1

Meer dan een hotel...

0

parkhotelhorst.nl

Meer dan een hotel...

parkhotelhorst.nl

29
08
2

gemeentenieuws pagina

9

11

Zeeuwse
mosselen € 2

v.a.

1,50

Hof ter Binnen

restaurant

Van het spoor - Halte America

pagina

077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl

04

Raad van
State beslist: geen
supermarkt aan
Stationsstraat
pagina

02

Heemkundeverenigingen
willen stop
op ruimen
graven
pagina

03

Roy Bouten geïnstalleerd
pagina

03

‘Ik ga
nooit
met de
auto naar
school’
pagina

05

Strandterras bij Phoenix
Betere temperaturen had Phoenix on the Beach in Hegelsom niet kunnen krijgen. De zomerse hitte arriveerde het strandplein in Hegelsom bij haar jaarlijkse beachevenement op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus. Artiesten als Thei en de Vetkuup 5, coverband Full House en Gekkenhuis traden op. Zondags werd het jaarlijkse
beachvolleybaltoernooi gehouden.

Locatieonderzoek

‘Zwembad bij Dendron’

Spaar jij ook mee voor een
uniek historisch album!

De meest geschikte locatie voor het nieuwe Horster zwembad en de sporthal, is naast het Dendron
College. Het College van B&W stelt de gemeenteraad voor deze locatie verder te onderzoeken. Dat bleek
tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 augustus.
In februari vorig jaar gaf de
gemeenteraad van Horst aan de
Maas het college de opdracht om
een voorstel te maken voor verplaatsing van het zwembad en de
sporthal, waarbij ook gekeken zou
worden naar de kansen voor de
huidige locatie. Er zijn vijf mogelijke
locaties onderzocht: Anco-Froxx, de
Schutroe, bij kasteel Huys ter Horst,
het strandbad en het Dendron
College. De voorkeur van het
college gaat uit naar de laatste,

zegt wethouder Bob Vostermans.
“Bij het beoordelen van de locaties
hebben we onder andere gekeken
naar de parkeermogelijkheden en de
bereikbaarheid, maar ook de sociale
veiligheid.”

Wedstrijdbad
Uitgangspunt daarnaast was dat
er plek is voor een wedstrijdbad van
25 meter en een doelgroepenbad
met recreatieve elementen.
“Alles tegen elkaar afwegend zeggen

wij als college, de locatie bij het
Dendron is de meest geschikte.
Het past onder andere in de visie
van Afslag10. In de eerste opzet
komt er een nieuwe sporthal achter
de huidige Dendron-hal en wordt
het zwembad tussen die hal en het
Junior College geplaatst. We weten
dat er in de toekomst meer plek
vrijkomt in het Junior College en er
ruimte is voor andere functies.”
Lees verder op pagina 05

Kijk voor meer informatie op:
www.jumbophicoopsevenum.nl/historischboek
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Benefietavond in de Venrayse schouwburg

Santiago goes for Fian
Hay Freriks uit Oostrum, Wiel Freriks en Leo Faessen uit Venray en Daan Jans uit Horst vertrokken op 14 mei
vanuit Horst naar Santiago de Compostella en kwamen een maand later op het plein voor de kathedraal aan. Na
afloop kwam een unieke samenwerking tot stand met Schouwburg Venray en Stichting Fian. Samen houden ze op
zondag 8 september de benefietavond Santiago goes for Fian, die in het teken staat van de vier fietsers, hun
begeleiders Hay en Lizzy van Lieshout en het land Indonesië waarvoor Stichting Fian zich inzet. Het geld dat deze
avond ingezameld wordt, gaat naar Stichting Fian die straatkinderen in Indonesië helpt.
Volgens Hay Freriks ontstond het
idee om naar Santiago de Compostella
te fietsen, tijdens de jaarlijkse reünie
van Zopo, de jongerensoos van Horst
in de jaren 60. “Daan opperde het idee
en zijn enthousiasme sloeg ook als
een vonk over op Hay van Lieshout en
zijn vrouw Lizzy uit Horst. Zij zagen het
helemaal zitten om dienstbaar aan de
fietsers te zijn. Zij reden met de camper van Leo ‘achter’ de groep fietsers
aan, regelden de overnachtingen en de
catering.”

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

Vanuit de kerk in Horst vertrok de
groep pensionado’s naar de Spaanse
stad. Ze fietsten gemiddeld 100 kilometer per dag. “We zijn een sportieve groep die goed getraind aan
de reis begon, het fietsen is ons niet
vreemd. We hebben mogelijk daarom
geen blessures gehad. Ook kregen
we in de hele reis maar één lekke
band”, vertelt Hay. “Het was een hele
beleving, bijzonder en avontuurlijk.
Zes unieke persoonlijkheden, die een
aangename harmonie met elkaar
hebben en waar nodig elkaar de koppen net niet insloegen. Uiteraard zijn
er van tijd tot tijd irritaties. Als je die
meteen met elkaar uitspreekt, dan
is zo’n fietstocht echt een verrijking.
We waren bijna vijf weken met elkaar
onderweg. Prachtig te ervaren dat dit
kan”, aldus Hay.

Reünie Zopo
De groep beleefde enkele grappige
momenten tijdens de reis vertelt Hay.
Zo ontmoetten ze de burgemeester
van een klein Frans dorpje, nadat een
buurtbewoner hem inschakelde om de
mannen te helpen toen ze hun camper niet meer in konden. “De motor

van de camper liep, maar wij hadden
de deuren dichtgegooid terwijl onze
telefoon en sleutel nog binnen lagen.
Toen kregen we de camper niet meer
open. Iedereen in het dorp werd erbij
gehaald, uiteindelijk bleek de rest van
de groep 300 meter verderop op het
terras te zitten, maar daar kwamen
we pas een uur later achter. Leuk om
vervolgens achteraf te horen dat de
burgemeester het voorval tijdens de
eerstvolgende gemeenteraadsvergadering uitgebreid besproken heeft”, zegt
Hay lachend.

Gevangen
Een maand later, toen de groep
weer thuis was, ontstond het idee
om samen met Stichting Fian, die is
opgezet door Jacqueline van Ewijk,
vrouw van Leo Faessen, een benefietavond te organiseren. Stichting Fian
zet zich in om Indonesische straatkinderen te helpen met het verschaffen
van een identiteit en het geven van
onderdak. Tijdens de benefietavond
van 15.00 tot 21.00 uur op zondag
8 september in de Stadsschouwburg
vertellen de zes personen over hun
reis naar Santiago en vindt er ook een

veiling plaats, zorgt Djon Leo voor
de muzikale omlijsting van de avond
en is er een foodtruck aanwezig met

Indonesische gerechten. Het geld dat
tijdens deze benefiet wordt opgehaald,
gaat naar Stichting Fian.

Niels van Rens
Marieke Vullings

Fotografie
Jos Derks en Sten Jetten

Raad van State beslist: geen
supermarkt aan Stationsstraat

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

De rechter besloot in september 2018 al dat gemeente Horst aan de Maas terecht de vergunningsaanvraag van supermarkt Aldi had afgewezen.
Aldi wilde zich vestigen aan de Stationsstraat in Hegelsom, op de locatie van Het LoopCentrum. In hoger beroep heeft de Raad van State de
gemeente nu ook in haar gelijk gesteld.

Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters
en Inge Versleijen

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

Aldi vroeg in 2017 al een vergunning aan voor het bouwen van een
supermarkt en het wijzigen van de
bestaande in- en uitritten op het
perceel aan de Stationsstraat.
De gemeente weigerde de vergunning,
omdat de bouw van een supermarkt in
het buitengebied van Horst aan de

Maas in strijd is met het bestemmingsplan. Ook vond de gemeente het
bouwplan in strijd met de gemeentelijke
bouwverordening. Bovendien waren er
zowel bij het Dorsplatform Hegelsom als
bij het College van B&W zorgen over de
verkeersveiligheid. Beide partijen waren
bang dat deze in het geding zou komen

bij de komst van een supermarkt op de
locatie. Aldi tekende protest aan tegen
de afwijzing van de gemeente, maar na
een herziening werd de vergunningsaanvraag opnieuw afgewezen door de
gemeente. Aldi liet het daar niet bij
zitten en stapte naar de rechter. Die
stelde de gemeente in oktober 2018 in

haar gelijk, waarop Aldi in hoger
beroep ging in de hoop de vergunning
alsnog te krijgen. Op woensdag
21 augustus gaf de Raad van State de
gemeente Horst aan de Maas opnieuw
gelijk, waardoor de komst van een
Aldi op deze locatie nu definitief van
de baan lijkt te zijn.

Genomineerden
Ondernemersprijs 2019 bekend
De Adviesraad van de Ondernemersprijs van Horst aan de Maas heeft op donderdagavond 22 augustus de drie genomineerden bekendgemaakt
voor de editie van 2019. De bedrijven zijn Stal Thijssen B.V., NGB (Nieuw Gemengd Bedrijf) en Varketing Group.
De drie deelnemers zijn gekozen
uit een grote lijst van ondernemers.
“De drie geselecteerde ondernemers
vallen op door hun ondernemerschap
en het lef om een nieuwe weg in te
slaan. Ze zetten zich allemaal in voor
een hoger doel dan alleen het succes van hun eigen onderneming: de
ontwikkeling van de totale sector”,
legt Leon Litjens, voorzitter van de
Adviesraad van de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas, uit.

Springruiter Leon Thijssen traint
met Stal Thijssen zowel de ruiter als
het paard om het hippische talent
in de regio te ontwikkelen en is één
van de grondleggers van Equestrian
Centre de Peelbergen. De ondernemers Cor Kuijpers, Marcel Kuijpers,
Gertjan Vullings en Martin Houben van
het NGB hebben een samenwerking
waarbij duurzaamheid en innovatie
hoog in het vaandel staat. Varketing
Group, Gert Custers, Evert Hendrikx,

Eduard Maas, Frank Vissers en Twan
Voermans, zet zich in voor innovatie en ontwikkeling in de sector met
aandacht voor zowel mens als dier.
Door middel van hun samenwerking
willen ze meer gevoel krijgen bij wat
er leeft in de samenleving en bij de
consument van nu.

Mens & Dier
Het thema dit jaar is Mens & Dier.
“Horst aan de Maas is een agrari-

sche gemeente met een toonaangevende dierlijke sector die de regio
economisch veel heeft gebracht.
Daarnaast heeft de sector een transformatie doorgemaakt waar ondernemers gedurfd op in hebben
gespeeld”, licht Litjens toe. De focus
ligt dit jaar op dierhouderij. De uitreiking van de ondernemersprijs vindt
plaats op donderdag 21 november.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.ondernemersprijshorstaandemaas.nl
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Steeds meer lege plekken op begraafplaatsen

Heemkundeverenigingen willen stop op
ruimen graven
Verschillende heemkundeverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas uitten al eerder hun zorgen over
het ruimen van graven op de kerkhoven in Horst aan de Maas. De verenigingen van America, GrubbenvorstLottum en Broekhuizen-Broekhuizenvorst pleiten voor een stop op het ruimen. Inmiddels is er al enkele keren
overleg geweest tussen de verenigingen, de kerkbesturen, parochiefederaties en gemeente Horst aan de Maas.

deel van de begraafplaats plaats voor
driehonderd graven, maar momenteel
zijn er op het kerkhof meer dan honderd lege plekken”, zegt Mulders.
“Al die lege plekken op de begraafplaats, dat ziet er natuurlijk niet uit,
maar dat is niet ons hoofdargument.
Wij zien die graven als cultureel erfgoed. Achter elk graf zit het verhaal
van een mens en met het ruimen van
de graven, verdwijnen ook de verhalen.” De verenigingen pleiten dan ook
voor een stop op het ruimen van
graven.

Vrijwilligers inzetten

De zorgen om het ruimen van
graven en de leegstand op begraafplaatsen begon bij de heemkunde
verenigingen van America,
Grubbenvorst-Lottum en Broekhuizen-

Broekhuizenvorst. “Maar ook andere
heemkundeverenigingen staan achter
ons”, zegt Hay Mulders van heemkundevereniging America. Graven worden
over het algemeen geruimd als de

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

familie van de begraven persoon
besluit om de grafrechten na 20 of 25
jaar niet meer te verlengen. Dat zorgt
ervoor dat steeds meer graven verdwijnen. “In America heeft het centrale

De heemkundeverenigingen
hebben al verschillende gesprekken gevoerd met de kerkbesturen, die
vaak verantwoordelijk zijn voor het
onderhoud en de inrichting van de
begraafplaats bij hun kerk. “Zij raken er
inmiddels wel steeds meer van overtuigd dat wat wij zeggen hout snijdt”,
zegt Mulders. “Maar dat wil niet zeggen dat er al een oplossing is. Voor de
kerk zijn grafrechten toch een bron van
inkomsten.” Volgens de verenigingen
moet dat echter geen reden zijn om
alle graven te ruimen na opzegging
van de grafrechten. Ze denken dat deze
met behulp van vrijwilligers wellicht
onderhouden kunnen worden. Mulders:
“In America en ook op andere plekken houdt een groepje vrijwilligers al
wekelijks het kerkhof bij, wat laat zien

dat zoiets kan werken.” Hij voegt toe:
“Ook nu liggen er hier en daar graven
onderkomen bij, terwijl er wel grafrechten voor betaald worden. Wellicht gaat
het kerkhof er met behulp van vrijwilligers alleen maar mooier uitzien.”

Deskundige
ingeschakeld
Inmiddels hebben de heemkundeverenigingen een deskundige
ingeschakeld via Bureau Funeraire
Adviezen. “We hopen dat hij ondersteuning kan bieden bij het opmaken van een beleid”, zegt Mulders.
“Bovendien komt hij hier een lezing
geven, iets dat we in overleg met
het LGOG afdeling Horst hebben kunnen regelen.” Leon Bok van Bureau
Funeraire Adviezen geeft de lezing op
woensdag 18 september samen met
zijn collega René ten Dam. Ten Dam
geeft daarin eerst een algemene inleiding op het begraven in Nederland
met de nadruk op Limburg. Dan gaat
Leon Bok in chronologische volgorde
in op de ontwikkeling van de begraafplaatsen in de gemeente Horst aan de
Maas en de verdere omgeving. Daarbij
legt hij dan enerzijds de nadruk op de
kaalslag die momenteel plaatsvindt en
anderzijds op het verlies aan katholieke
identiteit op veel begraafplaatsen.
De lezing begint om 20.00 uur in café
De Leste Geulde in Horst.

Weinig overmatige drinkers
in Horst aan de Maas
Afkickkliniekwijzer.nl deed onlangs een onderzoek naar het alcoholgebruik van volwassen Nederlanders op
basis van cijfers van het CBS en de gezondheidsmonitor van het RIVM. Uit de resultaten blijkt dat Horst aan de
Maas weinig overmatige drinkers kent. Slechts 6 procent van de bevolking kan gedefinieerd worden als overmatige drinker.
Overmatig drinken wordt in het
onderzoek, waarin is gekeken naar
volwassen Nederlanders (boven de 18
jaar),gedefinieerd als het drinken van
meer dan 21 glazen per week voor
mannen en meer dan 14 glazen per
week voor vrouwen. Horst aan de
Maas scoort met slechts 6 procent laag
op het aantal overmatige drinkers.
Landelijk staat de gemeente hiermee
op plaats 251. De gemeente Bergen

Roy Bouten
geïnstalleerd
PvdA’er Roy Bouten is dinsdag 27 augustus tijdens de
gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd als wethouder van de
gemeente Horst aan de Maas. De 35-jarige Bouten volgt daarmee
Birgit op de Laak op, die tot burgemeester van gemeente
Nederweert is benoemd. Bouten was dertien jaar raadslid. In zijn
toespraak gaf de nieuwe wethouder aan zich voor 200 procent in
te willen gaan zetten voor de gemeente. Tijdens de raadsvergadering kreeg Bouten bij zijn afscheid als raadslid uit handen van
burgemeester Ryan Palmen een Koninklijke Onderscheiding.

(NH) staat met een percentage van
13 procent op de eerste plaats.
Uit het onderzoek blijkt dat boven
de rivieren over het algemeen meer
overmatig alcohol wordt gedronken
dan beneden de rivieren. In de
provincieranglijst scoort Limburg
gemiddeld dan ook laag en staat de
provincie op de achtste plaats van
de twaalf provincies. Horst aan de
Maas zit bovendien nog onder het

provinciale gemiddelde van 7 procent
en staat daarmee zelfs op plaats
8 in de top 10 Limburgse gemeentes
met de minste overmatige drinkers.
Ook in onze buurgemeentes valt
het overigens mee met het aantal
overmatige drinkers. In Peel en Maas
ligt het percentage eveneens op
6 procent en Venray scoort met slechts
5 procent zelfs nog iets lager dan Horst
aan de Maas en Peel en Maas.
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Van het spoor
6

Halte America

In de 19e eeuw verrees het ene na het andere treinstation in Horst aan de Maas. Vandaag de dag is alleen
het station Horst-Sevenum nog in gebruikt. In de historische serie Van het spoor blikt HALLO Horst aan de
Maas terug op de geschiedenis van de treinstations in de gemeente. In deze aflevering halte America.

Al in 1866 werd de spoorlijn
tussen Eindhoven en Venlo, die
dwars door het huidige America
loopt, aangelegd. Links en rechts
naast het spoor kwamen toen wat
stations, maar pas een kleine
dertig jaar later, in 1894, stopte
de trein voor het eerst in America.
“Het was niet echt een station”,
vertelt Hay Mulders van de
heemkundevereniging van
America. “Het was een halte,
waar de trein voor korte tijd
stopte om de reizigers in en uit te
laten stappen. Een station is
groter.” Ook op oude kaarten staat
de stop aangegeven als ‘halte
America’, en niet als ‘station
America’.
Pastoor Jeuken van America
maakte zich al vanaf 1890 sterk
voor de komst van een halte in
America. Uiteindelijk was hij

degene die voor 50 gulden een stuk
grond verkocht aan de spoorwegen,
zodat de halte ook daadwerkelijk
gebouwd kon worden. Er kwam een
stationsgebouw bij, met wachtruimtes en een woonhuis. “Pastoor Jeuken
was een vooruitziend man”, zegt Hay.
“Hij zag al vroeg in wat zo’n halte
voor het dorp kon betekenen, niet
alleen voor het vervoer van personen,
maar ook voor het vervoer van
goederen.” Vlakbij waar de halte
kwam, stond namelijk een turfstrooiselfabriek, die er voor zorgde dat de
halte een dubbele functie kon dienen.

Bijzondere
belevenis
Met de komst van de halte begon
de verdere ontwikkeling van America
als dorp. “In de eerste drie maanden
werden er vanaf station America

Burgemeester
Palmen opent
oldtimerroute
In Lottum vond op zondag 25 augustus een
oldtimertoertocht plaats. De tocht startte in het
dorp. Burgemeester Ryan Palmen opende de
tocht en verwelkomde alle deelnemers. De route
was 85 kilometer lang en ging via Lottum naar
Megelsum, Blitterswijck, Smakt, Geijsteren,
Wanssum, Wellerlooi, Arcen, Lomm en uiteindelijk naar Venlo. Het motto van de rit was
‘Oldtimer und Blumen verbinden Mensen’.
Diezelfde dag was er ook een rozenroute.
Verschillende bedrijven en particulieren openden hun tuinen. Geïnteresseerden konden deze
tuinen afgaan om ze bezichtigen.

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

meer dan 700 mensen vervoerd”,
vertelt Hay. “Die trein was destijds
een bijzondere belevenis voor de
mensen hier. Het gaf ze de mogelijkheid om verder te komen dan de Peel
en bijvoorbeeld naar Horst-Sevenum,
Griendtsveen, Venlo en zelfs
Eindhoven te reizen. Bovendien
konden mensen ook hier uitstappen.”
Ook daar maakte pastoor Jeuken
destijds slim gebruik van. “Hij organiseerde een loterij voor de kerk en had
daarvoor van heinde en verre prijzen
gehaald, uit heel Nederland. De treinen stopten op zijn verzoek vaker in
America om reizgers de gelegenheid
te geven te komen kijken naar die
prijzen en om loten te kopen.” In 1924
kreeg America hoog bezoek via de
halte. In dat jaar vonden er in de Peel
diverse manoeuvres en oefeningen
van het leger plaats, waar koningin
Wilhelmina naar kwam kijken.
Per trein reisde ze af naar de Peel.
Ze stopte onder andere in Tilburg,
Eindhoven en in America. Bij de halte,
op een dood stuk spoor, bracht ze
enkele nachten door in haar treinstel.

In de jaren die volgden en met
de ontwikkeling van het dorp,
werd er echter steeds minder met
de trein gereisd. Dat had als gevolg
dat de halte in 1938 sloot voor
reizigers. Wel werd de halte nog
steeds gebruikt voor het vervoer
van goederen. In 1944 werd een
deel van het station door de oorlog
verwoest. “Het stationskoffiehuis,
waar nu café Boëms Jeu zit, is toen
helemaal platgebombardeerd en
ook een goederenloods en een
deel van het woonhuis van het
stationsgebouw moesten er aan
geloven”, zegt Hay.
Een en ander werd weer
opgebouwd en tot 1955 werd het
station gebruikt voor goederenvervoer. Toen was de tijd van de
turfwinning en de ontginning
grotendeels voorbij en was het
station niet meer nodig. In 1970
werd het stationsgebouw, dat tot
die tijd nog altijd bewoond was
geweest, gesloopt, wat het definitieve einde van de halte America
betekende.
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Cas (21) geslaagd voor opleiding tot sommelier

‘Ik ga nooit met de auto naar school’
Je eigen wijnmerk opzetten of sommelier worden, het is niet het eerste waar je aan denkt als je je middelbare schooldiploma in je handen krijgt. Cas Janssen (21) uit Horst heeft de bovenstaande dromen toch op zijn
bucketlist staan. Onlangs heeft hij zelfs zijn diploma behaald aan een opleiding tot sommelier.

altijd wel van een wijntje. Toen kwam
ik opeens deze opleiding tegen en die
was perfect voor mij.”

‘Altijd met openbaar
vervoer’
Een opleiding tot sommelier
klinkt niet verkeerd. Elke dag naar
school gaan en wijn drinken. “Nee,
dat denken veel mensen. We drinken inderdaad wel veel wijn, maar er
komt natuurlijk veel meer bij kijken.
Je hebt ook theorie.” Om een echte
wijnkenner te worden, moet je volgens Cas goed een wijntje kunnen
ontleden. “Je hebt verschillende pijlers wanneer je als professional naar
wijn kijkt. We letten op de geur, de
kleur, aroma’s, de smaak en uiteindelijk de afdronk.” Hier krijgen de studenten theorie over, maar natuurlijk
ook praktijk. “Ik ga nooit met de auto
naar school”, zegt Cas met een knipoog. De opleiding ligt in Roermond.
“Altijd met het openbaar vervoer,
we proeven namelijk regelmatig een
wijntje.”

“Wine and Spirits Education Trust
heet mijn opleiding met moeilijke
woorden”, legt Cas uit. “Het is nog niet
zo bekend hier in Nederland, want de
opleiding wordt sinds een aantal jaar

hier gegeven.” Allemaal leuk en
aardig, maar hoe komt een scholier
erbij om een wijnopleiding te gaan
doen? “Ik heb altijd al van wijn gehouden”, legt Cas uit. “Daarnaast zit ik in

een wijnclubje en hou ik gewoon van
proeven.” Volgens deze Horster
wijnkenner is hij er gewoon een
beetje ingerold. “Ik deed de horecaopleiding in Eindhoven en genoot

Uiteindelijk let je ook op de afdronk.
Zo beoordeel je een wijntje.”
De grootste droom van Cas is om
ooit zijn eigen wijnmerk op te starten. “Dat zou echt mooi zijn, maar
misschien moet ik eerst beginnen
als sommelier. Bij een groot restaurant of wijnbar, daar ga ik nu voor.”
Momenteel werkt hij bij een horecabedrijf in Horst. Zij hebben ook een
wijnkaart. Iemand moet het doen en
jawel, Cas heeft de wijnkaart samengesteld. “Het is geen verkeerd werk
om te doen, dat zeg ik eerlijk. Je krijgt
betaald om wijn te proeven.”

5 euro per druifje

Iemand moet
het doen
Wijn proeven is ook iets wat je
niet zomaar leert. “Dat is ook onderdeel van de opleiding. Als je een glas
wijn voor je hebt kijken we eerst
naar de kleur. Is die intens of juist
niet? Daarna wals je de wijn en ruik
je rustig. Er zijn verschillende soorten
geuren. Daarna volgt logischerwijs het
proeven. Je ziet vaak op tv dat ze de
wijn in de mond laten liggen en dan
uitspugen, wij drinken de slok echt op.
De bittere nasmaak achter op je tong
moet immers ook geproefd worden.

Uiteraard is dat één van de hobby’s van Cas. Hij gaat dan ook regelmatig met een wijnclubje op pad om
verschillende soorten te proeven.
Onlangs maakte hij met zijn vader
een georganiseerde wijntocht door
Frankrijk. “We zijn heel veel grote en
kleine wijnboeren af geweest, een
geweldige reis. Het hoogtepunt was
een hele grote wijngaard in het dorpje
Vosne-Romanée. Daar ligt een grand
cru wijngaard waar één van de duurste wijnen ter wereld wordt gemaakt.
De impact die het op mij gaf is het
beste te vergelijken als een voetbalfan
naar het stadion van Barcelona gaat.
De duurste fles die ze daar verkopen
kost 20.000 euro. Eén druif die daar
aan een struik hangt kost al per stuk
ongeveer 5 euro.”
Cas heeft dus grote dromen: sommelier worden en wie weet zijn eigen
wijnmerk. “Wijn van Nederlandse
bodem wordt steeds meer erkend”,
vult hij aan. “We zijn door de jaren
heen steeds betere wijn gaan maken.
Een klein Nederlands bedrijfje zou leuk
zijn.”

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

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

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

Reünie familie Kleven
Drie van de zeven gezinsleden van de familie Kleven uit Horst aan de Maas zijn geëmigreerd
naar Nieuw-Zeeland. Onlangs waren alle familieleden voor het eerst in 20 jaar samen in Nederland.
Er werd daarom een foto gemaakt met de Nederlandse en Nieuw-Zeelandse vlag én HALLO Horst aan
de Maas.

Vervolg voorpagina

‘Zwembad bij Dendron’
“Zo krijgt de Budoclub een permanente plek in het Junior College.
Dat schept ook weer mogelijkheden
voor samenwerkingen. Het voorstel
moet nog verder uitgewerkt worden
en we gaan nog in gesprek met de

omwonenden en gebruikers, zoals de
eigenaren van de volkstuintjes. Het is
de bedoeling dat deze en ook het
beachvolleyveld in dezelfde hoek
terugkomen.” De grond van de
beoogde locatie is deels in eigendom

van de gemeente en deels van
Stichting LVO, waar het Dendron
College onder valt.
De planning is dat in januari volgend jaar besluitvorming in de raad
plaatsvindt.

Salon
school!
Weer naar Edelstenen
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

Drakenmoed
roll-on
ondersteunt bij

Open:
t/m vrijdag 10.00 - 18.00
uitdagingen.
nieuwedinsdag
ere
natuurzuiv
zaterdag
- 16.00
Met 100%10.00
essentiële oliën. Eenvoudig
aanbrengen op polsen, voetzolen,
nek of slapen. Handig formaat
om mee te nemen.

€7,45

Open:
or vrijdag 10.00 - 18.00
9,90 vot/m
van €dinsdag
zaterdag 10.00 - 16.00
16.0
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Dankbetuiging

Als leven lijden wordt
is rusten goed.....

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de
vele blijken van medeleven na het overlijden van onze broer

Bedroefd, maar dankbaar
voor alle mooie herinneringen
die hij aan ons achterlaat, hebben wij afscheid
genomen van mijn lieve man, zorgzame vader,
schoonvader en trotse opa paardjes

Joep Haanen

Harry Jenniskens
De vele, vaak zeer persoonlijke uitingen van betrokkenheid,
hebben ons diep geroerd en getroost.
Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken
wat een bijzonder persoon Hay, niet alleen voor ons,
maar ook voor velen is geweest.
Broers en zussen Jenniskens
Broekhuizenvorst, 29 augustus 2019

echtgenoot van

Netty Haanen - van Soest
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar.
Netty Haanen - van Soest
Monique en Bas Meussen - Haanen
Julia en Brian
Fleur
Isa
22 augustus 2019
Ericaplein 17
5971 GJ Grubbenvorst

Kienen Sevenum. Senioren uit de
regio opgelet: maandag 2 sept.:
kienen in de Wingerd! Aanvang:
14.00u. Entree: € 7 (incl. koffie/thee).
Yin Yoga vanaf september ‘s woensdags van 9.00-10.00 uur en donderdags van 19.00-20.00 uur bij Zentire
Meterik. inlichtingen: 06 46 32 00 39.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Appels en pruimen zelf plukken
50 cent per kilo. v Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo tel. 06 53 13 01 32.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Voor verse snijbonen, komkommers,
snoep- en soeptomaten,
frambozen, blauwe bessen, pruimen
- mirabellen enz. naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Zin in iets nieuws? In mijn
schrijfworkshops creëer je verhalen
en gedichten aan de hand van
inspirerende thema’s en opdrachten.
Laat je eens verrassen wat je pen met
je kan doen. Hannie Drissen, tel.nr.
06 83 79 78 97, www.atelier4.org.
Aangeboden: nette caravanstalling
in Evertsoord voor € 43,- per
strekkende meter. Info: 06 21 88 49 71.
www.yogacentrumlespoir.nl
Poweryoga maandag 19.00-20.00 u.
Bel 06 83 03 25 76 of
yogavooriedereen@ziggo.nl

Te koop appels, peren en pruimen
in onze automaat. Fruitbedrijf
Jenniskens Crommentuynstraat 50
Meterik tel. 077 398 43 08.
Atelier De Stal start in september
seizoen 19 van schilderen,
vegetatief vormgeven en nog veel
meer! www.atelier-de stal
Goed leren schilderen/tekenen
in een kleine gezellige groep. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. Facebook
Atelier Riny 06 22 83 21 69.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Chris Korstjaans
Truus Korstjaans-Tacken
kinderen en kleinkinderen

Te koop gevraagd: perceel grond
3000 tot 8000 m. Omgeving MeterikHegelsom-America. Gelegen aan
verharde weg. Tel. 06 10 91 60 47.

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

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor alle blijken van medeleven na het overlijden
en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst van

Bedankt voor uw gift voor activiteiten voor Hof te Berkel.

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
op dinsdag 27 augustus in crematorium Venlo-Blerick.

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

Dankbetuiging

De yoga start weer op 26-8.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op
wo. en do. om 20.15 uur.
Opgave/info Wilma L’Espoir
077 398 51 36/06 34 40 16 06.
Ook effectief bij spier- en gewrichtsklachten, spanningen in je lijf.
Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
www.sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26.

Meterik, augustus 2019

Hartelijk dank voor het medeleven
na het overlijden van

Henk Maas
waar, wanneer en op welke manier dan ook.
Mien Maas-Cox
Kinderen en kleinkinderen

Terug van vakantie en op zoek naar
een bijzonder uitstapje met familie,
vrienden of collega’s?
Denk dan eens aan een bezoek aan
onze escargotskwekerij. Ontdek,
beleef en geniet en maak er een
onvergetelijke ervaring van! Kijk op
www.slaque.nl en bel 06 38 22 14 55.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Geïsoleerde sandwichpanelen
(gebruikt) te koop!
Steenwol geïsoleerd. Dikte: 60/120
mm, div. lengtes tot 4.75 meter.
Afhalen tegen elk aannemelijk bod.
Tel. 06 53 14 56 87.
Noabere Volleybalrecreanten
heeft nog plaats voor spelers m/v
op de maandagavondtraining. Zaal
Marijkestraat Horst, 19.00 tot 20.15.
Kom vrijbljvend langs of bel Jo
06 51 30 48 96, Hub 06 15 02 40 13.

Gezocht goede en betrouwbare hulp
in de huishouding in Lottum. Uren in
overleg. 06 46 40 67 64 na 17.00 uur
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in de longen,
versterkt het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Klusbedrijf heeft nog ruimte
voor opdrachten. We kunnen
alle bouwwerkzaamheden voor u
verzorgen. Tel. 06 13 11 35 66.
www.yogacentrumlespoir.nl
Yoga dinsdag 19.00-20.00 uur.
Bel: 06 83 03 25 76 of
yogavooriedereen@ziggo.nl
Bent u op zoek naar een ervaren hulp
bij het huishouden, koken en/of
boodschappen doen omdat dit zelf
niet meer goed lukt? Ik ondersteun u
graag. Neem vrijblijvend contact met
mij op via 06 27 31 52 82.

Geboren

Ella

26 augustus 2019
Dochter en zusje van:
Jack van ‘t Groenewolt
en Maaike Kamps
Sara
Aan de Schakel 7
5871 AZ Broekhuizenvorst

Geboren

Steije

14 augustus 2019
Zoon en broertje van
Stefan, Elisa en Tobias
Hoeijmakers-Kruiper
Kreuzelweg 21
5961 NM Horst

Geboren

Mirthe

24 augustus 2019
Dochter van Bart Peeters en
Monique Cornelissen
Zusje van Teun
Vondersestraat 21
5961 JR Horst

Pedicure Dorothé Sevenum
www.pedicure-dorothe.nl
Bel voor een afspraak: 06 11 88 61 38.

LESPROGRAMMA
NAJAAR 2019
VANAF 19 AUGUSTUS

DANSEN BIJ FROXX
Maandag 2 september
16:00 HipHop Mini’s (gr. 3/4)
16:45 HipHop Choreo Kids
17:30 HipHop Demo Team Kids
Dinsdag 3 september
16:00 Musical Kids & Teens
Woensdag 4 september
15:45 HipHop X-mini’s (gr. 1/2)
16:30 HipHop Mini’s (gr. 3/4)
17:15 HipHop Mini Master (gr. 5/6)
18:00 Open Class HipHop
Donderdag 5 september
16:45 HipHop Demo Team Teens
17:30 HipHop Choreo Teens
20:15 HipHop Adults
Vrijdag 6 september
09:00 Peuterdans (2½ -4 jaar)
Zaterdag 7 september
09:00 Peuterdans (2½ -4 jaar)
10:00 Peuterdans (2½ -4 jaar)

55+ DANSMIDDAG

Iedere eerste en derde dinsdag
van de maand van 13:30 tot 16:00
uur stijl- en lijndansen voor
senioren! Met dansen als de
foxtrot, tango, veleta en nog veel
meer. Entrée: € 3,00
3 + 17 september, 1 + 15 oktober,
5 + 19 november, 3 + 17 december,
7 + 21 januari.

www.froxx.nl
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Tienrayse maakt kinderprentenboek

Scheetjes laten met Keetje
Een kinderprentenboek over een prinses die scheten laat. Het is niet het eerste idee waar je aan denkt wanneer je een kinderboek wil maken. Anke Tacken uit Tienray had dit idee al langer in haar hoofd. Onlangs bracht ze
haar kinderprentenboek Keetje de Knetter Koningin uit.

“Als mijn dochter een scheetje
laat, noem ik haar altijd kleine knetterkoningin. En zo is het hele idee

eigenlijk ontstaan”, vertelt Anke.
Ze pakt trots haar nieuwe boek erbij.
“Het is voor de eerste keer dat ik een

boek schrijf. De illustraties komen ook
van mij, dat heeft meer tijd gekost
dan het schrijfwerk.” Een boek schrij-

Oh, zit dat zo!

ven is altijd een droom geweest van
Anke. Ze werkt al jaren in de onderbouw van het onderwijs. Daar maakte
ze kinderkunst, zoals muurschilderingen en schilderijen. “Toen ik kinderen
kreeg ben ik gestopt met het maken
van deze kunst. Ook maakte ik lesmateriaal voor jonge kinderen bij een
uitgeverij. Deze stof moet je zo verhalend mogelijk opschrijven. Dat heb ik
ook gedaan in Keetje de Knetter
Koningin.”
De droom van een kinderprentenboek bleef maar bij Anke in haar hoofd
rondzweven. “Maar ik legde telkens
de lat te hoog voor mezelf. Ik dacht
constant: ik moet beter gaan tekenen.
Op een gegeven moment waren de
kinderen groter en moest ik het wel.
Ik wilde namelijk het boek uitbrengen
en het dan ook voor mijn kinderen
kunnen voorlezen. Het was ook wel
een soort stok achter de deur, en dat
heeft geholpen.” Anke bedacht het
verhaal binnen een paar dagen, maar
de illustraties hebben wel wat langer
geduurd. “Dat heeft inderdaad wat tijd
in beslag genomen, maar ik ben nu
echt trots op het eindresultaat.”
Keetje de Knetter Koningin vertelt
het verhaal van Keetje, een prinses.
Te pas en te onpas laat zij scheetjes en
als koningin kan dan natuurlijk niet.

Op een dag ontmoet zij een nieuw
vriendje en samen zoeken ze een
oplossing voor het scheetjesprobleem
van Keetje. Het verhaal had Anke al
lang uitgestippeld, behalve het einde.
“Gelukkig kreeg ik inspiratie vanuit
mijn dochter. Zij kwam met een heel
leuk idee wat ik uiteindelijk verwerkt
heb in het slot.”

Beeldend
Anke gaat binnenkort verschillende scholen van Dynamiek af om
haar verhaal voor te lezen aan een
aantal klassen. Daarvoor heeft ze al
haar tekeningen in een soort prentenkast gestopt en kan ze per prent
haar verhaal vertellen. “Zo krijg je
een veel meer beeldend verhaal en
dat is natuurlijk handig voor de kinderen.” Ook haar dochter leest een
keer voor uit het boek. “Zij kan inmiddels het hele boek uit haar hoofd. Ze
is echt trots op mij.” Of er een vervolg
komt op Keetje de Knetter Koningin,
laat Anke in het midden. “Wie weet.
Laten we eerst eens kijken hoe dit
boek aanslaat. Maar ik sluit het zeker
niet uit.” Keetje de Knetter Koningin
is nu te verkrijgen bij de Bruna in
Horst. Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van het kinderenprentenboek.

Hobby-Gilde
Horst en omstreken

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

Moet een schenking
terugbetaald worden?
Door: Marion van den Aker-Groffen, advocaat en vFAS-scheidingsmediator
Als je vóór 1 januari 2018 bent gehuwd in gemeenschap van
goederen en je krijgt een schenking onder uitsluitingsclausule, dan valt
die schenking niet in de gemeenschap. Toch kan een onder uitsluitingsclausule verkregen schenking wel in de gemeenschap vallen. Dat is zo als
de schenking op een gemeenschappelijke bankrekening wordt gestort en
privé en gemeenschapsgeld worden vermengd.
een recht op vergoeding bestaat, ongeacht waaraan het geld is besteed.
Ook zijn er uitspraken waarin is bepaald dat het juist wel van belang is
om te beoordelen waaraan het geld is
Bij de echtscheiding rijst de
uitgegeven en of terugvordering wel
vraag of een echtgenoot recht
of niet redelijk was.
heeft op (volledige) teruggave
De Hoge Raad heeft inmiddels uitvan de schenking. Vaak is het dan
gemaakt dat degene die de schenking
lastig om aan te tonen welk deel
heeft ontvangen, in beginsel recht
van het saldo van de gezamenlijke heeft op vergoeding van het gehele
rekening afkomstig is van de schen- bedrag. Het maakt niet uit dat het
king. Ook is niet meer duidelijk
geld is uitgegeven aan consumptieve
welke uitgaven ten laste van de
bestedingen, vakanties en/of kosten
gemeenschappelijke rekening zijn
van de huishouding. De echtgenoot
gedaan. En soms is het saldo nul
die het daar niet mee eens is, dient
en zijn (ook) de geschonken gelden zijn stellingen te bewijzen.
opgemaakt.
Het is dus van belang om een
In de rechtspraak is hierover
goede administratie bij houden, die
steeds verschillend geoordeeld.
beschrijft wat gemeenschappelijk is
Soms werd bepaald dat er altijd
en wat tot het privévermogen van

ieder behoort. De schenking dient
op een aparte bankrekening ten
name van de betreffende echtgenoot te worden gestort. Als er dan
van de schenking uitgaven worden
gedaan, dan is het goed vast te
leggen of deze uitgaven al dan niet
voor gezamenlijke rekening zijn.
Zo bestaat er duidelijkheid in vooren in tegenspoed!

Cursussen

seizoen 2019-2020
Wees er snel bij, er zijn nog plekken vrij.
In september 2019 start het Hobby-Gilde weer met zijn activiteiten.
Voor de volgende cursussen kunt u zich nog aanmelden:

Talen
Frans, Duits, Engels, Spaans
•
Creatief
Textielkunst, Beeldhouwen, Schilderen, Portretschilderen,
Powertex, Houtsnijden, Keramiek, Kaarten maken,
Bloemschikken, Samen Kunst Delen
•
Sport en Spel
Volleybal, Voetvolley, Opleiding tot bridge,
Wedstrijdbridge
•
Overig
Genealogie
Voor verdere informatie en aanmelding verwijzen wij u naar

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

www.hobbygilde.nl
U kunt ook bellen met het mobiele nummer: 06 - 18 23 26 00.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het is goed voor het geheugen’
De zomervakantie zit er op. Iedereen is weer aan het werk of is teruggekeerd in de schoolbanken. De afgelopen periode was bij uitstek
geschikt om eens lekker lui in de stoel, op het strand of in de tuin een boek te lezen. Ongeveer 75 procent van de inwoners van Horst aan de
Maas leest wel eens een boek. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De meeste inwoners lezen een boek voor
hun plezier. Vaak gebeurt dat in de vakantie,
wanneer ze veel tijd hebben en lekker kunnen
ontspannen. Zo zegt iemand: “Ik koop sowieso
altijd reisboeken als we een vakantie geboekt
hebben van de betreffende bestemming als
voorbereiding. Ook koop ik met regelmaat wel
een boek dat nieuw uit is en leuk lijkt op basis
van recensies.”
Andere redenen om een boek te lezen
zijn het opzoeken van achtergrondinformatie,
voor de algemene ontwikkeling, tijdverdrijf
en voorlezen aan de kinderen. Ondanks dat
de e-reader ook vaak wordt gebruikt om een
boek te lezen, zijn de papieren ‘echte’ boeken
nog altijd populair. “Ik vind lezen in een boek
heerlijk. Vooral als er velen voor mij het boek
al hebben gelezen.

Inwonerspanel

1.672 leden

digitaal
9%
dagelijks
12%

nooit
24%

wekelijks
8%
maandelijks
20%

jaarlijks
27%

Hoe vaak lees je een
papieren boek?

Ik ben een echte boekromanticus”, geeft
Ik heb toen een e-reader aangeschaft en
iemand aan. De meeste boeken worden niet
daar heb ik erg veel plezier van.” Een ander
meer geleend bij de bibliotheek, maar gekocht zegt over de bieb: “De bibliotheek heeft vaak
in een winkel. Slechts 17
weinig boeken die ik leuk
procent van de inwoners
vind en weinig boeken in
is nog lid van de bieb.
andere talen. Ook is het
‘Alleen als
“Ik vind het heerlijk om
goedkoper om op een romik griep heb’
langs de boekenkasten
melmarkt of in een twee‘Ik lees wel
te zoeken naar boeken
dehands winkel boeken te
elke dag de krant’
die ik wil lezen”, reageert
kopen.”
een inwoner. De afstand
TipHorstaandeMaas
‘Heerlijk ter
naar de bibliotheek wordt
is een samenwerkings
ontspanning’
vaak als reden aangegeverband tussen
HALLO Horst aan de
ven waarom iemand geen
Maas en TopOnderzoek.
lid (meer) is. “Ik heb me
afgemeld toen de bibliotheek in Sevenum weg Voor meer resultaten of aanmelden voor
ging. Ik pas ervoor om elke week naar Horst te de volgende enquête, kijk op
moeten gaan.
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

AUTOMOBIELBEDRIJF
MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

BEL: 06 55 81 85 77

maandag
2 september
vrijblijvend advies
ooglidcorrectie
door Jan Fabré
bel 06 20 41 45 01

GA JIJ VOOR 100%
KLANTTEVREDENHEID?
Wij zoeken nieuwe weekendkrachten / studenten
voor het leukste callcenter van Noord-Limburg! #Horst

#CALLCENTERMEDEWERKERS
(weekend/vakanties)

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

kijk snel op

www.werkenbijmunckhof.nl

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 33

Politie moet meer openheid geven in schorsingszaak
Een intern disciplinair onderzoek loopt momenteel binnen het politiekorps
van Horst aan de Maas en Peel en Maas. In april werden vier agenten naar
huis gestuurd en in juni zijn nog eens drie agenten uit hun functie gezet.
Begin juli mocht ook nog een leidinggevende zijn wapen inleveren. De
reden? ‘Onprofessioneel gedrag’, aldus de politie. Meer wil de politie niet
zeggen. Bijna driekwart van de stemmers op de poll vindt dat de politie meer
openheid moet geven. Het lange zwijgen van de politie roept alleen maar
meer vragen op en is voer voor onrust. Op onze Facebookpagina reageert
Mark Janssen: “Ja en nee. Een disciplinaire schorsing is niet voor niets, en

zolang er geen duidelijkheid is of de schorsing terecht is, nee. Zodra het
onderzoek af is gerond, zullen ze een tipje van de sluier geven, maar echt
openheid van zaken zul je nooit krijgen, het is en blijft een overheidsinstelling
die veel petten en matten heeft om of het eronder te houden, of het er onder
te vegen.”
27 procent van de stemmers begrijpt dat de woordvoerder niets willen
zeggen en dat ook de agenten zelf zwijgen. Nieuwe informatie kan gevolgen
hebben in de schorsingszaak, vandaar dat ook de geschorste agenten niets
zeggen.

Horst aan de Maas heeft
een milieustraat nodig

Uitpiepen

eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Gemeente Horst aan de Maas maakte onlangs op Facebook melding van
een afvaldumping in Kronenberg. Het bericht maakte veel reacties los.
Mensen deelden onder andere foto’s van andere afvaldumpingen in
de gemeente. Wordt het niet eens tijd voor een milieustraat of milieupark
in Horst aan de Maas? Inwoners kunnen daar dan hun afval, dat niet in de
container of bij het restafval mag, heenbrengen. Denk bijvoorbeeld aan tv’s
of vloerbedekking. Even op een aanhangwagen laden en je bent er zo van af.
Het merendeel kun je vaak ook nog gratis aanbieden.

Aan de andere kant: zijn het wel inwoners van Horst aan de Maas die
die oude koelkasten en tv’s in de bossen dumpen? In deze gemeente kun je
namelijk veel afval gratis thuis op laten halen. Even een telefoontje naar de
gemeente en vaak nog dezelfde week wordt het ingezameld. Moet je daarvoor
een milieustraat gaan inrichten? En niet iedereen heeft een aanhangwagen tot
zijn beschikking. Misschien is het juist beter om de boetes op illegaal dumpen
te verhogen.
Horst aan de Maas heeft een milieustraat nodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 35) > Nikabdragers moeten geweigerd worden in de bus > eens 81% oneens 19%

BARBECUE
COMPLEET
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Wilt u een kijkje nemen in een hospice?
of wilt u als vrijwilliger iets betekenen
voor mensen in hun laatste levensfase?

95 p.p.

Kom dan op zaterdagmiddag 31 augustus naar onze inloopmiddag
van 13.30-15.30 uur. U krijgt dan een rondleiding en informatie.

Crist Coppens
BUDGETBARBECUE!

een cursus
In januari 2020 start er
ers.
illig
jw
vri
org
orz
vo
baar.
tsen beschik
Er zijn nog enkele plaa

Voor meer informatie
kunt u kijken op de website
of bellen met 0478 55 14 34.

Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray • www.hospicezenit.nl

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

Rabo in gemeentehuis.
Waarom mooier voorstellen dan het is?
In een RIB is, na ondertekening van contracten met Rabobank, door
het college een onduidelijke verklaring gegeven waarom het logisch was
kantoorruimte aan hen te verhuren. Een toplocatie. De raad vroeg of er
een marktconforme huurprijs werd betaald. Na zoveel twijfel in de raad
moest de gemeente goed voor de dag komen. De wethouder noemde
een prijs van 200 euro per vierkante meter. Dat lijkt mooi. Is dat de echte
prijs of meer mooipraterij?
De contracthuurprijs: 200 euro
per vierkante meter per jaar. 60 vierkante meter. Prijs dus 12.000 euro
per jaar. Maar kloppen die 60 vierkante meters ook en is het huurbedrag netto of waren daaraan nog
kosten verbonden? De oude trouwzaal blijkt volgens gemeentelijke info
53 vierkante meter (geen 50) Losse
spreekkamers daarvoor zijn netto 10

vierkante meter. Daartussen in is ook
nog sprake van circa 10 vierkante
meter (niet genoemd). De garderobe
bij de trouwzaal (niet in de 50 vierkante) is voor de Rabobank omgebouwd tot een keukentje. Ook het
toilet is exclusief voor de Rabo. Keuken
en garderobe is samen circa 10 vierkante meter (de 60 zijn dan dus al 83
vierkante meter) Met wat alleen door

bankmedewerkers en klanten te
gebruiken ruimte daaromheen telt het
oppervlak op tot meer dan 100 vierkante meter. En het bedrag dan van
24.000 euro per twee jaar? Daar gaat
nog vanaf circa 5.000 euro voor
ombouw van een nieuwe trouwzaal,
verlichting in het Rabo-kantoor en de
ombouw van garderobe naar koffiekeukentje.
Hoewel in het contract staat dat
dit door de huurder zou worden
betaald, is dit vanuit de huuropbrengst
betaald. Zo blijft 19.000 voor 2 jaar
ofwel 9.500 euro per jaar voor 100
vierkante meter. Dat is 95 euro/
vierkante meter, heel veel minder dan
de genoemde 200. Op een toplocatie.

En veel minder dan de door het
college genoemde kantorenmarkt
prijs van 100-125 / vierkante meter.
En de Rabo krijgt ook nog gratis
internet, verwarming, schoonmaak,
bewaking, et cetera. De gemeente
krijgt aldus een ondermaatse huurprijs. Niet marktconform. Een directielid van de gemeente begeleidde
dit proces van begin tot eind.
Waarom die mooi-weer-spielerei?
Waarom niet gewoon helder zeggen
hoe het echt zit?
Heeft de raad daar geen recht op?
Is dat geen plicht van het college?
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Vakantie, festivals,
fuifjes, ogen openhouden
en doorgaan. Ik ben kapot
en eindelijk verlost van deze
tijd. Je hoort het me niet
vaak zeggen, maar gelukkig
ben ik weer gewoon aan het
werk. Na de afgelopen
weken zit ik er weer helemaal in, maar dan moet de
harde realiteit nog beginnen.
Die weken na al die festivals en vakanties beland je
toch in een soort roes.
Half moe, half opgewekt en
ieder moment paraat voor een
biertje. Schijnbaar worden die
tegenwoordig niet meer
geleverd tijdens kantooruren.
Dat is nog allemaal te verwerken. Maar de echte realiteit
komt pas aan wanneer je in je
agenda kijkt en weer een
lading vergaderingen en
andere moetjes ziet staan.
Confronterend wel.
Dan heb ik ook nog besloten om maar eens wat te gaan
doen met bewegen.
Tijden van Netflix en zakken
chips zijn voorbij, het wordt
hardlopen. Niet dat ik zo
ongezond leef, nee ik heb mij
ingeschreven voor de Venloop.
Soort stok achter de deur van
Niels ga eens met die luie reet
van de bank af. En dat heeft
geholpen. Afgelopen maandag stond ik dan buiten klaar.
Oortjes in, muziekje luid en
m’n hardloopschoenen, die ik
drie keer in drie jaar heb
gedragen, onder mijn voeten.
Ik was kapot toen ik thuis
kwam. Die laatste meters
voordat ik eindelijk uit kon
piepen, dát was de harde
realiteit. Misschien komt er
toch nog ooit wat van mijn
leven.
Beweeg ze,
Niels
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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.

Ondersteuning betalen ouderbijdrage schoolactiviteiten
Het is van belang dat alle kinderen, onafhankelijk van het inkomen
van hun ouders, deel kunnen nemen aan activiteiten van de school, zoals
schoolreisjes, kerstdiners, sportdagen en of excursies. Dit soort activiteiten wordt veelal betaald uit ouderbijdragen. Maar indien de school een
te hoge ouderbijdrage vraagt, kunnen niet alle ouders dat betalen.
Voor de fractie van de SP in
de Tweede Kamer was dat reden
om een motie in te dienen om een
maximum te stellen aan de ouderbijdrage. En die motie, om te voorkomen dat kinderen op school bij
schoolactiviteiten buitengesloten

worden, is door de Tweede Kamer
aangenomen.
Als vervolg op de aangenomen
motie heeft de SP in de Tweede Kamer
nu ook een initiatiefwetsvoorstel
ingediend. In deze initiatiefwet wordt
geregeld dat scholen alle kinderen

moeten meenemen op schoolreizen
en excursies. Maar ook deelname aan
andere zaken die door de school worden georganiseerd mag niet afhangen
van een financiële bijdrage. De initiatiefwet moet nog behandeld worden
in de Tweede Kamer.
In Horst aan de Maas heeft de
SP-fractie vaker aandacht gevraagd
voor gevolgen van de inkomenspositie van ouders voor hun kinderen.
Concreet heeft de SP het College van
B&W gevraagd met goede initiatieven

te komen door middel van de gelden
voor armoedebestrijding bij kinderen.
De afgelopen twee jaar koos
het college er nog voor om de extra
ontvangen gelden ten behoeve van
armoedebestrijding in de algemene
reserves te stoppen. Maar onder
andere als gevolg van het signaal
vanuit de Tweede Kamer én de aanhoudende aandacht van de SP in de
gemeenteraad is er nu ook in Horst
aan de Maas een regeling getroffen
om deze ongewenste situatie op te

lossen. Gezinnen met een inkomen
rond 120 procent van het bijstandsniveau kunnen voortaan via stichting
Leergeld steun ontvangen bij het
betalen van ouderbijdrages, zodat
alle scholieren mee kunnen doen
aan de extra activiteiten op school.
Positieve ontwikkelingen in de
armoedebestrijding dus. Als SP zullen
we ons daar voor blijven inzetten.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Van regulering naar open initiatief
Afgelopen week hadden we als gemeenteraad een thema-avond
over de omgevingswet. Zoals zo mooi geschetst wordt: 26 wetten gebundeld in één overkoepelende wet. En bedoeld voor de fysieke leefomgeving. Het belangrijkste effect is de lokale overheid meer ruimte te
bieden en het voor initiatiefnemers, zoals inwoners en professionele
ontwikkelaars, eenvoudiger te maken om initiatieven te realiseren.
En de besluitvorming moet sneller en beter gaan.
Hiervoor dienen we een plan en
visie te maken: willen we duidelijke
en gedetailleerde kaders stellen en
vooral als gemeentelijke rol blijven
sturen? Of kiezen we juist voor een

meer creatieve, initiatiefrijke rol dus
meer faciliteren? Gaan we dan toetsen
aan duidelijke kwaliteitscriteria,
waardoor er weinig willekeur zal zijn
en duidelijke heldere afspraken

gelden? Of kiezen we voor de vrije
participatie waarbij juist minder regels
gelden, meer vertrouwen in de initiatiefnemer en alle ruimte voor creativiteit? Waarbij het wel zo kan zijn dat
éénzelfde plan in bijvoorbeeld
Broekhuizen wel mag en in Eversoord
niet.
Mooie ambities, de landelijke
overheid gaat er vanuit dat iedere
gemeente zelf het beste kan bepalen wat er nodig is. Als VVD houden we niet van onnodige regels en

hebben we veel vertrouwen in onze
mede-inwoners. We zijn allemaal creatief en ieder op een eigen manier.
Initiatiefnemers, doeners en denkers.
Maar ook teamplayers en verbinders.
Met elkaar kunnen we veel moois voor
elkaar krijgen. Het zal ook een kwestie
van gunnen en incasseren zijn, maar
ook van leren van elkaar.
Gewoon. Doen.
Yvonne Douven,
VVD Horst aan de Maas

Actualisering Centrumvisie Horst
Afgelopen dinsdag is de Actualisering Centrumvisie Horst vastgesteld.
Een visie die is opgesteld samen met inwoners, ondernemers en bezoekers van het centrum Horst.
Een schoolvoorbeeld van participatie. In deze visie zijn voor de
toekomst de (ruimtelijke) ontwikkelingen richting gegeven. Het Horster
centrumgebied is in deze visie
opgedeeld in drie deelgebieden.
Het doel is een doorlopende opwaardering van het centrum waarbij
verbinding, wonen, vergroening,
klimaatadaptatie, parkeervoorzienin-

gen, ontmoeting, cultuur en behoud
en/of uitbreiding van (winkel)voorzieningen de kernpunten vormen.
Want een bruisend centrum is immers
goed voor heel Horst aan de Maas.
Deze visie vraagt een investeringsvolume van 4,6 miljoen in de periode
2019-2022. Dit proces, ingezet in 2006,
heeft al geresulteerd in het feit dat in
Horst centrum betrekkelijk weinig dan

wel geen leegstand is, dat er een
ruime mate aan parkeergelegenheid is,
dat er kwalitatieve impulsen al hebben
plaatsgevonden (denk aan de herinrichting Lambertusplein) en dat wonen
in het centrum ook een prominente
plaats heeft. Nu is de actualisering van
die visie dus vastgesteld, waarbij we
een volgende fase ingaan. De waarden
zoals hiervoor benoemd zullen daarin
wederom een plaats krijgen. Dit alles
zal gefaseerd ten uitvoer worden
gebracht. Voor het komende jaar wordt
een krediet beschikbaar gesteld voor

VACATURE

U heeft een initiatief

Auto & Bedrijfswagenmonteur
Voor meer informatie kijk op

www.garagejanssen.nl

Stayerhofweg 4a • Wanssum • T 0478 531515

de vergroening van het centrum in de
deelgebieden. Daarnaast is de herinrichting van parkeerterrein Kerkeveld
als prioriteit aangewezen. In de raadsvergadering is door de CDA-fractie
wel aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie bajonetsplitsing
Americaanseweg/Kloosterstraat. Dit is
een terugkomend knelpunt en
gevraagd is aan college om hier óf het
parkeerverbod intensief te handhaven
óf anderszins een oplossing te zoeken.
Annemie Craenmehr,
CDA raadslid

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

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

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

2 tot 4 september 2019

Avond- en nachtafsluitingen A73
tussen Grubbenvorst en Horst

Evenementen aanmelden voor
kalendergids 2020

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A73. De werkzaamheden vinden plaats tussen

tot uiterlijk 1 september doorgeven aan Unit Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per

oprit (12) Grubbenvorst en afrit (11) Horst van de A73 richting Venray in de avond en nacht

e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen voor de kalendergids 2020

van maandag 2 september en dinsdag 3 september van 21.00 uur tot 05.00 uur.
Weggebruikers dienen door omleidingsroutes

Weersgevoelige werkzaamheden

rekening te houden met een extra reistijd die

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoe-

kan oplopen tot 25 minuten.

lig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden
mogelijk geen doorgang vinden en worden ze

Afsluiting

opnieuw ingepland.

Bermen en sloten

De herfstmaai gaat beginnen!
In september begint de herfstmaai. Dit betekent dat we in de hele gemeente de bermen en

A73 tussen oprit (12) Grubbenvorst en afrit (11)
Horst in de richting van Venray:

Meer informatie

de sloten maaien. Een extern bedrijf maait de bermen en sloten voor de gemeente en ruimt

• Maandag 2 september 21.00 uur tot

Heeft u vragen of opmerkingen over de

het maaisel ook op. De gemeente maait zelf de bermen langs onverharde wegen waar geen

werkzaamheden? Kijk op de pagina van de

sloten liggen.

dinsdag 3 september 05.00 uur.
• Dinsdag 3 september 21.00 uur tot
woensdag 4 september 05.00 uur.

geplande werkzaamheden:
www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

Geen melding nodig

en 400 km sloot moeten maaien. Heeft u

Is de begroeiing van een bermkant of sloot

problemen met de begroeiing van berm-

Omleidingsroutes

U kunt ook bellen met de Landelijke

te hoog bij u in de buurt? U hoeft dit niet te

kant en sloten, dan vragen wij om uw

Gele borden geven ter plaatse informatie over

Informatielijn van Rijkswaterstaat:

melden. We maaien tussen september en

geduld.

de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

0800-8002 (gratis).

december alle bermen en komen vanzelf bij
Maaisel opruimen voor meer bijen en

u in de buurt.

vlinders
We starten in de natte gebieden, het gebied

Door het maaisel te ruimen kan dit niet

in de buurt van de Open Maas Arm in Meerlo

composteren. De bermen worden dan

en Griendtsveen en werken naar elkaar toe.

schraler en de sloten minder snel ondiep.

We maaien eerst de bermen en daarna de

Hierdoor ontstaat een rijkere bloeiende

sloten. Soms kunnen er een paar dagen of

vegetatie die goed is voor bijen, solitaire

weken tussen zitten.

bijen, hommels, vlinders, e.d. Tijdens het
opruimen van het maaisel ruimen we

Horst aan de Maas is momenteel de grootste

tegelijk ook het zwerfvuil. Een minder hoge

gemeente van Limburg. Dat betekent dat wij

begroeiing is ook goed voor de verkeersvei-

ongeveer 2 miljoen vierkante meter berm

ligheid.

Zoektocht naar grote kerstboom
Elk jaar rond de Kerstperiode staan er in alle dorpen mooie grote verlichte kerstbomen.
Zo ook dit jaar. Maar omdat wij geen grote kerstbomen meer hebben staan, willen
wij binnen onze gemeente kijken of iemand een, tussen de 7 meter en 12 meter hoge,
kerstboom heeft die in de weg staat.
Heeft de boom een mooie vorm en is

Heeft u mogelijk een boom, geef dan uw

goed bereikbaar, dan willen wij die graag

gegevens zoals naam, adres, telefoon-

In de raadsvergadering van 27 augustus is Roy Bouten benoemd tot wethouder van de gemeente

overnemen. De kosten voor het weghalen

nummer en locatie van de boom door via

Horst aan de Maas. Daarmee is het college van B&W weer compleet. Roy, gefeliciteerd en veel

van de boom, nemen wij voor onze

email: gemeente@horstaandemaas.nl.

succes! Tijdens dezelfde raadsvergadering mocht burgemeester Ryan Palmen ook nog een lintje

rekening.

Wij nemen dan contact met u op.

aan hem uitreiken. Roy Bouten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn
grote verdiensten voor de gemeenschap tijdens zijn raadsperiode.

Bekendmakingen

Wie verdient volgens jou
een Jeugdlintje?

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

Wij zijn trots op kinderen en jongeren die zich inzetten voor anderen of voor de gemeente.

America

Grubbenvorst

Melderslo

Zij zijn een voorbeeld en mogen best eens in het zonnetje gezet worden.

Dissel 2

Kloosterstraat 70

Herenbosweg 36a

Eickhorsterweg 5

Horst

Weijweg 4

Kerkbosweg 22

Gasthuisstraat 19

Meterik

Peelheideweg nabij nr 25.

Haagweg 3

Speulhofsbaan ong.

Broekhuizen

Gasthuisstraat 56

Sevenum

Haasendonkerweg ong.

Fruitweg 16

Hazenhorstweg 10

Hoogstraat 18

Meterikseweg 4

De Sondert 37

Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient?

Griendtsveen

Meerlo

Horst aan de Maas

Enkele voorbeelden zijn:

Meld hem of haar dan vóór 10 oktober aan!

Lavendellaan 31

Heesweg 12

Benoeming lid van de raad van de

• kordaat optreden bij een brand of ongeval;

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of

• inzet voor dieren;

(077) 477 97 77.

Daarom reiken we op 20 november het jeugdlintje uit als blijk van waardering. Kinderen en
jongeren tot en met 17 jaar, die zich op een
bijzondere wijze hebben ingezet voor onze

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

gemeente, komen in aanmerking.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente Horst aan de Maas

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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15 VRAGEN

aan
Damian Alberts

Introductiekamp

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Damian Alberts
14 jaar
Grubbenvorst
Dendron College

Welke reis zou je nog willen
maken?
Ik zou graag nog een metal cruise willen maken in Miami. Dat is een cruise
vol metal-muziek en daar spelen dan
ook non-stop metal en rockbands.

Natuurlijk zou ik daar dan zelf ook nog
willen optreden.
Wat zou je nog graag willen leren?
Ik zou graag de Gravityblast willen
leren. Dat is een bepaalde techniek
bij het drummen waar je als het ware
twee slagen uit één slag kan halen.
Wat zou je graag nog in je leven
willen doen?
Ik zou graag nog meer willen optreden. Dit doe ik heel graag. Het liefst

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

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

ooit op een groot festival. Voor een
groot publiek optreden is echt supergaaf. Eerst word ik superenthousiast
en is het natuurlijk altijd een beet je
spannend. Op het podium kan dan
uiteindelijk al die energie wegslaan
tegen mijn drums. Als je voor een
groep spreekt breng je een bericht
over met je stem. Als drummer breng
ik die over met mijn muziek. Mijn
instrument is mijn stem.
In welke film zou je graag willen
spelen?
Ik zou graag een van de Terminator
-films willen spelen. Ik vind het simpelweg ruige films en ze staan dan
ook tussen mijn favoriete films. I’ll be
back.
Wat zou de beste uitvinding ooit
zijn?
Een perfect tosti-ijzer. Hij kan snel veel
tosti’s maken met natuurlijk altijd een
lekker knapperige goudbruine korst en
gesmolten kaas.
Ben je te vroeg, te laat, of precies
op tijd?
Ik ben vrijwel altijd te vroeg. Haasten
vind ik helemaal niks. Om veilig te zijn
ben ik vaak te vroeg of precies op tijd.
Wat is je favoriete hobby?
Drummen. Ik doe het al mijn hele
leven en ik mag er ook mee optreden.
Dat vind ik onwijs gaaf om te doen.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn drumleraar Cor Niessen. Hij legt
de stof en oefeningen goed uit.
Hij doet oefeningen voor, herhaalt ze
of legt uit waarvoor ze goed zijn als
ik ze nog niet helemaal snap. Zodat ik
technisch steeds beter word, waardoor
ik beter kan drummen.

Heb je een liedje met speciale
herinneringen?
Ja die heb ik. ‘Chainsaw troatcut’ van
Stillbirth. Het nummer is zo speciaal voor me omdat dat het eerste
nummer was waar ik mee optrad in
Tilburg.
Wie is je grote voorbeeld?
Flo Mounier van Cryptopsy omdat
hij een erg goeie drummer is en
ik graag wil kunnen spelen wat hij
speelt. Flo heeft mij ook gemotiveerd
om te drummen door het sturen van
een persoonlijke boodschap aan mij,
waarin hij zei dat als ik zo door blijf
gaan met oefenen dat ik misschien
wel beter word dan hij.
Wat is je favoriete game?
Ik vind de game Sniper Elite heel gaaf
spel omdat het ruig is om te spelen en
het hele mooie graphics heeft en er
dus heel mooi uitziet.
Hond of kat?
Ik zou kiezen voor een kat, omdat ik
heel mijn leven met katten ben opgegroeid en ik op dit moment mijn eigen
kat genaamd Lilly heb.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Meestal gebruik ik het duimpje
omhoog of de laughing-crying emoji
en dan voor de flauwekul.
Dag of nacht?
Dag, want dan kan ik oefenen met
drummen en dan doe ik ook meer dan
ik normaalgesproken in de avond doe.
Festival of discotheek?
Ik zou gaan voor een festival omdat
de sfeer vaak gezelliger is dan in een
discotheek en er vaak leuke bands
spelen.

“Ik sta weer eens in de
supermarkt en sta te staren
naar het paupere slaschap.
Als ik er naar sta te turen zie ik
zoveel verschillende soorten:
rucola, ijsberg, melange…
Na het gapen naar het schap,
kijk ik weer voor de zoveelste
keer naar mijn boodschappenlijstje. Daar zie ik staan: ‘sla’.
Maar ja, wat past er nou het
beste bij m’n maaltijd? Moet
de sla vochtig zijn? Of pittig?
Of droog, zoals altijd? Ik snap
niet waarom het allemaal sla
heet. Alles blijft maar anders.
En ik maar blijven turen naar
alles keuzes.”
Dit zijn typisch stukjes die je
kunt gaan schrijven als je aan de
opleiding journalistiek begint.
Ik zelf begin komende week aan
mijn opleiding. Hiervoor
(momenteel) ben ik dan ook
natuurlijk op hét introductiekamp van het jaar. Introductie
kamp, hier, houdt in dat je elkaar
beter leert kennen voordat het
echte schooljaar begint. Op
maandag is het dan een superlange fietstocht met allemaal
leuke stops tussendoor. Dinsdag
is er natuurlijk een sportdag met
veel gedoe en ‘s woendags gaan
we lekker de stad in. Tilburg
verkennen. Omdat ik op Fontys
zit en in Tilburg naar school ga
kunnen wij donderdag lekker
naar het Purple Festival. Dat is
dus hét festival van het jaar.
Elke ‘sjaars’, eerstejaarsstudenten, mogen en kunnen lekker
naar het festival toe donderdag.
Supergaaf natuurlijk. Vette
line-up, mensen leren kennen en
de week geweldig af kunnen
sluiten. Op het moment van
schrijven is de introductieweek
natuurlijk al begonnen.
En andere introductieweken van
andere opleiding waarschijnlijk
ook. Ik wens iedereen die al met
school begonnen is natuurlijk
veel succes. En aan alle mensen
die volgend jaar gaan beginnen
aan een hbo-opleiding of een
andere opleiding natuurlijk, het
introductiekamp is echt een
must!
Jélena
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Adver torial

Germaine Steijn-Ebus is kinderverpleegkundige:

‘Een kind is heel puur
in zijn reacties’
Germaine Steijn-Ebus koos dertig jaar geleden na haar VWO-opleiding voor
Verpleegkunde. Haar stage op de Kinderafdeling beviel zo goed, dat ze zich ging specialiseren in de zorg voor de jonge patiënt.
“Elke dag kom ik weer wat anders tegen in
mijn werk. Een kind is heel puur in zijn reacties; deze openheid vind ik heel mooi. Om als
kinderverpleegkundige een bepaalde handeling bij een patiëntje te kunnen uitvoeren, is
vaak een hele andere benadering nodig dan
bij een volwassene. Als die benadering werkt,
geeft dat heel veel voldoening. Als kinderverpleegkundige heb je ook veel met ouders te

maken, want ouders en kind zijn niet los van
elkaar te zien. We werken samen aan het genezingsproces van een kind.” Door mijn deelname
in het AVB (Afvaardiging Verpleegkundige
Beroepsgroep) en kwaliteitsbewaking op andere
afdelingen van het ziekenhuis heb ik vaak
overleg en contact met collega’s van andere
afdelingen. Hierdoor blijf ik ook op de hoogte
van wat er in de rest van het ziekenhuis speelt.”

Er werken circa 1.000 verpleegkundigen bij VieCuri. Dag in dag uit zetten zij zich in voor de beste zorg voor de patiënt. De ene verpleegkundige is de andere niet: wat betreft
persoonlijkheid, drijfveren en vaardigheden, maar ook wat betreft opleiding. VieCuri is een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ), waar leren en werken hand in hand gaan.
Er zijn binnen het ziekenhuis tal van mogelijkheden om verder te groeien en de blik te verruimen. Benieuwd? Neem een kijkje op www.werkenbijviecuri.nl.

Cindy Wijnands-Scholtz, verpleegkundige op de Recovery

‘Dit werk geeft me
veel energie’
Na twee en een half jaar op de Recovery besloot verpleegkundige Cindy WijnandsScholtz een opleiding te gaan volgen voor pijnconsulent.
“In die rol volg ik de postoperatieve p
atiënt, wat mooi aansluit op mijn werk op
de Recovery. Ik zie ook mensen met chronische pijnklachten, bijvoorbeeld door kanker,
en acute pijnklachten, bijvoorbeeld na een
val. Ik breng de pijn in kaart en ga in gesprek
met de specialist over de mogelijkheden
voor medicatie of behandelingen.”
De leergierige vakvrouw houdt van het
contact met mensen in haar werk. “Je kunt
veel voor mensen betekenen in een kwetsbare fase van hun leven.” Naast haar drukke
werk was Cindy tot vorig jaar ook nog

bestuurslid van het Verpleegkundig Stafbestuur
(VSB). “Dit is als het ware de verbindende schakel tussen de verpleegkundigen en de Raad van
Bestuur van VieCuri. Het belangrijkste doel van
dit adviesorgaan is het stimuleren, ontwikkelen en borgen van de verpleegkundige kwaliteit. Vanwege mijn vervolgstudie heb ik nu een
stapje terug gedaan en neem ik deel aan de
Afvaardiging Verpleegkundige Beroepsgroep: dit
is dan weer de schakel tussen de verpleegkundigen en het bestuur van het VSB. Ja, ik neem veel
hooi op mijn vork, maar het geeft me ook veel
energie!”

Doe ook mee met het VieCuri Patiëntenpanel
VieCuri is onlangs gestart met een online panel om de inspraak van patiënten te vergroten. Het ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers actief betrokken zijn bij
het verbeteren van de zorg. Hun ervaringen zijn daarvoor zelfs onmisbaar. Al 150 mensen hebben zich aangemeld. Ook interesse? Meld u aan via www.viecuri.nl/patientenpanel.
Iedereen kan deelnemen aan het
panel. Deelnemers wordt gemiddeld vier

keer per jaar per email gevraagd een
online vragenlijst over een bepaald

thema in te vullen. Bijvoorbeeld over ouderenzorg of de communicatie met het ziekenhuis.
VieCuri informeert deelnemers na elk panelonderzoek over de resultaten.
Duidelijke stem
Door te luisteren naar de ervaringen van
de inwoners van de regio, kan het ziekenhuis
werken aan betere dienstverlening.
“Met behulp van het panel geven we (toekomstige) patiënten, bezoekers en inwoners in en
rondom Venlo en Venray een duidelijke stem
in onze organisatie. We willen graag van de
patiënten zelf horen wat ze belangrijk vinden”,
aldus bestuursvoorzitter Ankie van Rossum.
“Concreet betekent dit dat patiënten meedenken, meebeslissen en meedoen. Met de oprichting van het VieCuri Patientenpanel is een goede
stap gezet. De komende jaren zullen we op nog
meer manieren dankbaar gebruikmaken van de
ervaringen van onze patiënten en bezoekers.”

“We willen graag van de patiënten zelf horen wat ze belangrijk vinden”,
aldus Huub Selen (Cliëntenraad) en Ankie van Rossum (Raad van Bestuur).

Wensenlijstje
De oprichting van het patiëntenpanel stond
hoog op het wensenlijstje van de Cliëntenraad
van VieCuri. Deze raad behartigt de gemeen-

schappelijke belangen van patiënten van
het ziekenhuis en adviseert het ziekenhuis
gevraagd en ongevraagd over onderwerpen
die voor patiënten van belang kunnen zijn.
Huub Selen, voorzitter van de Cliëntenraad:
“Wij zijn erg verheugd met het bereiken van
deze mijlpaal. Panelleden worden bevraagd
over uiteenlopende onderwerpen.
Denk aan vragen op het gebied van zorg
en behandeling, maar ook over onze nieuwbouw- of fusieplannen. Wij gebruiken de uitkomsten in onze adviezen aan het bestuur.
Door deel te nemen aan het patiëntenpanel
van VieCuri hebben inwoners daad werkelijk
invloed.”

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America rondom Hofweg € 9,50
Sevenum rondom Zonnedauw € 9,00
Meterik centrum € 11,00
bedragen per week

Horst rondom Kerkstraat € 10,00
Horst rondom Pastoorsveld € 13,63
Meerlo rondom Alexanderstraat € 11,50
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Clubkampioenschappen
tennisjeugd Horst
Door: tennisclub HTC
De jaarlijks terugkerende clubkampioenschappen voor de jeugd vonden op zondag 25 augustus
plaats in Horst. Onder warme omstandigheden werden er door 41 jeugdspelers in de ochtend en
middag veel spannende en sportieve wedstrijden gespeeld, waarna er uiteindelijk in vijf verschillende categorieën finales plaatsvonden. In rood (miniveld) ging de finale tussen Joris en Finn, in
oranje (driekwart veld) tussen Joep en Bas en in groen (beginnende grootveldspelers) tussen Staf en
Daan. In de hoogste categorieën grootveld gingen de finales tussen Tom en Michael (categorie B) en
tussen Floor en Ward (categorie A). Op de foto staan alle finalisten.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

OXIGYM opent nieuwe
trainingslocatie
De nieuwe outdour trainingslocatie van het bootcamp trainingsbedrijf OXIGYM in Horst wordt op zondag
8 september officieel geopend. Wethouder Bob Vostermans van gemeente Horst aan de Maas zal de opening
uitvoeren.
De trainingslocatie is gelegen op
het grasveld tussen het Dendron
College en hockeyclub HC Horst.

Deze dag vinden verschillende trainingen en demo’s plaats. Geïnteresseerden
kunnen gratis deelnemen aan de

activiteiten. Om 10.00 uur opent
Vostermans OXIGYM en vanaf 11.00 uur
starten de trainingen en demo’s.

VVV-VENLO
FLEXKAART
EEN TEGOED VAN 10 WEDSTRIJDEN
........................................................................................

Christis wint Poels Meubelen
Regio Toernooi

INZETBAAR VOOR
MEERDERE PERSONEN
BEPAAL ZELF WELKE WEDSTRIJDEN
MAXIMAAL ÉÉN TOPWEDSTRIJD
JEUGD T/M
14

30% KORTING T.O.V.
10 LOSSE WEDSTRIJDEN

V.A.

€ 50,,

Hay Christis heeft het Poels Meubelen Regio Toernooi gewonnen. Deze vond plaats van maandag
19 tot en met vrijdag 23 augustus bij Jeu de Boules Club Horst in Horst. In totaal deden er 144 deelnemers mee aan het toernooi. De beste veertig spelers kwamen op 25 augustus terug voor het
spelen van de finale. Na vier wedstrijden ging de wisselbeker naar Hay Christis van Petanque Club
Venlo. De tweede plek was voor Nico Mulhuijsen. Het brons ging naar Frans Pouwels.
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GEPLUKT Cynthia Thissen
“Het was de laatste keer dat we met
vriendinnen op een uitgaansvakantie gingen. Het was een georganiseerde vakantie en we hadden ook
de maximale leeftijd die toen toegestaan was.” Tijdens een feestje op
één van de laatste avonden kwam
Cynthia Johan tegen. “We hebben wat
gepraat tegen elkaar. Uiteindelijk verstonden we er beiden bijna niets van.
De muziek stond luid en Johan was
Vlaams, dus zijn accent was wat moeilijk te verstaan. Uiteindelijk voelden
we wel een soort klik.” De avond ging
voorbij en daarna zagen ze elkaar niet
meer. Totdat Cynthia op de laatste
dag met de koffers buiten stond om
naar huis te gaan en ze Johan trof.
“Hij heeft de stoute schoenen aangetrokken, heeft mijn nummer gevraagd
en alvast een kopje koffie aangeboden als we beiden terug van vakantie
waren. Dat heeft hij goed gedaan”,
zegt Cynthia lachend.
Cynthia hoopt nog heel lang reizen
met werk te combineren. “En nog heel
veel dieren te redden, dat is echt mijn
levensdroom. De app is nog niet af,
maar we hebben al van veel dierenorganisaties gehoord dat het echt nodig
is. Als zij dat zeggen, dan zegt dat
toch genoeg? Die dieren hebben hulp
nodig.” Voor meer informatie over de
app van Cynthia en Johan, kijk dan op
www.strayhero.com

Dé dierenvriend van de gemeente Horst aan de Maas woont geheid in Sevenum. Het levensdoel van Cynthia Thissen is het redden van straatdieren. Ze plukt deze diertjes van straat en helpt ze. Deze week draaien we de rollen om en wordt deze 28-jarige Sevenumse dame geplukt.
Op de vraag in wat voor gezin
Cynthia is opgegroeid, grapt ze:
“Een lichtelijk gestoord gezin. Dat
klinkt misschien een beetje extreem,
maar waar ik op doel is dat niets te
gek was bij ons thuis toen ik klein
was. We werden helemaal vrij gela-

ten en dat heeft mij denk ik ook wel
gevormd. Mijn ouders zeiden altijd:
‘Volg je hart, dat is het belangrijkste’.
Dat heb ik ook gedaan.”
Want Cynthia’s hart lag bij dieren, heel veel dieren. “Het begon
allemaal heel onschuldig met de

PUZZEL

Sudoku

Wildlife management

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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vraag of ik een hamster mocht. Geen
probleem vonden mijn ouders. Ik
zeurde door, mag ik ook een konijn?
Ook geen probleem. Na een tijdje
hadden we er twee, toen drie en je
weet wat daarop volgde, nog meer
huisdieren.” Cynthia had ook een
aantal verzorgpony’s iets verderop
staan in Sevenum. Die mochten ook
het huis binnen. “Op een dag besloot
ik een pony mee te nemen naar ons
huis en heb hem in de tuin neergezet”, vertelt Cynthia. “Mijn moeder
schrok wel even en moest ook lachen.
Uiteindelijk vond ze het niet zo erg.
We hebben foto’s gemaakt in de tuin
en heb de pony daarna gewoon weer
teruggebracht.”
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Na een jeugdperiode vol dieren
volgde bijna logischerwijs een studie naar, jawel dieren. Cynthia ging in
Nijmegen de studie tot dierenartsassistente volgen. Nadat ze deze opleiding had afgerond bleef het studeren
bij haar kriebelen. “Ik wilde me gaan
specialiseren. Daarom besloot ik
op kamers te gaan in Leeuwarden
en ging de bachelor Wildlife
Management volgen. Hier leer je
onder meer om verschillende soorten
natuur in allerlei landen te herkennen. Inmiddels ben ik afgestudeerd en
kan ik nu internationaal aan de slag,
als ik dat wil.” Cynthia knipoogt naar
haar moeder en vriend. “Maar ik blijf
liever bij hen”, vervolgt ze. “Althans,
ik ben voornamelijk op reis met Johan,

mijn vriend, om dieren in nood te redden.”

Stray Hero
Het stel combineert reizen met
werk. Ze zijn namelijk bezig om een
app, genaamd Stray Hero, te bouwen
waarop mensen zieke straatdieren
kunnen helpen. Cynthia legt het uit:
“Als iemand een bijvoorbeeld een
straatkatje vindt dat heel erg ziek is of
lijdt aan honger, kan diegene een foto
maken van het beestje. Deze wordt
verstuurd in de app en dan wordt er
een speciaal profiel aangemaakt van
het gevonden diertje. Daarna wordt
er ook een locatie verstuurd waar het
katje zich bevindt en zo krijgen andere
gebruikers van de app in de regio een
melding. Die kunnen het diertje weer
verder helpen door ze zelf te verzorgen of ze naar de dichtstbijzijnde
dierenarts te brengen. Zo helpen we
de straatdieren in het buitenland en
proberen we dat iedereen ziet dat er
zo ontzettend veel straatdieren zijn
die hulp nodig hebben.”

Stoute schoenen
Zomaar een app maken kost
natuurlijk veel geld, tijd en kennis.
Daar heeft Cynthia een goede match
met haar vriend Johan. “Hij is software-architect, dus hij weet wel hoe
hij zo’n dingen moet maken. Het kost
alleen heel veel tijd en geld, maar
we doen het met passie.” Cynthia
heeft Johan leren kennen tijdens een
zomervakantie met vriendinnen.

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

Optreden Matthews
Southern Comfort
De band Matthews Southern Comfort staat op zaterdag 7 september op het podium van het Peelmuseum in
America. Dit concert begint om 20.30 uur.

Vijfde editie
Brokeze Bruist
Brokeze Bruist organiseert op zaterdag 7 en zondag 8 september
haar vijfde editie in het Brouwhuis in Broekhuizen. Tijdens het festival
presenteert de in Broekhuizenvorst geboren beeldend kunstenaar
Floor Hermans een deel van zijn werk.
Tijdens het festival is er een
programma van muziek en cultuur.
Hermans zal deze dag zijn werk presenteren. Naast de kunstenaar zelf
komen aan het woord: Ans Gielen,
voorzitter van Zeen en wethouder

Han Geurts. Vanaf 20.30 uur is er
een muzikaal programma op het
Kerkplein. Brokeze Bruist begint
om 19.00 uur. Voor meer informatie,
kijk dan op www.facebook.com/
brokezebruist.

Loes Wijnhoven nieuwe voorzitter

Joep Everts nieuwe
vorst Ezelskop
Joep Everts zal de taken van Joep Rooijakkers als vorst overnemen
bij carnavalsvereniging Dun Ezelskop in Sevenum. Everts was in 2018
prins van de vereniging en heeft eerder al zitting gehad in het bestuur.
Naast dat een nieuwe vorst is
bekendgemaakt, presenteert Dun
Ezelskop ook een nieuwe voorzitter.
Loes Wijnhoven neemt het stokje
over van Daan Salet. Deze nieuwe
posten zijn verdeeld tijdens een
ingelaste ledenvergadering op
maandag 26 augustus.

Het optreden maakt deel uit van
de serie afscheidsconcerten van
Cambrinus Muziekpodium, in het
kader van Horst aan de Maas 800.
Matthews Southern Comfort is de
naam van de band waarmee Iain
Matthews met het nummer
Woodstock bijna 50 jaar geleden een

wereldhit had. ‘Matthews Southern
Comfort’ is eigenlijk de naam van
Iain’s eerste soloalbum, destijds
geholpen door leden van Fairport
Convention. MSC zou daarna uitgroeien tot band, steeds wisselend
van samenstelling.
Matthews Southern Comfort wordt

aangevuld door BJ Baartmans, Bart de
Win en Eric Devries. Met drie gitaren,
een rhodes en vier stemmen brengen
zij mellow countryrock. Het optreden vindt plaats in een schuur bij het
Peelmuseum in America.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Enthousiaste collega gezocht!
Boerderij Vorster Hand is een multifunctioneel familiebedrijf gelegen in het
lommerrijk buitengebied van Sevenum. Naast onze groene bedrijfstak bieden
we ook geïndiceerde hulp en begeleiding aan diverse doelgroepen.
Binnen onze doelgroep hulpboeren ontvangen we (jong-) volwassen mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De dagbesteding bestaat uit arbeidsmatige en
activerende werkzaamheden waarbij de hulpboer wordt begeleid op zowel lichamelijk als sociaalemotioneel gebied. Hierbij wordt de hulpboer in gelegenheid gesteld om zich als individu te ontwikkelen en door te groeien in
zijn of haar autonomie.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Groepsbegeleider (36 uur)
We zijn op zoek naar:

Een enthousiaste collega met een afgeronde zorg gerelateerde
opleiding MBO niveau 4, SPW, MMZ of vergelijkbaar.
Je hebt ervaring in de hulpverlening (gehandicaptenzorg),
bent sociaal en communicatief vaardig en beschikt over
een professionele beroepshouding. Je begeleidt mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, hun
cliëntsysteem en draagt zorg voor het opstellen van een
individueel begeleidingsplan. Je kunt zelfstandig werken,
bent empowerment, probleemoplossend en ondernemend.
Je bent breed inzetbaar en hebt ook affiniteit met de andere
doelgroepen en de groene, agrarische omgeving met zijn
boerderijdieren. Je deinst er niet voor terug om samen met
onze hulpboeren je handen uit de mouwen te steken binnen de
diverse werkzaamheden in ons bedrijf.

Aangezien de omgeving en groepssamenstelling in ontwikkeling
is vragen wij om een collega die flexibel is en die kan
meewerken en -denken in een lerende en veranderende
omgeving.

Wij bieden:

Een regelmatige en afwisselende baan in een bijzondere
omgeving. Een hecht en betrokken team. Ruimte voor
ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Een salaris
conform de CAO-VVT Functieschaal 45. In eerste instantie voor
bepaalde tijd met uitzicht voor onbepaald.
Ben je enthousiast en sluiten je kwaliteiten aan bij het
omschreven profiel? Schrijf of mail dan voor 12 september
een brief met je CV naar: hulpboeren@vorsterhand.nl of
naar: Boerderij Vorster Hand, t.a.v. Eefje Kersten, De Vorst 3,
5975 PH Sevenum.

www.vorsterhand.nl

Ook is er afscheid genomen van
aftredende bestuursleden Monique
Peeters, Bart Kessels, Harr Nabben,
Daan Salet (voorzitter) en Joep
Rooijakkers (vorst). De nieuwe
bestuursleden zijn Piet Lenders,
Bart Trienekens, Bas Ewals en
Stijn Linders.

Open atelierroute
Grubbenvorst
De vierde editie van de open atelierroute in Grubbenvorst vindt op
zaterdag 7 en zondag 8 september plaats. In dit weekend zetten kunstenaars uit het dorp hun deuren open.
Dit jaar doen er 28 kunstenaars
mee, en voor het eerst een aantal
deelnemers uit het buitenland.
De route slingert door het dorp en
loopt langs verschillende ateliers en
tentoonstellingen. Naast de
Grubbenvorster kunstenaars, zijn er
ook gastkunstenaars uitgenodigd.
Tijdens de open atielerroute zijn
verschillende soorten kunst te zien:
van klassieke en moderne olieverfschilderijen tot glas in lood.

Op verschillende locaties is er
ook muziek te horen. Op de locatie
Lovendaal is een kleine overzichtstentoonstelling waar alle deelnemers een kunstwerk laten zien.
Routeboekjes zijn op verschillende
grotere locaties te verkrijgen. De kunstenaars zelf zijn ook aanwezig om
een praatje te maken. De opening
van de open atelierroute is op zaterdag 7 september om 10.00 uur in
dagcentrum de Baersdonck.

Tweede editie
Natuurlijk Gezond
Festival
Voor de tweede keer wordt het Natuurlijk Gezond Festival gehouden. Deze editie vindt plaats op zondag 15 september in de boomgaard
bij Theetuin de Rode Vennen in Broekhuizen.
Het festival wordt georganiseerd
door stichting Natuurlijk Gezond
Noord Limburg. Deze stichting zet
zich in om de natuurlijke gezondheid
bij mens en dier te promoten. Tijdens
het festival zijn verschillende activiteiten te doen zoals natuurgeneeskunde, natuurlijke voeding, muziek,
kinderactiviteiten, coaching, hypnose, acupunctuur, massages en
demonstraties van onder andere
TaiChi-QiGong. Daarnaast zullen er

ook verschillende workshops te doen
zijn in beeldhouwen en diverse lezingen over paarden, balans, wichelroede en natuurgeneeskunde.
Dit jaar is er een speciaal dierenveld
waar allerlei informatie omtrent
dieren te vinden is. Het Natuurlijk
Gezond Festival begint om 10.00 uur
en eindigt rond 17.00 uur.
De entree is gratis. Voor meer
informatie, kijk dan op www.
natuurlijkgezondnoordlimburg.nl

29
08

Vertoning film Suffragettes

Vrouwenkiesrecht
in De Baersdonck
Filmtheater Horst vertoont op woensdag 4 september om 20.00 uur de film Suffragettes in De Baersdonck in
Horst. In het kader van Horst aan de Maas 800 én 100 jaar vrouwenkiesrecht vertoont Filmtheater Horst op
verschillende plekken de gemeente drie speelfilms om deze historische gebeurtenis te markeren.
De tweede film, Suffragettes,
speelt in 1912, Groot-Brittannië.
Maud is een jonge moeder van
bescheiden afkomst. Samen met haar
man werkt ze dag en nacht om de
eindjes aan elkaar te knopen.

Gedesillusioneerd door het misbruik
en de onderdrukking van vrouwen op
de werkvloer raakt ze steeds meer
betrokken bij de vrouwenbeweging,
de suffragettes. Toegang tot de films is
gratis na aanmelding als lid van de
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Open middag
‘t Zoemhukske
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ‘t Zoemhukske in Horst is op
zondag 1 september geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Deze middag
staan producten van de bij centraal.

filmclub. Dit gratis lidmaatschap blijft
een jaar geldig.
De laatste film is later in het jaar
te zien in de Vrouwengevangenis in
Evertsoord. Kijk voor meer informatie
op www.filmtheater.nu

Openstelling Huys ter Horst

Archeoloog vertelt over
vondsten bij kasteel
Archeoloog Xavier van Dijk is zondag 1 september te vinden op kasteel Huys ter Horst in Horst.
Hij vertelt daar over de archeologische vondsten op en rond het kasteel en over de grafkelder van de familie
Van Wittenhorst in de Sint Lambertuskerk die momenteel uitgegraven wordt.
Op zondag vinden er rondleidingen plaats om 14.15 en 15.00 uur.
Daarnaast is kasteel Huys ter Horst
op eigen gelegenheid te bezichtigen en te ontdekkenOok staat het
project Straffen door de eeuwen
heen voor de laatste keer centraal
tijdens de openstelling van kasteel

Huys ter Horst. Tal van uitdrukkingen
zijn hieruit voortgekomen die vandaag de dag nog steeds worden
gebruikt.
De vrijwilligers vertellen graag
meer over deze uitdrukkingen en de
werktuigen die er te zien zijn.
Het project Straffen door de eeuwen

heen wordt hierna vervolgd bij P.I.
Ter Peel in Evertsoord.
De openstelling van kasteel Huys
ter Horst is van 14.00 tot 16.00 uur.
De organisatie raadt bezoekers aan er
rekening mee te houden dat het terrein van het kasteel niet overal goed
begaanbaar is.

800 jaar Horst aan de Maas

Brouwershuis
exposeert in bieb
De leden van teken- en schilderclub ‘t Brouwershuis hebben in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas
werken gemaakt met als thema de dorpen van Horst aan de Maas in de kleuren van het wapen van Horst.
Deze werken zijn tot en met donderdag 26 september te zien in de bibliotheek in Horst.
Teken- en schilderclub
‘t Brouwershuis bestaat al meer dan
40 jaar. De vereniging werd opgericht door Toon van de Ven en enkele
dorpsbewoners uit Broekhuizen.
De naam verwijst naar het
Brouwershuis in Broekhuizen, waar
de club jarenlang was gevestigd.

Eind 2002 is de schildersclub
verhuisd naar het zolderatelier in
Cultureel Centrum ‘t Gasthoes in
Horst. Vanwege de verbouwing van
‘t Gasthoês is de club tijdelijk gevestigd in Hegelsom. Sinds begin 2004
geeft Leo Coppus, als docent, leiding aan de schilder- en tekenlessen.

Momenteel zijn er 41 cursisten
actief. Tweejaarlijks worden er exposities gehouden waar de cursisten
hun werken van de afgelopen periode kunnen laten zien aan het grote
publiek.
Kijk voor meer informatie op
www.tbrouwershuis.nl

Activiteiten

90-jarig jubileum
RKSV Meterik
Voetbalclub RKSV Meterik viert in het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 augustus haar 90-jarig jubileum. Er worden deze twee dagen verschillende festiviteiten georganiseerd in het thema van het jubileum van
de sportvereniging. Deze vinden allen plaats op sportpark De Vonkel in Meterik.
Het feestweekend start op de
vrijdag om 19.00 uur met een
jubileumwedstrijd. Seniorenteams
spelen dan gemixt tegen elkaar,
bestaande uit spelers van RKSV Meterik
en AVV America. Na de wedstrijd gaat
het feest door met DJ Einstein & MC2.
Zaterdag 31 augustus starten de

festiviteiten met een toernooi voor
JO-15 en JO-17 van ST Meterik/America.
’s Middags gaat het programma verder
met een reünie voor alle oud-leden.
Stichting Heemkunde Meterik vult de
reünie aan door een collectie oude
voorwerpen en foto’s te presenteren
die te maken hebben met de historie

van RKSV Meterik. Verder is er een quiz
over de voetbalclub en een tombola
met verschillende prijzen. Deze middag
wordt muzikaal begeleid door vinyl
DJ Ad Derix. In de avond staat er een
grote feesttent op het sportpark. Hier
speelt de Meterikse band The Hedge,
samen met een dj-duo.

Bijenwas is een ingrediënt dat
gebruikt kan worden om zalfjes te
maken, die helpen bij bijvoorbeeld
een bijensteek. Een ander belangrijk
product van de bij is propolis. Er zijn
propolisproducten en andere gezondheidsproducten verkrijgbaar bij een

stand van Akkie’s Tuin uit Melderslo.
Daarnaast is er nog de honing.
Bezoekers kunnen zelf een hoestdrank samenstellen en honing kan
ook in een zalf verwerkt worden.
De imkers zijn aanwezig om uitleg te
geven.

ThemaTheater
met Zelf Sjöldj
Wijkcomité Norbertus in Horst organiseert op donderdagavond
5 september ThemaTheater met als titel Zelf Sjöldj. Netwerkgroep
Armoede organiseert ook mee. De voorstelling wordt gehouden in het
Huis van de Wijk en basisschool De Twister in Horst.
Tijdens deze avond worden in
sketches, monologen en liedjes
verhalen verteld van mensen die in
armoede leven of hebben geleefd.
Het zijn verhalen met een traan,
soms confronterend, maar ook met
een glimlach. Een onderdeel van het
ThemaTheater is dat ook de gasten
door middel van een spel worden
uitgedaagd om met elkaar na te
denken over hun opvattingen en

beeldvorming over dit onderwerp.
Het ThemaTheater wordt verzorgd
door acteurs en medewerkers van
stichting Turba.
Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk. De voorstelling begint
om 19.30 uur. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar
voorstelling@norbertuswijk.nl of
neem contact op met Karin van der
Plas via 06 54 71 34 43.

Informatieavonden
Donker Horst
De organisatie van Donker Horst houdt op maandag 2, dinsdag 3 en
donderdag 5 september informatieavonden voor inwoners die aan de
de route wonen. Deze avonden vinden plaats in Blok 10 en starten
telkens om 20.00 uur.
Donker Horst, dat plaatsvindt
van zondag 13 tot en met dinsdag
15 oktober, is een evenement in het
kader van 800 jaar Horst aan de
Maas. Deelnemers lopen, in stilte,
een route door donker Horst.
De organisatie noemt het, het stilste
evenement van Nederland. Overleg
met aanwonenden is voor de organisatie dan ook een voorwaarde om in

haar opzet te kunnen slagen.
Aanwonenden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om op
een van de drie genoemde avonden
om 20.00 uur aanwezig te zijn.
Donker Horst is ook op zoek naar
vrijwilligers, waaronder mannelijke
figuranten.
Neem voor meer informatie
contact op via info@donkerhorst.nl
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Agenda t/m 5 september 2019
vr
30
08

90-jarig Jubileumwedstrijd
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging RKSV Meterik
Locatie: sportpark De Vonkel Meterik

zo
01
09

Zomer fuifje

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Stichting Walk 4 the Roses
Locatie: start Wilhelminaplein Horst

Lezing archeologische opgravingen kasteel Huys ter Horst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: café Breurs Sevenum

za
31
08

Walk 4 the Roses

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst Horst

EP release Noah’s Orc

Open middag ’t Zoemhukske

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche en Jar of Dirt
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Fridaynight

Afterzomerpils

Tijd: 22.30 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 15.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Jubileumfeest RKSV Meterik
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging RKSV Meterik
Locatie: sportpark De Vonkel Meterik

ma
02
09

Lichtjesavond

wo
04
09

Speelfilm in kader 100 jaar
vrouwenkiesrecht
Horst aan de Maas 800

do
05
09

ThemaTheater Zelf Sjöldj

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Filmtheater Horst
Locatie: Dagcentrum De Baersdonck Grubbenvorst

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

Informatieavond Donker Horst
Horst aan de Maas 800
Tijd: 20.00 uur
Locatie: restaurant Blok 10 Horst

Optreden Mike Tramp & Marcus
Nand
Tijd: 21.00 uur
Locatie: muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Alzheimer Café Horst aan de Maas
Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Mikado Horst

Informatieavond Donker Horst
Horst aan de Maas 800

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: restaurant Blok 10 Horst

di
03
09

Polska Cartoeska
Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Informatieavond Donker Horst
Horst aan de Maas 800
Tijd: 20.00 uur
Locatie: restaurant Blok 10 Horst

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

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN Horst aan de Maas 800
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

WK Ganzenbord Swolgen
In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas vindt op woensdag 11 september een Wereldkampioenschap
Ganzenborden plaats in het MFA Kerkebos in Swolgen. Alle inwoners van Horst aan de Maas zijn welkom om mee
te doen.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

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

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

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

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

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

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

Er is geen voorbereiding of uitgebreide training nodig om deel te
nemen. Er wordt gespeeld in groepjes
van vier en de speler die het snelst de

finish haalt, mag zich wereldkampioen
noemen. De categorieën zijn Jeugd en
Volwassenen. De deelnemers melden
zich op 11 september tussen 09.30 en

15.00 uur. Een spel Ganzenbord duurt
maximaal 15 minuten. Na afloop krijgt
elke deelnemer het Horst aan de Maas
Ganzenbord mee naar huis.
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America
zondag

Heilige mis

11.00

Heilige mis

zondag

Heilige mis

10.30

Griendtsveen
11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

dinsdag
		

Heilige mis

19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

woensdag Heilige mis
			

19.00

Kronenberg
19.15

Meerlo
09.00
09.00

Melderslo

Swolgen
Sevenum

Tienray
De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Venray

Meterik

zondag
		

Medische
zorg
Huisarts en apotheek

Broekhuizen
zondag
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10.00
14.30

(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
30 augustus t/m 1 september 2019
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27
2 t/m 5 september 2019
Tandartspraktijk Krebber
Stationsweg 46, Venray
T 0478 52 76 19

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

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

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezighoudt met het sorteren, verpakken
en de handel van blauwe bessen en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers uit diverse landen
in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal waarin jaarrond
blauwe bessen worden verpakt staat in Horst.
Ben je op zoek naar de juiste waardering voor je inzet? Wil je werken in een uitdagende en afwisselende functie in
een dynamisch bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou. Vanwege toenemende groei zoeken wij nieuwe collega’s:

FACILITAIR
MEDEWERKER

KWALITEITSMEDEWERKER

parttimers (bijvoorbeeld
studenten) en fulltimers
zijn bij ons welkom

fulltime

De functie:
je bent een aanpakker die verantwoordelijk is voor het schoonmaken
van machines en ruimtes in onze
verpakkingshal.
Wat wij van jou vragen:
• het is niet noodzakelijk om relevante
werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid
en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden verricht in
een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• de werktijden vinden in de avond
plaats, zo’n 3 uur per avond.

TECHNISCHE
DIENST
MEDEWERKER
fulltime
De functie:
als monteur ben je verantwoordelijk
voor het probleemloos en storingsvrij laten draaien van de geavanceerde productie-/verpakkingslijn.
De werkzaamheden bestaan uit het
oplossen van technische storingen,
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het continu verbeteren van de productielijn.
Wat we van jou vragen:
• mbo-niveau richting mechatronica
door opleiding en/of ervaring;
• verantwoordelijk voor het probleemloos laten draaien van de machines in
de verpakkingshal;
• de werkzaamheden zijn zowel mechanisch, elektrisch als regeltechnisch van
aard;
• het verrichten van groot onderhoud
om storingen te voorkomen;
• het signaleren en doorvoeren van
verbeteringen in de productielijn.
• het helpen ombouwen van de productielijnen;
• goede communicatieve eigenschappen;
• de productie vindt plaats in een
gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel
werkhouding als werktijden.

De functie:
als kwaliteitsmedewerker houd je
je bezig met het keuren van blauwe
bessen en het registreren hiervan,
de resultaten bespreken en eventueel vervolgacties in beweging zetten.
Ook het nemen van monsters en het
uitvoeren van houdbaarheidstesten,
behoren tot je werkzaamheden.
Wat wij van jou vragen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als kwaliteitsmedewerker is
gewenst;
• beheersing van Nederlandse en kennis
van Duitse en Engelse taal in woord en
geschrift is een pre;
• goede communicatieve eigenschappen,
accuraat en collegiaal;
• de werkzaamheden worden verricht in
een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• bereidheid om in wisselende diensten
te werken.

LOGISTIEK
MEDEWERKER
fulltime
De functie:
de logistieke medewerker is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden
met betrekking tot de aanvoer,
het verpakken en verzenden van de
blauwe bessen.
Wat we van jou vragen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als logistiek medewerker is
gewenst;
• klaarzetten van alle noodzakelijke
benodigdheden voor het laten draaien
van de productielijn zoals bessen,
dozen, bakjes, deksel en folies;
• laden en lossen van transport;
• registreren in het computersysteem;
• beheersing van Nederlandse en kennis
van Duitse en Engelse taal in woord
en geschrift is een pre;
• goede communicatieve eigenschappen,
accuraat en collegiaal;
• de werkzaamheden worden verricht
in een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• bereidheid om in wisselende diensten
te werken.

VERKOPER
BLAUWE BESSEN
- RESULTAATGERICHTE
RELATIEBOUWER
fulltime
De functie:
het verder uitbouwen van het bedrijf en
het uitbreiden van ons marktaandeel in
de (internationale) markt van blauwe
bessen en asperges door het genereren
van new business.
Wat we van jou vragen:
• veel ervaring in de handel met
zachtfruit en/of blauwe bessen;
• een eigen netwerk in de
zachtfruitsector;
• kennis en ervaring met (internationale)
verkoopprocessen en weet succes te
boeken;
• beheersing van Nederlandse, Duitse en
Engelse taal in woord en geschrift;
• een afgeronde hbo-opleiding, in een
commerciële richting;
• communicatief sterk, goed inlevingsvermogen, resultaatgericht, accuraat
en collegiaal.

VERPAKKING
– PRODUCTIEMEDEWERKER
Zowel zaterdagwerkers
zoals studenten, parttimers
als fulltimers zijn bij ons
welkom
De functie:
in teamverband en met geavanceerde machines ben je bezig met het
verpakken van blauwe bessen.
Wat we van jou vragen:
• het is niet noodzakelijk om relevante
werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid
en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden verricht
in een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• bereidheid om in wisselende
diensten te werken.

Wat wij bieden:
wij bieden een uitdagende functie binnen een enthousiast team in een dynamische branche met een hoge mate
van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een marktconform salaris volgens de CAO Groothandel AGF.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar:
abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst of personeelszaken@abbgrowers.com

êêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Trent
Keuken Trent is hier uitgevoerd
in een compacte hoekopstelling, heel
vriendelijk geprijsd maar wel volledig
ingericht. Afgewerkt met supermatte
fronten en inclusief design afzuigkap zodat deze nieuwe keuken
een modern geheel vormt.

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

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

8,5

