
overduidelijk hands gemaakt, maar
scheidsrechter Slaats wilde er niets
van weten en deed alsof zijn neus
bloedde. Door deze 0-2 overwinning gaan de dames van Wittenhorst
door naar de volgende bekerronde.
De tegenstander voor de wedstrijd op
16 december is nog niet bekend.
Zondag 28 oktober wordt de
competitie hervat in de 3e klasse F.
Er wordt dan gespeeld tegen Sporting
Peel en Maas VR1. De wedstrijd wordt
gespeeld tegen vv Helden en begint
om 10.30 uur.

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

KOOPZONDAG
America scoort weer in de
laatste minuten

28 oktober van
13.00 tot 17.00 uur
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Door: voetbalvereniging AVV
De wedstrijd tussen de eerste teams van AVV uit America en SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst in klasse 4G, eindigde zondag 21 oktober in 1-1. Een terechte uitslag, want geen
van de ploegen verdiende een overwinning. Er werden over en weer veel fouten gemaakt. Ook deze
week werden de blijvers beloond, want America kwam alweer in de laatste 5 minuten op gelijke
hoogte. (Foto: Hay Mulders)
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Oxalis A1 herfstkampioen
Door: korfbalclub Oxalis
De Junioren A1 van Oxalis werden zaterdag 20 oktober herfstkampioen 1e helft veld door met
3-8 van United A1 te winnen. De wedstrijd ging in de eerste helft aardig gelijk op. Aan beide kanten
werden echter veel kansen gemist. Oxalis wist iets vaker te scoren dan United waardoor de ruststand
1-3 was. Pas in de tweede helft wisten de meiden van Oxalis verder uit te lopen. Door goede combinaties werd de eindstand bepaald op 3-8 en kon het veldkampioenschap gevierd worden.

Sporting ST ging nipt
onderuit in Venlo
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Voor het eerste team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray stond zondag 21 oktober een uitwedstrijd tegen
Vv VOS uit Venlo op het programma. Sporting ST moest met drie punten uit vier wedstrijden naar Venlo, waar het
een ploeg trof dat met negen uit vier de gedoodverfde favoriet was voor de wedstrijd. Sporting ST verloor de
wedstrijd uiteindelijk met 3-2.
Vv VOS begon sterk aan de wedstrijd en zette de verdediging van
Sporting ST met de rug tegen de muur.
Binnen 5 minuten hadden de mannen uit Venlo al acht corners genomen waarbij Sporting van geluk mocht
spreken dat het de stand op 0-0 wist
te houden. In de 12e minuut was
het dan toch raak, aanvoerder Coen
Souren werd goed vrijgespeeld door
het midden en speelde zowel twee
verdedigers als de keeper van Sporting
uit en schoof beheerst de 1-0 binnen.
Vanaf dat moment draaide het
spelbeeld iets. De mannen van Han
Friesen leken bevrijd en gingen zelf

beter voetballen. Dit resulteerde in
kleine kansen voor zowel Vv VOS als
Sporting ST. Na een aantal kleine speldenprikjes te hebben uitgedeeld was
het Jur Janssen die in de 39e minuut
vrij kwam voor de keeper van VOS en
dit beheerst afmaakte. Ruststand 1-1
in een verder rommelige eerste helft.
Vv VOS wisselde in de rust en
bracht Danny Alberts in. Dit bleek de
juiste zet van trainer John Buksak.
Net als in de eerste helft zette de
mannen van Sporting ST volledig
onder druk. Dit resulteerde binnen
7 minuten in een 3-1 voorsprong voor
VOS. Hoewel de 2-1 op het randje

van buitenspel was, keek Sporting ST
dus al snel weer tegen een achterstand aan. Han Friesen voerde vervolgens twee wissels door en probeerde
hiermee druk naar voren te zetten.
Dit resulteerde in een aantal kansen voor de mannen uit Swolgen en
Tienray waarbij het in de 80e minuut
de verdiende aansluitingstreffer kon
maken. Het was Stan Theeuwen die
koeltjes de 3-2 binnenschoof. Met nog
10 minuten op de klok was het alles
of niets. Een aantal opstootjes, gele
kaarten, vrije trappen en kansen over
en weer verder werd de 90e minuut
bereikt zonder nog een doelpunt.

Oxalis wint van MKV
Door: korfbalvereniging Oxalis
De dames van Oxalis 1 gingen zondag 21 oktober op weg naar Milheeze, waar ze speelden tegen MKV 1.
Vorige week hadden ze na een keurige wedstrijd de punten thuis gehouden. De opdracht deze week was
wederom duidelijk: die punten gaan ook mee naar huis. En dat lukt met 11-14.
De eerste kansen van MKV en
Oxalis werden meteen goed afgemaakt, waardoor het in de eerste
minuut al 1-1 stond. Het ging in het
begin van de wedstrijd gelijk op.
Aan allebei de kanten werden de
kansen goed gezocht en afgemaakt.
Toch wist Oxalis na 10 minuten het
voortouw te nemen en dit steeds verder uit te bouwen gedurende de eerste

helft. Dit resulteerde dan ook in een
ruststand van 5-11. In de rust werd er
door trainer/coach Jan Wielink verteld
dat de dames van Oxalis goed bezig
waren, maar dat ze scherp moesten
blijven om de voorsprong niet weg
te geven. MKV begon heel fel aan de
tweede helft en wist dit ook goed
vol te houden. Dit maakte het gooien
van de juiste ballen naar elkaar lastig,

waardoor de aanvallen minder vloeiend verliepen. Er vielen in de tweede
helft dan ook minder doelpunten aan
de kant van Oxalis, maar de dames
wisten de punten wel mee naar huis
te nemen. De eindstand was 11-14.
Zondag 28 oktober speelt Oxalis 1 de
laatste wedstrijd van de eerste helft
van de veldcompetitie. Deze wedstrijd
is tegen Odisco 1 in Sint-Oedenrode.

Pijnenburg Agrarisch Adviesburo is een no-nonsense adviesorganisatie die dicht bij de klant opereert. Wij hebben een
breed pakket van diensten voor de (agrarische) ondernemers
in het buitengebied. Ons werkgebied concentreert zich in
een straal van 50 kilometer rondom de vestigingsplaats
Horst. Onze organisatie weet een laagdrempelig en informeel
karakter te combineren met een goede kwaliteit van werk.
Ter ondersteuning van onze financiële administratie/
receptie zoeken wij een enthousiaste

FINANCIEEL /
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER M/V
voor 24-28 uur per week
FUNCTIE-INHOUD:
• verantwoordelijk voor uitvoeren van facturatie en betalingen;
• beheren van boekhouding in boekhoudpakket;
• ondersteuning bij opstellen contracten en formulieren/
aangiften/opgaven voor klanten;
• reguliere baliewerkzaamheden, waaronder telefoonverkeer en
postverwerking;
• overige werkzaamheden rondom bedrijf, organisatie,
personeel en AVG.
WIJ VRAGEN:
• affiniteit met de agrarische sector;
• mbo/hbo werk- en denkniveau;
• boekhoudkundige / accountancy achtergrond;
• goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift;
• je bent flexibel, communicatief vaardig, klantgericht, assertief
en zelfstandig, daarnaast is nauwkeurig werken een must.
Wij bieden jou een motiverende werkomgeving binnen een
klein, hecht team. Daarnaast een marktconform salaris en goede
arbeidsvoorwaarden met uitzicht op een vast dienstverband.
Jouw schriftelijke reactie met bijbehorend cv zien wij graag
uiterlijk 12 november 2018 tegemoet. Voor nadere informatie
kun je contact opnemen met Joost Pijnenburg.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl
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Groengroep Sevenum en KnopenLopen

Concert Concordia
Meterik met
Caecilia Echt

Wandeling in het
donker tijdens de
Nacht van de Nacht

In MFC de Zwingel in Melderslo vindt op zondagmiddag 28 oktober
om 15.00 uur een uitwisselingsconcert plaats tussen Muziekvereniging
Concordia Meterik en de Koninklijke Harmonie St. Caecilia uit Echt.

Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 27 oktober organiseren de Groengroep Sevenum en
KnopenLopen om 19.00 uur een wandeling in het donker. De wandeling start vanaf De Stal aan de
Lemmeweg 4 in Sevenum.
stil bij het gebrek aan echt donkere
nachten.
Het thema van dit jaar is ‘Muziek
van de Nacht’. De wandeling is acht
kilometer lang en tijdens de wandeling geeft een aantal leden van
Vogelwerkgroep ’t Hökske een toe-

lichting op het doel van de Nacht van
de Nacht. Daarnaast wordt de wandeling muzikaal omlijst door Geert
van de Munckhof en Luuk Lenders.
Deelname aan de wandeling is gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.nachtvandenacht.nl

www.jansenbartels.nl

Tijdens de Nacht van de Nacht
vragen Stichting Natuur en Milieu
en de provinciale milieufederaties
aandacht voor de duisternis. Jaarlijks
worden door inefficiënte verlichting
miljoenen euro’s verspild. Met de
wandeling staan de organisatoren

Muziekvereniging Concordia
opent het concert met een gevarieerd programma waarbij verschillende muziekstijlen ten gehore
worden gebracht. De fanfare uit
Meterik staat onder leiding van
dirigent Chris Derikx. Na het concert
van de fanfare uit Meterik speelt de
Koninklijke Harmonie uit Echt haar
programma.

De harmonie, bestaande uit
een harmonieorkest en een percussie-ensemble, telt ongeveer
70 leden en staat onder leiding
van Jos Simons. Zij brengen een
programma op het eerste divisieniveau van de Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen.
Het uitwisselingsconcert is
gratis toegankelijk.

Kinderboekenweek
bij BiblioNu
Bij BiblioNu in Horst en Venray werd van 3 tot en met 14 oktober
de Kinderboekenweek georganiseerd. Er kwamen acht kinderboekenauteurs op bezoek die zevenhonderd kinderen in aanraking brachten
met de wereld achter het boek.

De auteurs Marc ter Horst,
Hans Kuijper, Lydia Rood, Ruben
Prins, Tjibbe Veldkamp, Stefan
Boonen, Frank van Pamelen en
Henk Hardeman vertelden aan
leerlingen van veertien scholen
uit Horst aan de Maas en tien uit
Venray over hun werk als schrijver.

Tweehonderdvijftig kinderen werden
voorgelezen en ruim achthonderd
kinderen deden mee aan het project
‘Boer zoekt vriend’ waarbij kinderen een vriendschapstest deden en
in groepjes aan de slag gingen met
opdrachten en boeken die bij hun
team hoorden.

Huldiging schutters
St. Sebastianus
In De Wingerd in Sevenum wordt op vrijdagavond 26 oktober om
19.00 uur een receptie gehouden voor schutterij St. Sebastianus, die
voor het eerst in haar geschiedenis het Oud Limburgs Schuttersfeest
(OLS) heeft gewonnen.
De schutters worden die avond
onder begeleiding van Koninklijke
HarmonieUnie Sevenum vanuit het eigen schutterijlokaal naar
De Wingerd gebracht. Tijdens de
receptie wordt de schutterij
gehuldigd door gemeente Horst aan
de Maas en zijn diverse schutterijen
uit de provincie aanwezig.

Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de stuurgroep van het OLS 2019 bekend te
maken.
Na het officiële gedeelte wordt
de receptie afgesloten met een
schuttersfeest. Het Oud Limburgs
Schuttersfeest vindt in 2019, op zondag 7 juli, plaats in Sevenum.
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Museum De Kantfabriek

Expositie
Textiel Leeft

cultuur 25

Jubilarissen Seniorenorkest
Horst aan de Maas gehuldigd
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas heeft zijn jubilarissen gehuldigd tijdens een culturele middag op
dinsdag 16 oktober. Het orkest zelf had ook iets te vieren; het bestaat dit jaar 25 jaar.

Museum De Kantfabriek in Horst organiseert vanaf 28 oktober tot
en met 30 december de expositie Textiel Leeft.

Werk van Irma Frijlink
Tien textielkunstenaars presenteren veertig nieuwe werken
als vervolg op publicaties in het
overzichtsboek van Ellen Bakker
Textielleeft! uit 2012. Het boek van
Bakker heeft destijds tweehonderd-

vijftig kunstenaars, handwerkspecialisten en designers bij elkaar
gebracht. Het museum biedt de
bezoeker nu de mogelijkheid om
recent werk van tien van hen te
bezichtigen.

LinkedIn

Walk & Talk over
netwerken
Bij BiblioNU Horst wordt op dinsdag 6 november een Walk &Talk
bijeenkomt georganiseerd. Het thema is netwerken met behulp van
LinkedIn, met als gastspreker Jacqueline Bos van Bos & Collega’s.
Tijdens deze ochtend kunnen werkzoekenden met elkaar
in gesprek en krijgen zij tips om
hun eigen profiel te versteken op
LinkedIn en om hun netwerk uit te
breiden. Daarnaast kunnen aanwezigen hun sollicitatie-ervaringen
delen en suggesties geven en krijgen

die helpen in de zoektocht naar een
geschikte baan. Deelname aan de
Walk&Talk is gratis. De geïnteresseerden kunnen zich vooraf aanmelden
via cdriessen@biblionu.nl
Inloop is vanaf 09.00 uur en
het programma duurt van 09.30 tot
11.30 uur.

Het Seniorenorkest is opgericht in
1993 en startte toen met zes leden.
Daarvan zijn er twee nog steeds lid.
Jan Hagens en Will Faasen werden
gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap. Toon Kleuskens is 20 jaar lid en
Jan Mooren en Jan Nelissen werden
in het zonnetje gezet ter ere van hun
15-jarig lidmaatschap.

Het orkest heeft in de afgelopen
25 jaar ruim 500 optredens gegeven met een divers repertoire. Van
evergreens tot licht klassieke muziek
en van Egerländer muziek tot de
moderne hits. Daarnaast beschikt het
orkest over een breed kerstrepertoire.
Met deze repertoires treden de leden
van het Seniorenorkest regelmatig

op voor KBO’s, de Zonnebloem en in
verschillende verzorgingstehuizen in
de regio.
Op dit moment bestaat het
Seniorenorkest uit 25 leden.
Deze leden hebben het jubileum
gevierd met een bezoek aan een bierbrouwerij en het Drielandenpunt in
Zuid-Limburg.

Kinderworkshop lampion maken
In Museum De Kantfabriek in Horst wordt op woensdagmiddag 31 oktober een kinderworkshop lampion
maken gegeven. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar aan de slag met het maken van
hun eigen creatie.
Het doel van de workshop is het
maken van een lampion waarmee
kinderen tijdens Sint Maarten langs
de deuren kunnen gaan en die ze

thuis kunnen gebruiken in de donkere
winterdagen. De lampionnen worden
gemaakt van borduurgaas en versierd
met verschillende materialen. Bij deel-

weet
wat
er
speelt

name aan de workshop zitten al deze
materialen inbegrepen. Voor meer
informatie en opgave, mail naar
cursus@museumdekantfabriek.nl

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

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

Trotse
Trotsesponsor
sponsorvan
van

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

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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Agenda t/m 1 november
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Nacht van de Nacht

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: escargotskwekerij Slaque
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

Tijd: 19.00-23.00 uur
Organisatie: De Groengroep en KnopenLopen
Locatie: De Stal Lemmeweg 3 Sevenum

Boemelweekend

Filmavond optocht 2018

Oktoberfest

Organisatie: Horster Horeca Collectief
Locatie: cafés Horst

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV de Vlaskop
Locatie: Café ‘t Tunneke Melderslo

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Hockey Club Horst

Expositie fotogroep
Horst aan de Maas
Tijd: openingstijden bibliotheek Horst
Organisatie: fotogroep Horst aan de Maas
Locatie: BiblioNu Horst
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Expositie MOP-UP2
t/m 6 januari 2019

Open bezoek

zo
28
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Boemelweekend
Organisatie: Horster Horeca Collectief
Locatie: cafés Horst

Opening ’t Plein

Workshop Goudborduren

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Gezondste Regio 2025
Locatie: Ontvangsthal Gemeente Horst aan de Maas

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Museum De Kantfabriek Horst
Locatie: Het Atelier Horst

Borduurcafé

Brood bakken

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Museum De Kantfabriek Horst
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Boemelweekend

Open zondag

Organisatie: Horster Horeca Collectief
Locatie: cafés Horst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst
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(H)erken dementie
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Lezing Huisvesting – Vlees

Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: Bibliotheek Horst

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: Pluimveeweb.nl
Locatie: Citaverde College Hegelsom

Handwerkcafé
Tijd: 13.00 -16.00 uur
Organisatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst
Locatie: Kloosterstraat 64a

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

Zet jouw club in het zonnetje!

MELD
UB
L
C
W
U
JO
AAN!

Welke stichting of vereniging in Groot Venlo
verdient een financieel steuntje in de rug?
Meedoen kan van 23 oktober tot en met 6 november
via www.trefcenter.nl

Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

z ondag 2 8 o k t - ko o pz o n dag
h orst cen trum
Verrassend Veelzijdig
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
26 t/m 28 oktober 2018
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44
29 oktober t/m 1 november 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

America
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Heilige mis
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Broekhuizen
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Heilige mis
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Heilige mis

10.30
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Brood bakken in
Museum De Locht
In de authentieke bakoven van Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 28 oktober brood gebakken.
Kinderen bakken die middag samen met een bakker hun eigen broodjes.
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19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

Naast het bakken van brood wordt
er stroop gemaakt in de smederij en
wordt er muziek gemaakt door Jos

Theunissen. Het museum is in oktober
alle dagen open van 10.00 tot 17.00 uur
en vanaf donderdag 1 november is het

museum alleen geopend op woensdag,
zaterdag en zondag. Kijk voor meer
informatie op www.museumdelocht.nl

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

WIJ ZOEKEN :

WEEKENDKRACHTEN LOGISTIEK

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

kijk op www.frankort.nl/vacatures

8

,-

BAKOVEN MET MAGNETRON
CMG636NS2

1099,-

Tummers

* Gratis inmeten: €50,- vooraf berekend, achteraf verrekend

6

• 4D Hetelucht • 900 Watt magnetron • 45 liter
• TFT Touch display • Klapdeur met SoftClosing & SoftOpening

GRATIS INMETEN! *

1

R
A
A
J 923-2018

59,-

• 32” (81 cm) • Full HD • Beeldkwaliteitindex (PQI): 600
• Micro Dimming PRO • Slank ontwerp

179,STOOMGENERATOR / GC8703

199,-

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

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor de algemene voorwaarden bezoekt u onze website.

• Strijk alle was zonder de temperatuurinstellingen te wijzigen
• 6 bar • 1,8 liter afneembaar reservoir

379,FULL HD TV / UE32M5690

429,-

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

• All-in-one printer • LCD-display
• Draadloos printen vanaf smart devices

PRINTER / XP-352

79,-

GRATIS BEZORGD!
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Voor ons is elke dag dat we mensen blij kunnen maken een feest. Maar voor ons 95-jarig
jubileum pakken wij natuurlijk extra uit. Wij werken uitsluitend met de beste merken.
En omdat je een feestje samen viert, hebben wij samen met onze partners prachtige
aanbiedingen voor u uitgezocht. Wij zien u graag terug in onze winkel, om dit feestelijke
moment samen te vieren!

In de wereld van consumentenelektronica wordt veel geroepen en vanalles beloofd.
EP:Tummers is anders dan andere elektronicazaken. Wij hebben service écht hoog in ons
vaandel staan. Zo bieden wij al 95 jaar éxtra super service die u normaal niet zou
verwachten.

AL 95 JAAR DE BESTE SERVICE!

Tummers

