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Schatkamer geopend
Hulpbisschop mgr. Everard de Jong en commissaris van de Koning Theo Bovens openden maandag 16 september in de crypte van de Sint- Lambertuskerk in Horst de
nieuwe schatkamer. In de schatkamer, gerealiseerd door Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus, zijn de kunstschatten van de Sint-Lambertuskerk te zien. Dat zijn
naast de beeldencollectie onder andere ook liturgische gebruiksvoorwerpen.

‘Trainers zorgen voor de jeugd en de club
zorgt voor de trainers’
Wat doe je als een speler een driftbui krijgt en van het veld afloopt? Hoe ga je om met pesten of ander ongewenst gedrag in een team? Met dit soort vragen liepen de jeugdleiders van voetbalvereniging VV Hegelsom
rond. Een speciaal voor de club ontwikkelde cursus geeft hun handvaten en tips.
Het idee voor de cursus ontstond
een jaar geleden, vertelt jeugdleider/
technisch coördinator JO7-8-9 Twan
van de Rijdt. “Veel trainers gaven
aan dat zij het moeilijk vinden om
met ongewenst gedrag om te gaan.
Ze weten niet altijd hoe ze daarop
moeten reageren. In overleg met het
bestuur besloten we daar iets aan
te gaan doen.” “Zelf ben ik werkzaam binnen het onderwijs”, geeft
Janine Verbruggen, wedstrijdsecretaris bij de jeugd, aan. “Wij starten elk

jaar door samen met de klas afspraken maken. Door af te spreken hoe
we met bepaalde situaties omgaan,
weet iedereen waar hij aan toe is.
Dat misten we binnen de club. We
hebben een enquête gehouden onder
de leiders en hen gevraagd waar zij
tegenaan lopen. We merkten dat er
duidelijk behoefte was aan een handleiding.”
Er werd een werkgroep opgesteld, genaamd Pedagogische sfeer,
samengesteld uit trainers, ouders en

vertegenwoordiging van technische
commissie jeugd en jeugdbestuur.
Vervolgens werd onder andere bij de
KNVB en NOC*NSF navraag gedaan
naar al bestaande trainingen. Van de
Rijdt: “We wilden namelijk niet het
wiel opnieuw uitvinden. We vonden
echter niet iets wat precies bij onze
vragen aansloot. We hebben daarom
contact opgenomen met Arnoud
Jonker van voetbalschool 4-Skills.
In samenspraak met ons heeft hij een
cursus geschreven, die bestaat uit

vier avonden.” De cursus is op maat
gemaakt, zegt Verbruggen. “We vonden daarbij belangrijk dat het een
laagdrempelige cursus is, met veel
praktijkvoorbeelden. Daarbij is Jonker
een buitenstaander die objectief naar
de club kan kijken.”

‘Band onderling’
Om de cursus te kunnen financieren klopte de vereniging onder
andere aan bij gemeente Horst aan
de Maas. Die reageerde enthousiast
en heeft het project aangemerkt als
pilot. Ook werden andere sportverenigingen benaderd. Van de Rijdt:
“Wij zijn niet de enige club die hier

tegenaan loopt, waarom zou je elkaar
dan niet helpen? RKsv Wittenhorst en
SV Melderslo hebben zich ook aangesloten. We hebben inmiddels drie
avonden achter de rug en het is mooi
om te zien hoe de trainers ervaringen
uitwisselen. Dat is goed voor de band
onderling.” Na afloop van de cursus
hoopt de werkgroep een stappenplan
op papier te kunnen zetten waar ieder
zich aan kan houden. Verbruggen:
“Zo weten ouders, maar bijvoorbeeld
ook nieuwe leiders wat de afspraken
zijn.” De reacties zijn tot nog toe erg
enthousiast, zeggen de twee. Van de
Rijdt: “Trainers zorgen voor de jeugd
en de club zorgt voor de trainers.”
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Concert Hôrs 75 jaor vreej

‘Muziek is dé manier om bevrijding te vieren’
Na Tommy in ut plat en de eerste editie van de Zomerfinale, maakt de
Koninklijke Harmonie van Horst zich op voor het volgende grote muziekproject: het bevrijdingsconcert Hôrs 75 jaor vreej. Op zaterdag 23 november vormt de Lambertuskerk in Horst het decor voor een concert dat
75 jaar vrijheid viert.
Op 23 november 1944 werd het
dorp Horst bevrijd van de Duitse
bezetting. Precies 75 jaar later wil de
Horster harmonie daar stil bij staan
met een concert. “We liepen al langer rond met het idee om iets te doen
naar aanleiding van 75 jaar bevrijding”, geeft Josien Vermeeren, voorzitter van de orkestcommissie, aan.
“Dat idee groeide uit tot een concert
aangevuld met een projectkoor en
met medewerking van het Comité
4 mei. Daarnaast betrekken we de
basisscholen bij het project, omdat

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Teun van Zon
en Inge Versleijen

we het belangrijk vinden dat kinderen eraan herinnerd worden dat
leven in vrijheid niet vanzelfsprekend
is. Leerlingen van groep 6 en 7 van
basisschool De Doolgaard gaan in de
les aan de slag met dit thema en het
resultaat is straks te zien tijdens het
optreden.” Het concert vindt plaats in
de Lambertuskerk. “Het is een mooie,
passende locatie hiervoor”, zegt Krisje
Huijs van de PR. “We wilden het concert per se in Horst geven. ’t Gasthoês
wordt momenteel verbouwd en de
Mèrthal was niet beschikbaar, dus dit
was een logische keuze.” De keus voor
de Lambertuskerk was niet alleen een
praktische. Josien: “De kerk is aan het
einde van de oorlog gebombardeerd,
dus er is ook een historisch aspect
aan verbonden. Dat we het in de kerk
houden, betekent wel dat het organisatorisch wat meer voeten in de aarde
heeft. Gelukkig is deken De Graaf
Woutering erg enthousiast.”
Voor de harmonie is het niet de
eerste keer dit jaar dat ze een groot
evenement op poten zet. Zo was
daar enkele maanden geleden nog
de musical Tommy in ut plat. “Ja, wat
dat betreft is het een mooi jaar voor
ons”, beaamt Josien lachend. “Aan de
andere kant zijn we in de orkestcommissie altijd bezig met het plannen
van het volgende concert. Voor het
orkest vergt het verder ook niet veel
extra’s, afgezien van één of twee
extra repetities in de kerk.” Het bleek
ook niet zo moeilijk te zijn om een

koor samen te stellen. “Het is de eerste keer dat we met zo’n projectkoor
samenwerken. Onze dirigent Geert
Mooren werkt veel samen met Roel
Verheggen, die Passion heeft gedirigeerd, waaraan ook een aantal
muzikanten van de harmonie heeft
meegewerkt. Hij leidt het projectkoor. Josien heeft daarnaast zangers benaderd. Ook is er een bericht
uitgegaan naar de diverse koren in
Horst aan de Maas. Binnen een week
hadden we meer dan zeventig aanmeldingen. Daar is uiteindelijk een
koor van zestig personen uit voortgekomen.” Het orkest wordt tijdens

het concert ook bijgestaan door een
combo. “Met dit combo hebben we
ook samengewerkt tijdens Tommy.
Zij waren meteen weer enthousiast.”
De muziek wordt tijdens het
concert ondersteund door historische beelden. Rode draad vormen de
verhalen van mensen die de Tweede
Wereldoorlog en bevrijding hebben
meegemaakt. Josien: “Hans Steenmetz
van het Comité 4 mei is deze verhalen nu aan het verzamelen. Door de
muziek en de beelden proberen we de
mensen mee te nemen in de verhalen.
Muziek op zichzelf kan al indrukwekkend zijn, aangevuld met die verhalen

wordt dat alleen maar meer.” “Ik denk
dat het een indrukwekkende avond
wordt”, zegt Krisje. “Ik heb nu één
repetitie van het koor meegemaakt en
ik kreeg tijdens het luisteren al kippenvel. Het concert staat stil bij de
oorlog en bij de bevrijding. We vatten vijf jaar samen in muziek.” Josien:
“Met Tommy hebben we ons als harmonie van een heel andere kant laten
zien. Daar worden we nog steeds over
aangesproken. We hopen mensen
daarmee getriggerd te hebben om ook
naar dit concert te komen. Dit wordt
net zo mooi. Muziek is dé manier om
de bevrijding te vieren.”

Fotografie
Jos Derks en Sten Jetten

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
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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

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

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

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

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

bedragen per week

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
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Met vuilniszak en prikker
Horst ontzooien
Floor Inghels (20) uit Horst roept iedereen op om zaterdag 21 september mee te doen aan Horst Ontzooien.
Met deze opruimactie, in onder andere de Kasteelse Bossen, wil Floor meedoen aan World Cleanup Day. “Er ligt
teveel rotzooi in de natuur en daar moeten we vanaf.”

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

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

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

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

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

Floor dacht twee jaar geleden aan
heel andere dingen dan aan de mens
en natuur. “Toen was ik nog een
fanatiek vleeseter”, vertelt ze.
“Dat veranderde snel nadat ik tijdens
het reizen terecht kwam als au pair bij
een Australisch gezin.” De moeder in
het huishouden at vegetarisch en dat
vond Floor wel interessant. Ze las hier
steeds meer over en uiteindelijk
vervolgde zij haar leven ook als
vegetariër. Ze ontpopte zich uiteindelijk als een natuuractivist. “Die reis
naar Australië heeft mij echt
gemaakt”, vertelt Floor.
Na deze karakterbepalende reis
begon Floor met de opleiding Global
Management of Social Issues in
Tilburg. “Na een tijdje merkte ik dat
het niet de perfecte opleiding was.
Ik stopte, maar de interesse in de
natuur bleef kriebelen. Na deze keuze
kwam ik weer terug naar de oude
roots en begon mijn leventje bij mijn
ouders in Horst.” Om wat bij te verdienen begon Floor een baantje bij een

horecabedrijf in Lottum. “Deze stap
is heel belangrijk voor mij geweest.
Niet omdat ik wat bij ging verdienen,
maar ik merkte na een tijdje wat op
tijdens de vele ritjes naar mijn werk.”
Floor trof tijdens haar fietstochten allerlei afval naast de weg en daar
ergerde ze zich aan. “Ik kwam bierblikjes tegen, plastic zakken en andere rotzooi. Ik was zo verontwaardigd dat er
hier zoveel afval lag, daarom besloot
ik dat ik in actie moest komen.”
Maar hoe, dat had Floor ook nog niet
echt voor ogen. Totdat ze na een tijdje
een whatsappberichtje kreeg van een
bekende. “Daarin attendeerde diegene
mij op de World Cleanup Day. Het was
een soort teken, hier moet ik mij voor
in zetten, dacht ik meteen.”

‘Zet zelf een project op’
World Cleanup Day is een wereldwijde burgeractie om het probleem
van zwerfvuil aan te pakken. Het is
ontstaan in 2008 in Estland toen de
hele bevolking werd opgeroepen om

in één dag zoveel mogelijk zwerfvuil
te verzamelen. Meer dan 50.000 Esten
namen deel aan de actie. Dat werd
zo’n groot succes dat het overwaaide
naar de rest van de wereld. “Via de
website van World Cleanup Day kwam
ik erachter dat er nog geen project
in Horst was. Toen wist ik wat mij te
doen stond, zet zelf een project op.”
En zo werd Horst Ontzooien geboren.
Het idee is heel eenvoudig: haal met
zoveel mogelijk vrijwilligers zoveel
mogelijk rotzooi op. “Via de gemeente
heb ik een aantal vuilprikkers en vuilniszakken gekregen”, vertelt Floor.
“We verzamelen zaterdag 21 september om 10.00 uur bij de kasteelruïne in
de Kasteelse Bossen in Horst. Daarna
zullen we het gebied en de aangrenzende straten ontzooien.” Het is Floor
heel duidelijk waarom ze dit doet.
“Het kost veel energie om het allemaal
te regelen, maar uiteindelijk help je er
echt de natuur en jezelf ermee. Daar
krijg ik ook weer dubbel zoveel energie voor terug.”

Binnenkort starten we weer met de cursus

CHI NENG QIGONG

De uit 10 lessen bestaande cursus wordt gegeven
door Ton en Corry van de Pas
Kosten: € 165,00 inclusief lesmateriaal.
Startdatum: woensdag 2 oktober 2019 van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden: info@praktijktonvandepas.nl vóór 29 september 2019

Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 - 397 11 00
www.praktijktonvandepas.nl
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

Brand in Zwembad De Berkel
In de meterkast van zwembad De Berkel in Horst is donderdag 12 september na kortsluiting
brand ontstaan. Het zwembad en de naastgelegen sporthal werden ontruimd. De in totaal tachtig
aanwezige mensen werden in de nabijgelegen Mèrthal opgevangen. Er raakte verder niemand
gewond. Het zwembad is woensdag 18 september weer open gegaan voor het publiek.

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
GELDIG TOT 30 SEPTEMBER 2019
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Dankbetuiging

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

Je levenslust, je kracht en je lach
maar vooral je liefde…
We zullen je ontzettend missen.

Ben Alaerds

Vrijdag 13 september 2019,
overleed in de leeftijd van 77 jaar,
mijn lieve vrouw, onze sterke moeder,
schoonmoeder en fantastische oma

Thea Rops - van Aalst
echtgenote van

Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.
Bedankt voor uw gift t.b.v. KWF Kankerbestrijding.
Fam. Alaerds

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de oprechte belangstelling,
lieve woorden en de vele kaarten die we mochten ontvangen
na het overlijden van ôs mam en oma

Toon
Tosca en Jos
Aniek, Max en Anouk, Liz en Tim
Franka en Martin
Tijn en Tara, Art, Giel, Kiek
Tom en Karen
Flo, Rover

Onze dank gaat in het bijzonder uit
naar de medewerkers van de praktijk van Dr. van Weeghel,
Buurtzorg Team Horst aan de Maas, afdeling K4 van VieCuri
en Team Bob Noten Uitvaartbegeleiding.
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en zal ons kracht geven om verder te gaan.
Jeu Billekens
Frank
Paul, Lynn, Ise

Venrayseweg 45a, 5961 AD Horst

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Thea op donderdag 19 september om 11.00 uur
in Hotel Asteria, Maasheseweg 80a, 5804 AD te Venray.
Later in de middag begeleiden wij, met ons gezin,
Thea naar het crematorium.
Thea hield veel van bloemen maar stelt een donatie
aan afdeling Zonnebloem Horst en de
Maag Lever Darm Stichting op prijs.
Hiervoor is een collectebus aanwezig.

Elke dinsdagavond klaverjassen.
Ook voor beginners m/vr. Voor
informatie: tel. 06 17 41 46 03 Tineke.

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

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

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

uit vaar t verzorging

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 28 september 2019
om 19.15 uur in de parochiekerk te Kronenberg.

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.

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

Te koop aangeboden perceel
grasland/weiland grens Hegelsom/
Meterik groot + 7500 m2.
Tel. 06 10 33 62 63 na 14.00 uur.

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.

Elke dinsdagavond klaverjassen.
Ook voor beginners m/vr. Voor
informatie: tel. 06 17 41 46 03 Tineke.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

U I T VA A R T Z O R G

THANATOPRAXIE

Linda Zanders &
Lesley Baltussen
trouwen!
We geven elkaar het ja-woord
om 14.00 uur in de
St. Lambertuskerk te Horst.
U bent van harte welkom
op de receptie
van 18.30 tot 20.00 uur
in feesterij Froxx.

Truus Billekens - Steeghs

Toon Rops

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Op 27 september 2019
gaan wij

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Pedicure bij u aan huis.
Aangesloten bij Provoet.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.

Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, tex- en behang
werkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
Hulp bij pc/laptop problemen,
upgrades of een (game) pc op
maat. Paul Dekkers - 06 83 01 10 81.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Voor o.a. verse snijbonen en
snoep- en soeptomaten naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Stress en burn-outklachten aanpak
ken. Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
www.sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26.
Schilder nodig? Bel Jan Bosman
tel. 077 475 09 80/06 11 35 09 70
Vrijblijvende offerte.

Geboren

Ize

13 september 2019
Dochter van
Ruud en Saskia Beeren
Zusje van Tijs
Pastoorsveld 6
5961 DT Horst

Woningstoffeederij R. vd Broek.
Voordelig trap bekleden met tapijt.
Vloeren: tapijt, vinyl, laminaat, pvc.
Vaste raambekleding. Bel voor gratis
offerte bij u thuis 06 16 37 45 14.
Hortensia’s (veel srt.), o.a. annabelle,
limelight, magical. Vlinderstruik,
rhodo ea. heesters (ook op stam).
Grassen, vastepl., bodembedekkers,
buxusvervangers. Info: 06 40 32
71 08 of www.veld-tuinplanten.nl
Open za. van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Verloren spijkerjasje bij zitbank
rotonde PI Ter Peel in Evertsoord.
Tel. 077 398 34 13.
Hooi, stro, strooisels en/of diervoeders
“Maisboerke” bellen. Zaterdags
geopend, Molenstraat 16a Swolgen.
Tel. 06 22 42 61 50 of 06 53 12 13 17
buiten de openingstijden bellen.
Hoi! Ik ben op zoek naar een
betrouwbare, vrolijke, niet rokende
hulp (m/v) in de huishouding. Kan jij
goed overweg met een hond, wil je 3
uur p/w werken in Horst? Bel of app.
voor een afspraak 06 46 38 86 25.
Dahliatuin Minella. Zondag 22 sep
tember laatste open dag van 2019.
Een tuin met honderden Dahlia’s in
diversen kleuren en vormen.
Entree 3,50 incl. koffie/thee/cake.
Konijnen te koop.
Tel. 06 10 95 42 20.
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16/06 28 83 92 29.

‘Energietransitie is
sociaal proces’
Energietransitie is niet louter een technische en ruimtelijke operatie; het is op de eerste plaats een sociaal
proces. Dat vinden progressieve raadsfracties uit Noord- en Midden-Limburg. Tijdens een bijeenkomst op
zaterdag 14 september in Panningen is een reeks uitgangspunten voor de energietransitie opgesteld.
De energietransitie moet volgens
hen worden gebruikt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat
betekent dat er tijd en geld ingezet moeten worden om mensen te
enthousiasmeren en aan te zetten tot
collectief meedenken en handelen.
Gemeenten kunnen daarin een gezamenlijk initiatief nemen, bijvoorbeeld door concrete voorbeelden aan

te reiken over energiebesparing of vergroening in de buurt.
De progressieve raadsfracties van de gemeenten Horst aan
de Maas, Beesel, Echt-Susteren,
Gennep, Leudal, Maasgouw, Mook
en Middelaar, Nederweert, Peel en
Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo
en Venray stellen voor deze uitgangspunten op te nemen in de Regionale

Energiestrategie van de regio Noorden Midden-Limburg. Ze benadrukken dat de energietransitie kansen
biedt voor gemeenschapsontwikkeling, voor een toekomstbestendige
lokale economie en voor een verbetering van de leefsituatie voor iedereen. Die positieve benadering van
de energietransitie is uitgewerkt in
negen uitgangspunten.
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Horstenaar schrijft kinderboek
Al jaren droomde Chris Winkelmolen (60) uit Horst over het uitbrengen van een kinderboek. Nu is het dan zover. Vrijdag 20 september wordt ‘De avonturen van de vliegende pannenkoek
en de aangebrande kroket’, gepresenteerd in de bibliotheek in Horst.
gevraagd of hij de tekeningen wilde
maken. En ook de andere leden helpen mee, met bijvoorbeeld Facebook
en de website.”
De presentatie vindt op vrijdag
20 september om 19.00 uur plaats

in de bibliotheek in Horst. Het eerste exemplaar is voor burgemeester
Ryan Palmen. Winkelmolen gaat tijdens de Kinderboekenweek het boek
op enkele scholen in Horst aan de
Maas voorlezen.

Open dag

Houbensteyn Heideveld
Nieuwe vleesvarkensstal

Zaterdag
28 september 2019
11.00 - 16.00 uur
Locatie:
Laagheide 9, Grubbenvorst
Innovatief

“Je lult wel, maar je schrijft toch
geen boek”, daagden zijn vier kinderen Chris uit. De Horstenaar riep
namelijk al jaren dat hij een boek zou
schrijven. Met de geboorte van zijn
kleindochter kwam het er dan eindelijk van. Hij stelde zichzelf een deadline: vóór de eerste verjaardag van zijn
kleinkind zou het boek er zijn. “Zij is
jarig op 21 juni en toen was de eerste versie klaar,” vertelt Winkelmolen.
Het boek verschijnt zowel in een
Nederlandse als in een Horster versie.
Ook dat is te danken aan zijn kinderen. “Ik wilde in eerste instantie het
boek alleen in het Horster dialect
uitbrengen. Ik vind het namelijk jammer dat er nog maar weinig kinderen
dialect spreken. Dat moet gestimuleerd worden. Ik schrijf carnavalsliedjes en heb ook meegeschreven aan de
Boerenbruiloft in Horst. Ik schijf altijd
in het dialect. Mijn kinderen zeiden
echter dat ik dan niet zoveel boeken

zou verkopen. Dus heb ik eerst de verhalen in het Nederlands opgeschreven
en daarna ‘vertaald’ naar het dialect.”
De vliegende pannenkoek en
de aangebrande kroket speelden al
een hoofdrol in de verhaaltjes die
Winkelmolen vroeger verzon voor zijn
kinderen. “Mijn vrouw las voor uit
kinderboeken. Ik niet, ik verzon liever verhalen. Zelf lees ik geen boeken. Ja, Suske en Wiske en de krant.
School was vroeger mij hobby niet,
zeker taal niet.” De verhalen had hij
zo op papier staan, zegt hij. “Ik had
er uiteindelijk dertig, maar dan zou
het wel een erg dik boek worden.
Er staan nu vijftien verhalen in het
boek. Ouders kunnen het boek voorlezen aan hun kinderen en de oudere
kinderen kunnen het zelf lezen.”
De hoofdrollen zijn dus weggelegd
voor een pannenkoek en een kroket.
Andere rollen zijn er onder andere
voor de boze meneer en de koning.

“Die is inderdaad gebaseerd op onze
koning. Ik heb daar niet zoveel mee en
dat is ook wel te merken. Ik heb hem
wel uitgenodigd voor de boekpresentatie, maar of hij ook komt?” Wijze
lessen zijn verder niet te vinden in het
boek. “Ja, in het eerste hoofdstuk staat
wel waarom je beter de frituurpan
niet aan kunt laten staan, maar het is
vooral een leuk boek. Hier en daar is
het ook een beetje autobiografisch,
sommige mensen zullen er wel wat in
kunnen herkennen.”
Hij heeft het boek in eigen beheer
uitgegeven, waardoor het precies
geworden is zoals hij het wilde.
De tekeningen in het boek zijn van de
hand van Sjors Driessen. “Sjors is lid
van Afterpartees, de band waar mijn
zoon Teun ook van deel heeft uitgemaakt. Zij repeteren altijd bij ons in de
loods en ik kende zijn werk. Hij heeft
onder andere de albumhoezen voor
de band gemaakt. Dus heb ik hem

Automobilist vlucht na botsing boom
Een bestuurder van een auto is op zondagavond 15 september op de vlucht geslagen nadat hij tegen een
boom was gereden op de Wevertweg in Horst. Daarna is de man opgepakt op de Tienrayseweg.
Het ongeval vond plaats rond
19.40 uur op de Wevertweg.
Het voertuig is door een onbekende
oorzaak van de weg geraakt en

daarna op een boom geknald.
De bestuurder is er daarna van doorgegaan. Waarom hij op de vlucht
sloeg, is nog onduidelijk.

Het ging om een 32-jarige
man. Inmiddels is de man met
verwondingen naar het ziekenhuis
afgevoerd.

Gebouwd volgens
beter leven 1 ster

Klimaatvriendelijk

Houbensteyn Heideveld organiseert
in samenwerking met onderstaande
bedrijven de open dag

Monteurs gezocht
voor het monteren van installaties in de kas:
• Lassers kasverwarming
• Hulpmonteurs kasverwarming
• Monteurs schermingsinstallaties
• Hulpmonteurs schermingsinstallaties
• ook zzp’ers
Reacties schriftelijk of telefonisch aan:

DOPPELBAUER

Inzameling keukenafval op de schop
De inzameling van keukenafval gaat voor een deel van de bewoners van het buitengebied veranderen.
In plaats van twee keer per week, wordt het afval één keer in de week opgehaald. De nieuwe regeling gaat
met ingang van 30 september in.
Gemeente Horst aan de Maas
wijzigt de inzameling omdat volgens haar in het buitengebied geen
twee afvalrondes nodig zijn. Zij heeft
namelijk gemerkt dat bewoners in
het buitengebied minder én minder vaak keukenafval aanbieden
dan in de bebouwde kom. “Door de
gemeente zijn 3.212 adressen uitge-

kozen waarvoor de regeling gaat wijzigen”, geeft een woordvoerder van
de gemeente aan.
Ook krijgen zij een nieuwe container. Hun afvalemmertje wordt vervangen door een container van 60 liter,
waar liever geen plastic zak in wordt
gebruikt. Eén ronde in plaats van twee
is beter voor het milieu en bespaart

kosten, aldus de gemeente. VVD
Horst aan de Maas heeft inmiddels
vragen gesteld aan het College van
B&W over de nieuwe regeling.
De partij vraagt zich onder
andere af wat de wijziging van twee
keer naar één keer per week ophalen in buitengebied aan besparingen
oplevert.

Doppelbauer Montagetechniek B.V.

Microstraat 1, 5804 CM Venray • Tel: +31 (0) 478 513233
Gsm: +31 (0) 6 184 89155 • Gsm: +49 (0) 171 2342710

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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GEPLUKT Eric Verlinden
op pad.” Sowieso is Eric graag buiten
en zit hij maar zelden stil. “Het klussen
aan de auto’s doe ik buiten en ik ben
verder veel in de tuin te vinden. We
hebben een grote vijver met bijna 200
vissen erin, dat is ook een hobby. Niks
doen is niet aan mij besteed, ik moet
eigenlijk altijd bezig zijn.”
Verder gaat Eric graag met zijn
vrouw Nicole op stap. Het stel leerde
elkaar 32 jaar geleden kennen bij discotheek Modern in Horst. Inmiddels
zijn ze 25 jaar getrouwd en hebben
ze samen twee kinderen. “Ze zijn
22 en 24 en hebben inmiddels de
leeftijd bereikt dat ze hun eigen weg

gaan.” Met Nicole onderneemt Eric
echter nog regelmatig leuke dingen.
“We gaan vaker naar concerten. Ik hou
van hardrock, van Metallica, Volbeat
en Rammstein bijvoorbeeld. Ook gaan
we een paar keer per jaar weekendjes
weg, samen of met de vriendengroep
en houden we van op vakantie gaan”,
vertelt Eric. “We zijn wel genieters.”
Heel veel heeft Eric voor de toekomst
dan ook niet meer te wensen. “Ik heb
bereikt wat ik wil bereiken. Misschien
dat er met de leeftijd nog wat nieuwe
ideeën komen voor andere auto’s,
maar voor nu heb ik eigenlijk alles wat
ik wil.”

GEZOCHT!
Voor de weekenden en schoolvakanties

EXPEDITIE M/V
MEDEWERKER

Voor het klaarzetten en bezorgen
van onze producten aan winkels en klanten.
Heb je minimaal 1 jaar je rijbewijs,
ben je een vroege vogel en hou je van aanpakken
voor een zeer mooie verdienste?
Hij is vrachtwagenchauffeur en ook buiten zijn werk is hij het liefst in de weer met grote voertuigen: hij is
namelijk de trotse bezitter van twee oldtimer Cadillacs. Binnen niks doen is niets voor hem, het liefst is hij
buiten bezig met de auto’s, de tuin of is hij aan het wandelen met zijn twee honden. Deze week wordt Eric
Verlinden (51) uit Horst geplukt.
Eric groeide op in Horst en als
kind was hij al altijd bezig met brommers en fietsen. Vooral de technische
kant sprak hem aan. Na de basisschool ging hij dan ook naar de lts in
Horst, waar hij veel technische vak-

ken volgde. Toen hij zijn diploma
haalde, studeerde hij nog twee jaar
Motorvoertuigen. “Ik wilde eigenlijk
al vanaf mijn vijfde vrachtwagenchauffeur worden, net als pap, maar
toen ik van school af kwam was ik

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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nog te jong voor de chauffeursopleiding.” Op zijn achttiende kon hij echter
beginnen en bij P. Daemen Transport,
het bedrijf waar zijn vader ook zat,
kon hij een opleidingstraject volgen.
“En daar werk ik nog steeds, inmiddels al 31 jaar, met veel plezier”, zegt
hij. “Ik hou vooral van de avontuurlijke
kant van het beroep. Ik neem graag
de wat toeristische routes en onderweg heb ik veel adressen, dus ik kom
overal.”
Behalve in zijn beroep, vind je ook
in Erics grootste hobby zijn passie voor
voertuigen en techniek terug. Hij heeft
twee oldtimer Cadillacs, die hij onderhoudt en waar hij in rijdt. Ook is hij ’s
zomers regelmatig bij oldtimerevenementen in de buurt te vinden. “Mijn
broer is een paar jaar geleden overleden, maar is ooit begonnen met de
aanschaf van een oldtimer. Via hem
kreeg ik de kriebels ook te pakken.”
Een grote blauwe cabrio en een eveneens blauwe coupé staan, als ze niet
gestald zijn, bij Eric thuis op de stoep.
“Het is het grote, het massale van
zo’n voertuig dat me trekt. Die zware
motoren en die lange auto’s, dat vind
ik prachtig. Misschien komt dat ook
wel een beetje omdat ik vrachtwagenchauffeur ben”, vertelt hij.
Een andere hobby van Eric is daarnaast wandelen. “We hebben twee
teckels waar ik in het weekend lekker mee ga lopen, in de bossen of bij
het strandje bij de Kasteelse Bossen.
Ook doordeweeks ga ik vaker met ze

Reageer dan nu!
bgommans@versbrood.nl

Kerkstraat 13 • 5975 BH Sevenum • tel. 077 467 12 54

www.versbrood.nl
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Tweede Horster
Broodfonds opgericht
In Horst werd woensdag 11 september het tweede Horster Broodfonds opgericht. Het broodfonds telt 29 leden.

winkel&bedrijf 07
Creatieve show

Hobbymanifestatie
in Sevenum
In De Wingerd Sevenum vindt op zondag 22 september een hobbymanifestatie plaats georganiseerd door Hobbyshop Nellie Snellen.
De hobbymanifestatie duurt van 10.00 tot 16.30 uur.
Aan deze creatieve show werken ruim dertig landelijke bekende
auteurs en demonstratrices mee.
Zij geven meer informatie over
diverse hobby-technieken en trends
voor het komend najaar. Naast
demonstraties door het eigen demoteam zijn er ook dit keer allerlei
demonstraties met de nieuwste

Een Broodfonds is een collectieve
voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld dóór en vóór ondernemers. Een Broodfonds bestaat uit
minimaal twintig tot maximaal vijftig ondernemers, die elkaar kennen
en vertrouwen, en op deze basis een
schenkkring vormen.
Projectmanager Marlou Vullings:
“Ondernemen heeft heel veel voor-

delen, ik geniet van de vrijheid die
het met zich meebrengt. Maar je bent
natuurlijk ook wel kwetsbaar als je niks
geregeld hebt voor als je ziek bent.”
Aangezien het eerste Broodfonds al
vol was, onderzocht ze of er voldoende
animo was voor een tweede fonds.
Dat bleek zo te zijn. De oprichtingsavond stond in het teken van ondernemersgeluk. Na het voeren van een

gelukdialoog over ondernemersgeluk
onder leiding van gelukslobbyist Irene
Janssen en het doornemen van de formele zaken, was het fonds een feit.
Het Broodfonds Horstebroodje heeft
nog een paar plekken voor nieuwe
leden die ook hun ondernemergeluk
willen delen. Neem voor meer informatie contact op via bestuur.horstebroodje@broodfonds.nl (Foto: Niki Maes)

Oh, zit dat zo!
Verhuur van vakantiewoningen
en Omzetbelasting
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Over de verhuur van vakantiewoningen is omzetbelasting verschuldigd. Tot nu toe kon hiervoor vaak gebruik worden gemaakt van de
kleine ondernemersregeling. Door de wijziging van de kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020 is dat niet altijd meer verstandig.
Opletten dus.
kleine ondernemersregeling, waardoor uiteindelijk geen omzetbelasting
werd verschuldigd, ondanks dat er
aftrek was genoten.
Het is inmiddels een populaire
beleggingsvorm. Een vakantiewoning, meestal op een park, speciaal
voor de verhuur. Rendementen
van 6 procent of meer zijn geen
uitzondering, en zeg nu zelf waar
krijg je dat tegenwoordig nog.
Extra interessant is dat je de omzetbelasting op de bouwkosten kunt
terugvragen. Verhuur van woonruimte als vakantiewoning is namelijk
belast met omzetbelasting, zodat de
omzetbelasting van de kosten ook
kan worden teruggevraagd.
Tot nu toe was dat vaak een
spel zonder nieten. De verschuldigde omzetbelasting over de verhuur
bleef meestal onder de zogenaamde

Veel van deze beleggers hebben
inmiddels van de Belastingdienst te
horen gekregen dat ze automatisch
onder de nieuwe kleine ondernemersregeling vallen, of zelfs dat hun
btw-nummer wordt ingetrokken omdat ze feitelijk geen omzetbelasting
afdragen. Dat kan echter tot vervelende gevolgen leiden.
Onder de nieuwe kleine ondernemersregeling is het namelijk zo dat
je wel kunt opteren voor de kleine
ondernemersregeling als je onder de
omzetgrens blijft, maar dat dan wel
herziening van de eerder afgetrokken
belasting plaatsvindt. Kort en goed:
als het korter dan 10 jaar geleden is
dat de vakantiewoningen zijn aange-

Starters in de regio
Praktijk OerMama
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Praktijk OerMama
Wendy van Helmond-Daniëls
Sphagnumweg 4
Griendtsveen
06 19 44 48 87
info@oermama.nl
www.oermama.nl
Gezondheidszorg
01 februari 2019

Activiteiten
• Kruidengeneeskunde
• Magnetiseren
• Gelaatsdiagnostiek

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

kocht of gebouwd dient een deel van
de omzetbelasting over de bouw of
aankoop te worden terugbetaald.
In een dergelijke situatie is het
dan ook beter de kleine ondernemersregeling niet toe te passen en
vanaf 2020 toch maar btw af te gaan
dragen, in elk geval om de 10 jaar
vol te maken.

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

producten van andere aanbieders.
Speciale gast is deze keer Lene
Nielsen, die uit Denemarken overkomt.
Workshops zijn gratis bij te
wonen. Elke bezoeker krijgt bij binnenkomst, zolang de voorraad strekt,
een goodiebag. Gedurende de hele
dag zijn er tombola’s.

Doelgroep
Vrouwen en kinderen
Onderscheidend vermogen
Oermama is een praktijk
voor kruidengeneeskunde en
richt zich op bewustwording.
Vanuit een natuurlijke basis
zoekt Oermama dé oplossing
voor je klachten en spoort de
oorzaak op.
Oermama is er voor iedereen
maar in het bijzonder voor

vrouwen en hooggevoelige
kinderen. Kruiden en bloesems
zijn de basis; de kracht van
Moeder Natuur. Wie voor een
consult komt, vertelt eerst waar
hij of zij last van heeft. Na het
vaststellen van het totaalbeeld
wordt besproken welke kruiden
kunnen ondersteunen.
Er wordt dan een persoonlijk
recept klaargemaakt. Dit kruidenrecept vervangt nooit het
advies en de medicatie van een
arts. Resultaten van kruiden
kunnen soms iets langer duren,
maar geven vaak een blijvend
resultaat, veelal zonder bijwerkingen.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Vader dient zelfde kansen te
krijgen als moeder’
Vaders krijgen sinds dit jaar vijf, door
de werkgever betaalde, dagen verlof na de
geboorte van een kind. Dat was voorheen
twee dagen. Per 1 juli 2020 kunnen ze tot vijf
weken aanvullend geboorteverlof opnemen
tegen 70 procent van het loon. 71 procent
van de inwoners van Horst aan de Maas
vindt het een goed idee dat vaders meer
mogelijkheden krijgen om vaderschapsverlof
op te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
De tijd dat moeder voor de opvoeding van
de kinderen zorgt ligt al heel lang achter ons.
Vaders in Nederland willen na de geboorte
van hun kind meer betrokken zijn bij de zorg
van hun kleintje. De nieuwe verlofregeling
maakt dat in elk geval in de eerste periode
na de geboorte mogelijk. Een meerderheid
van de inwoners van Horst aan de Maas
juicht dit toe. “Mijn man heeft in 2007 al
(onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen
om wat meer thuis te zijn”, reageert deze

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
17%
Oneens
12%
Eens
71%

Meer mogelijkheden
voor vaderschapsverlof
is goed plan

Als de nieuwe vader vrij wil, prima, maar
inwoonster. “Ik denk dat het heel fijn voor de
onbetaald.” Hoewel vaders aangeven meer
kinderen is als de vader ook wat vaker thuis
betrokken te willen, blijkt daar in de praktijk
is en de kinderen naar school kan brengen
weinig van terecht te komen. Ze maken
of eens helpen tijdens een spellenmiddag.”
nauwelijks gebruik
“Een vader is, net zo
van ouderschapsverlof,
goed als de moeder,
betrokken bij de het
‘Wie lost dit op de werkvloer op?’ onder meer door
gebrek aan steun en
kind en de opvoeding.
‘Vaders zijn net zo
aanmoediging die
Hij dient hiervoor wel
ze ervaren op hun
dezelfde kans te krijgen
belangrijk als moeders’
werk. Dat concludeert
als de moeder.” Een
kenniscentrum
ander zou liever zien dat
Rutgers na onderzoek.
de verdeling in het verlof ‘Ze kiezen samen voor kinderen’
Bedrijven moeten
‘eerlijker’ is. “Wel zuur
daarom meer open staan voor de opvoeding
dat moeders zestien weken in totaal krijgen,
van de volgende generatie. “Dat is ook in het
doorbetaald en vaders vijf weken 70 procent.
belang van het bedrijf”, vindt iemand.
Wellicht moeders wat minder geven en
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
mannen wat meer.” Er zijn ook mensen die
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
zich afvragen waar dat extra verlof van betaald
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
moet worden. “Ik vind dit zeer overdreven.
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
Het kost de werkgever weer een hoop geld,
www.tiphorstaandemaas.nl
dus ook de economie en de gemeenschap.

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

Ingezonden brief

Huizen of stallen bouwen?
Dat Nederland een welvarend landje is, is alom bekend. Na de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog is hard gewerkt om honger en
armoede uit te bannen.
Daarna kon de economie en de
veehouderij decennia lang groeien
door de import van olie en veevoer. Nu exporteren we 75 procent
van het vlees en zijn we de tweede
agrarische exporteur in de wereld.
Het gevolg is wel dat er een
fijnstof-, ammoniak- en stikstofdeken boven Europa en met name ons

land hangt. Dat mag niet voor onze
gezondheid en de natuur, is binnen
de EU afgesproken. Ook binnen de
gestelde klimaatdoelen mag zulk een
situatie niet voortduren. Brussel kan
Nederland op termijn straffen door
torenhoge boetes op te leggen.
De huidige landelijk bestuurders
hebben geen keuzes gemaakt en nu

gaat Nederland op slot door een uitspraak van de Raad van State. Enkele
politieke partijen zagen dit al lang
aankomen en hebben hun conclusies getrokken en hun programma’s
daarop aangepast.
Door de grote bijdrage aan het
stikstofprobleem van met name de
intensieve veehouderij ligt het voor
de hand het aantal varkens, kippen, kalveren en geiten te verminderen. Dat is waar Behoud de Parel
al sinds haar oprichting in 2007 op

Sumatra

heeft gewezen. Nederland hoeft de
wereld niet te voeden. Als wij, met
onze kennis, anderen leren hoe ze
voedsel moeten produceren hebben
ook de huidige economische migranten een perspectief.
Op dit moment komen veel
bouwprojecten in ons land stil te liggen of worden deze afgeblazen door
de stikstofuitspraak. Dat is onnodig en toont het gebrek aan visie
en moed om beleid te durven voeren. Als het beleid er op was gericht

om de veestapel minder te laten
groeien dan was het stikstofprobleem ons niet boven het hoofd
gegroeid.
Wij behoeven niet minder huizen te bouwen. Het is een kwestie
van keuzes. Huisvesting van mensen staat toch boven de huisvesting
van varkens of kippen?
André Vollenberg,
namens Vereniging
Behoud de Parel

15-Daagse
Groepsreis

Reisperiode
21 juni t/m 5 juli 2020

Vanaf 2.999,- pp.

Ontdek de prachtige natuur
van dit betoverende eiland...

Presentatieavond
woensdag 25 september | Schouwburg Venray
Aanvang 19.30 uur | Entree gratis | Vooraf aanmelden via maja@reisbureauviceversa.nl
Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.nl

Zat.21september
live on stage

VIPERS

The best
Queen tribute (IT)
aanvang 22:00
koop Tickets online!

Onze keuken is tijdens
de kermis open voor
lunch, diner, borrelkaart
Woensdag gesloten!
wilhelminaplein 10 Horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 37

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

niet hoeven? Wie zich eenzaam voelt moet er natuurlijk zelf ook wel op uit
gaan en actie ondernemen. Dat vindt ook 45 procent van de stemmers op
deze poll. Vrienden maken doe je immers niet achter de geraniums.
55 procent is het er niet mee eens. Er zijn namelijk ook mensen die het
moeilijk vinden om contacten met anderen te leggen. Lizette Versteegen- van
Helden reageert op Facebook: “Wat dacht je van de ouderen die er niet zelf
op uit kunnen en overal hulp bij nodig hebben, of ouderen die het financieel
moeilijk hebben om uitstapjes te ondernemen?”

Laat nieuwe afvalinzameling gelden
voor hele gemeente
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
De inzameling van keukenafval gaat voor bewoners van het buitengebied veranderen. In plaats van twee keer per week, mogen zij nog maar
een keer per week hun aardappelschillen en koffiedrab aan de weg zetten.
Ook krijgen zij een nieuwe container. Hun afvalemmertje wordt vervangen door een container van 60 liter. Gemeente Horst aan de Maas wijzigt
de inzameling omdat volgens haar in het buitengebied geen twee afvalrondes nodig zijn. Zij heeft namelijk gemerkt dat bewoners in het buitengebied
minder én minder vaak keukenafval aanbieden dan in de bebouwde kom.

Eén ronde in plaats van twee is tevens beter voor het milieu en bespaart
kosten. Logisch dus dat de gemeente voor deze maatregel kiest.
Je kunt je ook afvragen of het niet veel eerlijker is wanneer dit zou gelden voor iedereen in Horst aan de Maas. Of wat te denken van de bewoners
van seniorencomplexen? Zij zijn vaak alleenstaand of met twee personen
en hebben niet veel afval. Verlaag hier het ophalen dan ook naar één keer
per week.
Laat nieuwe afvalinzameling gelden voor hele gemeente. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 37) > Wet gaat boven bewonersbelang > eens 28% oneens 72%

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

De meeste
mensen
deugen
Een van mijn favoriete
uitgeverijen, De Correspondent,
brengt aan de lopende band
interessante boeken uit. Zo verscheen onlangs De meeste mensen deugen van Rutger
Bregman. In dit boek, waar hij
vier jaar mee bezig is geweest,
probeert hij te bewijzen dat de
gemiddelde mens niet van
nature slecht en egoïstisch is,
ook al is dat wel waar we de
afgelopen eeuwen vanuit zijn
gegaan.

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

D66 wil veestapel halveren
D66 heeft de moed om openlijk te benoemen dat de huidige veehouderij in Nederland onhoudbaar is.
Het is toch geen geheim dat
omgaan met dieren die steeds sneller moeten groeien met zo laag
mogelijke kosten in steeds grotere
stallen met nauwelijks levensruimte
als onaanvaardbaar wordt ervaren
vanuit dierenwelzijn. Verzet van boe-

ren die zich verenigden, gezondheidsoverwegingen en milieugroepen met
aandacht voor onze directe leefomgeving en met aandacht voor het kappen
van het oerwoud voor sojaproductie
als diervoedsel, al deze signalen hebben de ontwikkeling van steeds meer

Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

produceren met steeds minder mensen tegen een steeds lagere prijs geen
halt kunnen toeroepen. LTO Nederland,
Rabobank en het CDA, bij traditie de
boerenpolitieke partij, hoe kan het
dat bovendien de waarschuwingen
van Sico Mansholt, Herman Wijffels en
andere prominenten uit eigen gelederen weggewuifd zijn. Zie de situatie
nu. Veel te veel aanbod tegen veel te

lage prijzen met een veel te grote
milieudruk en dieren als productieeenheden. ‘De boer’ trekt in deze
aan het kortste end ten faveure van
‘agrarische rupsen-nooit-genoeg’. In
Horst aan de Maas anno 2019 verdient zo’n ondernemer de nominatie
voor de ondernemersprijs.
Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. van Doornelaan, Horst

beukenhaag vanaf € 0,59
buxus vervangers
vanaf € 0,59
met vele soorten vaste planten,
heesters, sier- en fruitbomen
2 ha groot, viooltjes, hei
en veel meer

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Ik weet nog dat ik een paar
jaar geleden op station Tilburg
stond met wat vrienden en dat
we werden aangesproken door
een wat oudere mevrouw die
haar pinpas was vergeten en
geen contant geld had. Ze kon
daardoor geen kaartje kopen om
naar huis te reizen en was tamelijk ten einde raad. Hakkelend
vroeg ze of iemand van ons
misschien wat geld voor haar
had, zodat ze toch thuis kon
komen. Mijn vrienden wimpelden
haar snel af door te zeggen dat ze
geen geld bij zich hadden. Ik gaf
de mevrouw 10 zuurverdiende
euro’s en gaf haar mijn adres
zodat ze het geld later naar me
op kon sturen. Ze was nog niet
weg of mijn vrienden verklaarden me al voor gek. Ik was naïef
en naar dat geld kon ik wel
fluiten, vonden ze. Nog geen
week later lag er een ‘bedankt!’kaartje in mijn brievenbus met
daarin 10 euro en kon ik hun
ongelijk bewijzen.
De meeste mensen deugen,
ik vind het wel een mooi idee.
Bovenstaand voorbeeld laat
echter zien dat dat meestal niet is
waar we vanuit gaan. Mijn vrienden hadden deze mevrouw, nog
voor ze haar verhaal goed en wel
had afgemaakt, al bestempeld
als een bedriegster. Hun wantrouwen bleek onterecht. Ze was
gewoon iemand die hulp nodig
had. Zij deugde. Net zoals de
meeste mensen.
Aniek
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Raadsavond

Op dinsdag 24 september
vergadert de gemeenteraad
Meepraten
Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend
gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden
kunnen deelnemen) en een besluitvormend
gedeelte. Tijdens de voorbereidende vergadering kunnen inwoners gebruik maken van het
burgerpodium (dat mag ook gaan over zaken
die niet op de agenda staan).
Budoclub in het Junior College. Meer informaWilt u gebruik maken van het

tie over de agendapunten leest u op de website

burgerpodium?

www.horstaandemaas.nl/raad.

Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering

Dorpentour september - oktober 2019

Hoe en waar wilt u wonen
in de toekomst?

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

Meer informatie

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

De openbare vergadering is in de raadzaal

grifﬁer@horstaandemaas.nl

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

De komende weken gaat de gemeente Horst aan de Maas in gesprek haar inwoners over

De besluitvormende vergadering is gepland

het thema wonen. Daarvoor is een dorpentour opgetuigd. De eerste bijeenkomst staat

Agenda

vanaf 21.15 uur. Afhankelijk van het verloop

gepland op maandag 23 september 2019. Dan gaan we in De Torrekoel in Kronenberg graag

Tijdens deze raadsavond wordt de raad o.a.

van de voorbereidende vergadering kan dit tijd-

het gesprek aan over ‘Goed wonen voor iedereen’ met inwoners van de dorpen Sevenum,

geïnformeerd over de stand van zaken rond de

stip maximaal een half uur vervroegd worden.

Kronenberg, Evertsoord, Griendtsveen en America.

Op de agenda van de besluitvormende

U kunt de vergadering ook live volgen via

Goed wonen voor iedereen

Evertsoord, Griendtsveen en America),

vergadering staat o.a. de huisvesting van de

www.horstaandemaas.nl/raad .

Wonen is een thema dat volop in de spotlights

locatie De Torrekoel te Kronenberg.

staat. Er ligt een Masterplan Wonen, maar

Maandag 21 oktober 2019

omdat de wereld op woninggebied snel veran-

(voor de dorpen Horst, Hegelsom, Meterik en

derd is het belangrijk dat wij blijven mee ver-

Melderslo), locatie Raadzaal Gemeentehuis

anderen. De gemeente wil met de dorpentour

Horst aan de Maas

in alle dorpen ophalen wat er leeft op woonge-

Maandag 28 oktober 2019

bied en de kengetallen die wij hebben toetsen

(voor de dorpen Grubbenvorst, Lottum,

bij de inwoners.

Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen,

aanpassing van het Masterplan Wonen.

Woensdag 25 september

Toekomst van de veehouderij
in Horst aan de Maas

Tienray en Meerlo), locatie Sporting SwolgenDorpentour

Tienray.

Praat mee

bent u graag aanwezig als toehoorder, meldt

Tijdens de dopentour willen we graag met ieder

Het landelijk gebied zit midden in een

u zich dan vóór 23 september aan via

dorp in gesprek komen. Uiteraard is ieder dorp

Aanmelden

veranderproces. De zogenoemde ‘license to

gemeente@horstaandemaas.nl.

uniek en toch spelen in verschillende dorpen

Om de bijeenkomsten in goede banen te kun-

produce’ van veehouders staat ter discus-

Programma

op woongebied soortgelijke vraagstukken.

nen leiden, willen wij u vragen om u aan te

sie. Kringlooplandbouw, terugdringen van

19.30 uur

Inloop.

Om ook van elkaar te kunnen leren pakken we

melden voor de bijeenkomst.

emissies, steeds hogere kwaliteit en meer

20.00 uur

Opening en interactieve

iedere avond een paar dorpen samen.

21.30 uur

Afsluiting en gelegenheid tot

De dorpentour wonen is gepland op:

gemeente@horstaandemaas.nl, waarin u

napraten.

Maandag 23 september 2019

naast uw naam vermeld naar welke bijeen-

(voor de dorpen Sevenum, Kronenberg,

komst u komt en met hoeveel personen.

diversiteit in producten zijn nodig om als
sector toekomstbestendig te kunnen blijven

paneldiscussie.

en om maatschappelijk weer gewaardeerd
te worden. Om goed aan te sluiten bij deze
veranderingen stelt de gemeente Horst aan

Locatie

de Maas een visie op voor zowel de grond-

Floriadeterrein: Campusgebouw Villa Flora,

gebonden als de intensieve veehouderij. Dat

Sint Jansweg 20 in Venlo.

kunnen we niet alleen en doen we dan ook

Parkeren kan bij de Innovatoren

graag samen met u.

(Sint Jansweg 15) en is gratis.

Aanmelden

Praktisch

Iedereen is daarom welkom om op deze

Aangezien dit een interactieve avond wordt,

avond in gesprek te gaan over de veehoude-

willen wij u vriendelijk vragen een smart-

rij in Horst aan de Maas. Wilt u meepraten of

phone of tablet mee te nemen.

Zaterdag 21 september 2019

Samen opruimen op
World Cleanup Day

Dat doet u door een mail te sturen naar

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

America

Horst

Sevenum

In Sevenum organiseert José Jeurninck-Heijnen vanaf De Kuiper een opruimuurtje van

Kerkbosweg 34

Veld-Oostenrijk 28

Spoorstraat 6

09.30 tot 10.30 uur voor groot en klein. Doe mee, samen een uurtje opruimen voor een

Griendtsveen

Albert Schweitzerstraat 23

Op den Bergen 8 en 8a

schone buurt.

Lavendellaan 31

Venrayseweg 128A

Grubbenvorsterweg 50

Grubbenvorst

Kronenberg

Ulfterhoek 25 b

In Horst gaat Floor Inghels met vrijwilligers

Wil je ook een steentje bijdragen?

Lavendelheide 19

de Spitsheuvel 4

Swolgen

Horst ontzooien! van 10.00 tot 12.00 uur door

Neem dan contact op met José of Floor via

Kapelaan Slotsstraat 68 en 70

Melderslo

Generaal Dempsystraat 13a

het zwerfafval in de Kasteelse Bossen op te

Facebook. Vrijwilligers bedankt en veel

Irenestraat 20

Lottumseweg ongenummerd

ruimen.

succes.
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Denk mee!

Restaria Horst

Sporten en bewegen in Horst aan
de Maas: waar droomt u van?

Starter derde kwartaal 2019
Broer en zus Stan en Lieke Janssen van Restaria Horst zijn de starters van het derde
kwartaal geworden. Ze zijn jong, maar hebben toch als vanzelfsprekend de verantwoording op zich genomen voor het runnen van een familiebedrijf met circa 25 medewerkers.

Sport en bewegen draagt in Horst aan de Maas bij aan het goede leven. Veel mensen sporten

Ieder hebben ze een eigen domein en taak in het bedrijf en zo houden ze elkaar in balans.

en bewegen wekelijks bij onze sportverenigingen. Ze vervullen een belangrijke rol binnen
onze gemeente.
Maar door diverse ontwikkelingen krijgen ook

U bent van harte welkom op woensdag

wij te maken met verschillende uitdagingen,

25 september 2019

zoals op het gebied van sportdeelname voor

De bijeenkomst is in het Dendron College

iedereen, gezonde leefstijl en vitale verenigin-

(Gebroeders van Doornelaan 124 in Horst) van

gen.Daarom gaan we in Horst aan de Maas

19.30-21.30 uur in het Dendron College.

aan de slag om te komen tot een Horster
Sportakkoord. Daar hebben we onze vereni-

U krijgt er informatie over de bedoeling van een

gingen, organisaties en inwoners bij nodig.

lokaal sportakkoord en over relevante ontwik-

Iedereen mag meedenken!

kelingen van sport en bewegen. Daarna gaan
we samen aan de slag met de invulling van het

Alle dromen en ambities worden vertaald in

Horster Sportakkoord. Bent u erbij?

een concreet sportakkoord. Hiermee zetten

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

we sport en bewegen nog beter op de kaart in

Voor meer informatie en aanmelden voor de

Horst aan de Maas.

bijeenkomst: kijk op www.sportaandemaas.nl.

gemeente@horstaandemaas.nl

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

OPEN

HUIS

UKE
OOK LE ITEITEN
ACTIV
R
E
D
N
I
K

28 SEPTEMBER
2019
13:00 – 17:00 uur

077 - 477 97 77
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Themabijeenkomst Omgevingswet

Nieuwe balans tussen
bescherming en gebruik van
onze leefomgeving

dM - 10 sep.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

ker
de regionale energiestrategie. Spre
De #raadHadM wordt bijgepraat over
at.
klima
r energie en
is Paul Vereijken, beleidsmedewerke

Een van de eerste vergaderingen na het zomerreces van de gemeenteraad was de
themabijeenkomst over de Omgevingswet. De Omgevingswet vormt de basis voor een
nieuwe balans tussen de bescherming en het gebruik van onze leefomgeving.

Nieuw raadslid:
Jan Wijnen
In verband met het afscheid
van Roy Bouten als raadslid
voor de PvdA-fractie werd Jan
Wijnen uit Sevenum tijdens de
raadsvergadering van 27 augustus
Deze wet treedt in werking in 2021 en dit

20 augustus oriënteerde de gemeenteraad

betekent een veelomvattende verandering.

zich met name op die nieuwe manier van

Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor

werken en op participatie. Aan de hand van

onze inwoners en bedrijven.

praktijkvoorbeelden besprak de raad haar

De Omgevingswet biedt nieuwe kansen

rol in deze processen. Sprekers tijdens deze

en mogelijkheden en iedereen zal moeten

bijeenkomst waren projectleider Marco Farla

wennen aan de andere manier van

en Pascale Georgopoulou van de Vereniging

werken. Tijdens een themabijeenkomst op

Nederlandse Gemeenten.

800 jaar Horst aan de Maas

beëdigd als niew raadslid.

Toeristische sector een van de
belangrijkste economische pijlers
Op vrijdag 6 september werd de gemeenteraad bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de
vrijetijdseconomie.
Tijdens een toeristische themamiddag bij
openluchtmuseum De Locht in Melderslo
werd uit de doeken gedaan hoe deze sector
zich verder doorontwikkeld als één van de
belangrijkste economische pijlers voor Horst
aan de Maas. Centrale vraag hierbij waar
wethouder Eric Beurskens nader op inging:
hoe gaan het Toeristisch Platform en alle
ondernemers en de gemeente samen de
gestelde doelen bereiken en de ambities
waarmaken? Hans den Bekker, projectmanager

Ook de afgelopen periode werd de raadsavond geopend door een bijdrage in het kader

Helemaal Horst aan de Maas, gaf tekst en

van 800 jaar Horst aan de Maas. Op 27 augustus vertelde Jan Philipsen (foto links) over de

uitleg bij het project ‘gastheerschap’ en Henk

ging tenslotte uitgebreid in op de nieuwe visie

“De knik van Horst”. De bijdrage van Han Geurts (foto rechts) op 10 september ging over

Kemperman, voorzitter Toeristisch platform,

van het Toerisisch Platform.

“Plat praote”.

Afscheid
Inez Arts

Burgerpodium

Tijdens de raadsvergadering van
10 september nam de gemeenteraad
afscheid van Inez Arts als raadslid
van D66+GroenLinks. Namens de
gemeenteraad bedankte burgemeeser
Ryan Palmen haar voor haar

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

inbreng de afgelopen periode.

Op 10 september maakten 2 sprekers gebruik van het burgerpodium. Ger Hegger (foto links)

Op 24 september wordt Maarten

sprak de gemeenteraad toe over het maaibeleid van de gemeente. Jan Cox (foto rechts)

Voesten beëdigd als nieuw raadslid

vroeg namens de bewoners van de omgeving Horsterweg aandacht voor de plannen rond

voor D66+GroenLinks.

huisvesting arbeidsmigranten in de omgeving.

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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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.

Beleid arbeidsmigranten: communicatie met inwoners
In de raadsvergadering van dinsdag 3 september werd ons duidelijk
dat niet alleen de arbeidsmigranten op weg zijn. Ook de raad en het
college zijn nog zoekende en moeten elkaar scherp houden op de uitwerking van het beleid arbeidsmigranten. De communicatie richting inwoners over vergunningen zoals bij de Horsterweg is vooralsnog een
hobbelweg met vele diepe kuilen.
Tijdens de raadsvergadering
van afgelopen dinsdag hebben de
buurtbewoners van de Horsterweg
hun zorgen geuit over de komst
van 196 arbeidsmigranten. Erg
begrijpelijke zorgen want het is

een grote groep mensen die ineens
in de buurt komt wonen. We hebben
eerder met de werkgroep arbeidsmigranten gesproken. Het blijkt dat er
nauwelijks informatie wordt gedeeld
over het traject inzake de vergun-

Het is wrang om te zien dat de
afspraken die we eerder hebben
gemaakt niet voldoende zijn nageleefd. Hierbij moet gedacht worden
aan proactieve, heldere en transparante communicatie en een goede
omgevingsdialoog. Daarnaast worden we op dit moment geconfronteerd met onduidelijk informatie
als het gaat over de reeds verleende vergunningen, zo ook op de
Horsterweg.
Een complex dossier, met zoveel

ning. De raad is tegen de afspraak
niet op de hoogte gesteld van dit
grootschalige initiatief.
In juni hebben wij het thema
arbeidsmigranten ook besproken in
de raad. Wij hebben toen samen met
onze coalitiepartners diverse voorstellen ingediend om het beleid aan
te scherpen. Zo willen we betere
informatie richting inwoners en raad.
Ook vroegen we het college om een
dashboard op te zetten waarvan we
de inhoud als raad vormgeven.

maatschappelijk impact, verdient
de hoogste aandacht van alle partijen. We riepen de wethouder op
om de raad mee te laten praten
over de omgevingsdialoog: gelukkig hebben we een toezegging dat
we mogen meepraten en dat we
zo snel mogelijk worden geïnformeerd over het dashboard. Tot die
tijd blijven wij hameren op betere
communicatie.
Maarten Voesten,
D66+GroenLinks

De kermis op de schop
De burgemeester heeft aangegeven dat hij wil gaan inventariseren
wat de wensen zijn per kern om invulling te geven aan een kermis dan
wel een dorpsfeest. Voor aankomend jaar blijft de organisatie vanuit de
gemeente nog hetzelfde.
Aanleiding van de inventarisatie is een toenemende ambtelijke
capaciteit en specialisme om een
kermis te organiseren. Tevens is de
kermis in meerdere dorpen anders
geregeld, met verschillende invullingen. Mijns inziens is het goed

dat de burgemeester dit actief gaat
oppakken en de wensen ophaalt
bij de verschillende dorpen om te
horen waar zij behoefte aan hebben. Dit geeft degenen die nu geen
kermis hebben in het dorp de gelegenheid om hier zelf invulling aan

we één of twee kermissen in Horst?
Goed om te constateren dat
deze vragen nu worden opgepakt en
later worden omgezet in een koers.
De kermis leeft alleen als de invulling ervan niet meer die traditionele
van voorheen is, maar wordt door
dorpen allen op eigen wijze ingevuld.

te geven en degenen die het nu zelf
organiseren en daar niks voor ontvangen de kans om ook aan tafel
aan te sluiten in het gesprek. Zo kunnen we samen richting bepalen waar
men naartoe wil en de kermis dan
wel het dorpsfeest af te stemmen op
de eigen behoefte. Vragen die voor
liggen zijn: wordt de huidige werkwijze gehandhaafd? Wil de kern een
andere opzet of zelfs geen kermis
maar liever een dorpsfeest? Willen

Danny van Hees,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Huisvesting arbeidsmigranten aan Horsterweg
Op een perceel aan de Horsterweg zijn in het verleden enkele
tientallen arbeidsmigranten gehuisvest. Daar kon de buurt toentertijd
mee leven. Nu blijkt echter plots dat er plannen zijn voor de huisvesting van zo’n 200 arbeidsmigranten. De buurt voelt zich overvallen en
wordt door zowel de gemeente als de ondernemer van het kastje naar
de muur gestuurd.
Door de wethouder is in een
eerdere raadsvergadering gesteld
dat de gemeente nog maximaal
twee grootschalige huisvestingsprojecten zal toestaan. Vraag is of het
project aan de Horsterweg één van

die twee nieuwe grootschalige projecten is. ‘Nee’, zegt de wethouder, ‘het
gaat hier om een locatie waar al
eerder arbeidsmigranten gehuisvest
zijn en dus is dit geen nieuw project’.
Dat het nu gaat om een tienvoud van

het toen aanwezige aantal arbeidsmigranten doet er kennelijk niet toe.
In de gemeenteraad is afgesproken dat ondernemer en omwonenden
met elkaar in dialoog moeten gaan
voordat men start met bouwen. In dit
geval is er een informatiebijeenkomst
geweest, maar er was geen sprake
van een dialoog. Volgens de ondernemer is dit niet verplicht en de wethouder gaat daar in mee. Tegen zijn eigen
beleid in.
Door de wethouder wordt gesteld

dat alles min of meer in kannen en
kruiken is, omdat op het pand waar de
arbeidsmigranten gehuisvest moeten
worden de bestemming ‘huisvesting
arbeidsmigranten’ rust. Niets nieuws
dus wat de wethouder betreft. Maar
waarom is er dan in december 2018
een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd (van ‘agrarisch’ naar
‘huisvesting arbeidsmigranten’)? Heel
vreemd. En op het moment dat in de
raad duidelijk wordt dat zij de zorgen
van de buurt met betrekking tot de

ontwikkelingen begrijpt en wil bekijken of de plannen tegengehouden
kunnen worden, dreigt de wethouder
met een financiële strop als de raad
de bestemming weer zou wijzigen.
Omdat er in de gemeenteraad
weerwerk komt richting de wethouder, heeft hij toegezegd nader
onderzoek te gaan doen. Wij zijn
benieuwd met welke antwoorden de
wethouder komt.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

De misvatting ophelderen: het boerkaverbod
Sinds 1 augustus 2019 is de wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding in werking getreden. In de volksmond ‘het boerkaverbod’. Deze wet schrijft voor dat het verboden is om gezichtsbedekkende
kleding te dragen in het openbaar vervoer, onderwijsinstellingen,
overheids- en zorginstellingen. Met enkele uitzonderingen buiten
beschouwing gelaten.
Desalniettemin hebben sommige
instanties de illusie zelf te kunnen
én mogen bepalen of zij al dan niet
de wet honoreren. Bijvoorbeeld een
aantal openbaarvervoermaatschap-

pijen die vooraf kenbaar maken dat
zij het verbod niet zullen handhaven.
Daarnaast las ik onlangs in een artikel dat verschillende actiegroepen en
betrokkenen felle kritiek uitten op een

TE KOOP in HORST
Nabij Centrum: Ruim vrijstaand woonhuis met garage

Richtprijs: € 325.000,- k.k.

Hypnose nu toegankelĳk voor iedereen.
Nieuw in Swolgen, directe hypnose voor
iedereen met fysieke of mentale klachten.
De weg naar een gezond stabiel leven!

s

Info: 06 - 14 65 44 54 • robmanders57@hotmail.com

De samenleving wordt onder
andere gereguleerd door wetten, dat biedt kaders en handvatten
waarbinnen gehandeld kan worden.
Het druist tegen de rechtsstaat in om
wetten principieel en doelbewust
niet te handhaven. Laten we die weg
niet inslaan en gewoon de rug recht
houden door te handhaven. Gewoon.
Doen.
Luc Cuijpers,
VVD Horst aan de Maas

Change hypnose praktĳk

Linda Bexken

In zeer rustige straat: Elsbeemden 15.
Zeer grote living! 3 Ruime slaapkamers! En meer verrassende ruimtes!

universiteit omdat de universiteit het
verbod wél handhaaft.
Tevens wordt in de kranten en
andere nieuwsmedia bericht over
gemeenten die het verbod wel gaan
handhaven. Het verbaast mij dat zo’n
mededeling überhaupt nieuwswaardig
is, het is immers de normaalste zaak
van de wereld om geboden en verboden (lees: wetten) op te volgen. Een
basisbeginsel van de democratische
samenleving.

Iedereen die er klaar voor is en nu
echt wil veranderen neem contact op
via T 06 18 87 40 12 of kĳk op
www.changehypnosepraktĳk.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Elle Truijen
13 jaar
Horst
Dendron college

Van wie was het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie was
dat advies?
Ik denk dat ik mezelf moet blijven en
trots moet zijn op wie ik ben en me
niks moet aantrekken van mensen die
er commentaar op hebben hoe ik eruit
zie. Dit advies heeft mijn moeder mij
gegeven toen ik in groep 6 zat, toen ik
werd gepest.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
‘The princess switch’, omdat ik

benieuwd ben hoe een prinses leeft
en om te kijken hoe een dag van
een prinses eruit ziet en wat ze dan
allemaal meemaakt op een dag.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik heb niet echt een idee maar de
musical, het kamp en het afscheid van
groep 8 zou ik graag nog wel eens willen meemaken. Ik vond dat keileuk.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Dat alle wensen uit kunnen komen,
omdat je dan kan wensen wat je wil
en het dan ook nog kan uitkomen.
Dat lijkt mij heel erg vet om dat een
keer te kunnen doen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,

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

aan
Elle Truijen

welke zou dat dan zijn?
Ik denk Italië, omdat ze erg lekker
eten hebben en het er ook best lekker
weer is. Ook zijn er mooie steden en
gebouwen die mij wel interesseren.
Wat is jouw stopwoordje?
Dan niet. Eigenlijk zeg ik dat alleen
maar als iemand niet reageert.
Dus een echt stopwoordje is het niet.
Verder heb ik ook niet echt een ander
stopwoordje.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Bij hockey mocht ik kiezen of ik in de C
zou willen blijven of dat ik al eerder
naar de B mocht gaan. Dat betekent
dat ik dan met mensen zou mogen
spelen die al wat ouder zijn dan
de mensen waar ik nu mee speel.
Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen
om alsnog in de C te blijven.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak is gym. Ik vind
het een supervak omdat ik het leuk
vind om te sporten en omdat ik dan
niet stil hoef te zitten. Mijn stomste vak op school is dan toch echt
wel Frans. Die taal interesseert mij
namelijk niet en ik vind het heel erg

saai dat je heel de les stil moet
zitten.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou graag een fictief persoon willen zijn die kan vliegen. Het lijkt mij
namelijk heel erg leuk om gewoon
overal heen te kunnen vliegen.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ik geloof niet in aliens en dat soort
buitenaardse wezens, maar ik wil best
geloven dat er nog op een andere
planeet wezens zijn. Maar ik heb wel
zeven wezens thuis die je buitenaards
kan benoemen.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Strong minded. Het is namelijk zo dat
als ik iets wil, ik er dan ook echt voor
wil gaan en dan geef ik het ook niet
zou gauw op.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ik denk dat het het verhaal is dat ik als
kind vroeger een keer aan het fietsen
was met mijn moeder en ik de stop op
wilde en mama afsneed op de weg.
En mijn moeder had toen mijn zusje,
Anne, voor in het stoeltje zitten. Dus
toen ik mijn moeder afsneed vielen
zij en Anne voorover. Dat was toevallig ook nog op een verjaardag en mijn
moeder had daar haar knie bij opengehaald en toen voelde ik mij wel erg
schuldig.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben meestal wel een beetje te laat
maar dan maar net een minuut of zo.
Maar als ik dan niet te laat ben, betekent het ook niet dat ik automatisch
te vroeg ben. Het is dan wel zou dat ik
dan net op het nippertje thuis kom.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt is
een foto van mijn vriendin waar zij op
de trap stond in school en waar zij toevallig een gek gezicht trok. Daar wilde
ze mijn telefoon voor wegduwen maar
op dat moment maakt mijn telefoon
dus die foto, dus werd het nog een
gekkere foto.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik zat vorig jaar bij haar in de klas.
Eerst dacht ik dat ik haar niet aardig
zou vinden maar met de sportdag hebben we elkaar toen meer leren kennen. Gelukkig zitten we dit jaar weer
bij elkaar in de klas en zijn wij nu hele
goede vriendinnen.

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

kippedijenfilet
500 gram € 5,95

geldig t/m zaterdag
21 september 2019

TROTS VAN DE KEURSLAGER

varkenshaasoesters
4 stuks € 7,45

Verstand van lekker eten!
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Verder dan
de bank
Je hebt grootse plannen,
iets wat je wil doen, bereiken, meemaken, alleen, het
moment is gewoon nog niet
daar. ‘Wat zouden anderen
daarvan denken’ of ‘dat kan
ik later nog doen’ zijn
excuusjes die je jezelf voorschotelt, ondertussen zit je
lui op je bank, nog even
dichtbij je dromen als 2 jaar
geleden.
Ik zou graag nieuwe dingen willen proberen. Eens in
een film spelen, een andere
studie ontdekken, leren zingen
of iets leren over bijvoorbeeld
gamedesign. Nu zou het
kunnen zijn dat deze wensen
helemaal niet zo leuk of nuttig
zijn als ik had voorzien en dat
is oké. Dan weet ik in ieder
geval wat ik niet wil.
Ik hoorde laatst iemand
zeggen dat als ze nu mocht
kiezen ze liever een cultuurmaatschappijprofiel had
gekozen, dan een natuurprofiel, wat ze nu volgt. De reden:
‘Ja, dat deed toch iedereen?’
Dit is erg jammer, nu is het
namelijk te laat om te switchen. Denk eens na, waarom
doe je dit eigenlijk? Doe je het
voor jezelf of omdat je denkt
dat anderen dat willen?
Ik heb enorm veel respect
voor de mensen die zich
nergens wat van aan trekken.
Zet lekker een video van jezelf
online, zingend, dansend wat
dan ook. Jaag een carrière in
de politiek na als jij dat wil.
Nu lacht men nog, misschien
over een paar jaar nog steeds.
En dan? Wat kan jou dat schelen? Dit is juist de tijd van je
leven om jezelf uit te vinden,
te doen wat je leuk vindt en
iets te vinden waar je een
groot deel van je tijd aan gaat
spenderen. Daarvoor moet je
helaas wel van je bank af
komen. Maar ja, als alle leuke
dingen van de bank af gebeuren. Waarom zou je dan blijven
zitten?
Teun
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Workshop hooggevoeligheid
Lea Hendriks verzorgt op donderdag 10 oktober een workshop over hooggevoeligheid bij kinderen in de
bibliotheek in Horst. De workshop duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
15 tot 20 procent van de bevolking is hooggevoelig. Een hooggevoelig persoon is meer dan gemiddeld
gevoelig voor indrukken en prikkels
en merkt meer signalen en details op.
Al deze indrukken worden dieper

verwerkt en hebben dus meer
impact. Tijdens de workshop wordt
ingegaan op hoe ouders en leerkrachten daarmee om kunnen gaan.
Lea Hendriks is hooggevoeligheidsdeskundige, geeft trainingen aan

professionals hierover en heeft een
praktijk waarin ze kinderen, jongeren
en volwassenen begeleidt met hun
hooggevoelig zijn.
Aanmelden voor de workshops
kan via lea@begeleidenmetgevoel.nl

Wandelen door de Peel
KnopenLopen viert ‘Indian summer’ op zaterdag 21 september met een wandeling door de Peel aan het
einde van de middag. Onderweg en na afloop is eten verkrijgbaar.
Er zijn twee wandelingen uitgezet van 8 en 14 kilometer. Deze
tochten starten en eindigen bij de
Smélentôs in Evertsoord. De langere
wandeling van 14 kilometer start

tussen 15.30 en 16.00 uur. De kortere
wandeling van 8 kilometer vertrekt
tussen 16.30 en 17.00 uur.
Onderweg wordt soep met brood
gereserveerd en aan het eind een

burger of broodje pulled pork.
De organisatie verzoekt deelnemers
contact geld mee te nemen.
Inschrijven kan tot 19 september via
www.knopenlopen.nl

Muziek in tuin hof te Berkel
In de binnentuin van zorglocatie hof te Berkel in Horst vond woensdag 11 september de laatste muzikale
zomeractiviteit plaats voor bewoners, hun familie en wijkbewoners.
Een groepje vrijwilligers van zorg
locatie Hof te Berkel in Horst organiseert al jaren een muziekactiviteit op
woensdagavond. Die vindt gewoonlijk plaats in de nabijgelegen sportkantine. Deze keer werd bedacht dat
de activiteiten ook in de binnentuin
konden plaatsvinden. “Zo hebben nóg

meer bewoners kunnen genieten van
de muziek en ook familie en wijkbewoners waren in groten getale aanwezig”, zegt één van de vrijwilligers.
“Het repertoire was elk optreden weer
anders, maar het plezier was even
groot. Het is ook mooi om te zien dat
bewoners, familie en wijkbewoners

elkaar hiermee op een ongedwongen manier leren kennen. Er is een
mannenkoor geweest en onlangs nog
De Golde Liesjes. Woensdag 11 september was het laatste optreden in de
tuin. Daarna zijn de optredens weer in
de sportkantine. Daar kunnen wijkbewoners trouwens ook naar toe.”

verenigingen 15
Brovoc gaat op in
Olsredlem
Volleybalvereniging Brovoc uit Broekhuizen is per 1 september
opgegaan in Volleybalclub Olsredlem uit Melderslo. Er bestond al een
samenwerking tussen de jeugdafdelingen van beide clubs, onlangs
werd besloten om geheel samen te gaan werken.
Volleybalvereniging Brovoc verzorgde ruim 35 jaar het volleybal in
Broekhuizen en Boekhuizenvorst.
Door het sterk krimpende aantal kinderen in beide dorpen was ook het
ledenaantal, zeker bij de jeugd, sterk
afgenomen. Volleybalvereniging
Brovoc was daardoor inmiddels zo
klein dat het onmogelijk was om dit
voor de toekomst te kunnen behouden. Daarom werd het afgelopen
seizoen al besloten een samenwerking aan te gaan met Olsredlem uit
Melderslo.

Volgens de club beviel dit zo
goed, dat er gesprekken volgden
voor een volledige samenwerking.
Dit heeft er inmiddels toe geleid dat
Brovoc per september 2019 is opgeheven en in zijn geheel is overgaan
naar VC Olsredlem. Trainingen en
wedstrijden vinden nog gewoon in
de gymzaal plaats. De naam Brovoc
blijft vooralsnog nog gewoon zichtbaar in de team naam van een aantal teams. Het bestuur van Olsredlem
wordt aangevuld met twee leden uit
Broekhuizen(vorst).

Kinderkledingbeurs
Mamaloe Sevenum organiseert op zondag 29 september een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs met najaars- en winterkleding. De beurs vindt van 10.00 tot 12.00 uur plaats bij De Schatberg in
Sevenum.
Op de markt is tweedehands
(merk) kinderkleding vanaf maatje 74
tot tienermaten te vinden. Ook worden

speelgoed, spellen en kinderboeken
aangeboden. Kijk voor meer informatie op www.mamaloesevenum.nl

Ga jij altijd voor het
beste resultaat en werk
jij nauwkeurig?
Wil jij werken in een
groeiende organisatie met
een open communicatie?
Dan zoeken wij jou!

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl
Bij de Hotraco Group werken we dagelijks met ongeveer 280 gedreven en betrokken medewerkers aan onze
innovatieve besturingsoplossingen. Met onze oplossingen voor de tuinbouw, agrisector en industrie stellen we onze
klanten wereldwijd in staat om duurzame resultaten te boeken. Je werkt in een logistieke omgeving waarin het contact
met collega’s van alle afdelingen groot is. De informele manier van communiceren wordt als zeer prettig ervaren en
zorgt voor een goede werksfeer.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Logistiek Medewerker

(m/v)

Fulltime, met uitzicht op een vast dienstverband

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de in- en uitgaande logistiek voor alle BV’s van de Hotraco Group.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:

Wij vragen:

• Het lossen van inkomende transporten;
• Het picken van orders en inpakken van
goederen voor uitgaand transport;
• Voortgangsbewaking van logistieke stromen
(zoals leveringen/voorraden);
• Signaleren van onjuistheden in aangeleverde
documenten waaronder inkooporders,
materiaallijsten, picklijsten, verkooporders e.d.;
• Productiewerkzaamheden en samenstellen van
montagesets (a.d.h.v. stuklijsten);
• Laden van uitgaande transporten;
• Verzendklaar maken van goederen volgens
richtlijnen;
• Ophalen en bezorgen van goederen,
zowel intern als extern.

• Minimaal 1 jaar ervaring in een magazijn of andere logistieke
omgeving;
• Je bent in het bezit van BE- en heftruck rijbewijs;
• Zeer goede communicatieve vaardigheden;
• Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
• Je bent accuraat en nauwkeurig;
• Je verantwoordelijkheidsgevoel is groot en bent bereid alle
werkzaamheden aan te pakken.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een fulltime functie in dagdienst;
Uitdaging en samenwerking binnen het Hotraco Group Netwerk;
Prettige werksfeer in een hecht team;
Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het
Metaalbewerkingsbedrijf.

Meer informatie over de Hotraco Group kun je vinden op www.hotraco-group.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).

Vuurwerkshow in Toverland
Aanstaande zaterdag 28 september 2019 vindt
‘s avonds in Attractiepark Toverland een besloten
bedrijfsevenement plaats. Deze avond wordt tussen
23.45 uur en 23.50 uur afgesloten met een magisch
mooie vuurwerkshow. In samenwerking met onze
vuurwerkleverancier streven wij ernaar om eventuele
overlast tot een minimum te beperken.
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Met grote cijfers

Oxalis wint eerste
bekerwedstrijd
Door: sportvereniging Oxalis
Oxalis 1 speelde haar eerste bekerwedstrijd op donderdag 12 september tegen Lottum 1. Oxalis dat overgangsklasse speelt, was het aan
haar stand verplicht om van eersteklasser Lottum te winnen en dat
deed ze ook met 4-13.
De dames begonnen goed aan
de wedstrijd waardoor het binnen
10 minuten 0-4 stond voor Oxalis.
Hierna misten de dames de ene na
de andere mooie kans. Na 18 minuten spelen wist Lottum de korf te
vinden en scoorde de 1-4. Met een
stand van 1-5 ging Oxalis uiteindelijk
de rust in.

Derby
Trainer en coach Jan Wielink gaf
in de rust aan dat Oxalis de kan-

sen moest benutten. De tweede
helft begon Oxalis scherp en wist dit
goed door te zetten gedurende de
tweede helft. Dit leidde uiteindelijk
tot een verdiende zege en eindstand
van 4-13. Donderdag 19 september
speelt Oxalis de tweede ronde van
de bekercompetitie om 20.00 uur op
sportpark Wienus in Hegelsom tegen
hoofdklasser Melderslo 1. Dit zal een
mooie derby worden tussen de twee
teams uit de gemeente Horst aan de
Maas.

Winst

Hockeyheren zetten
winnende reeks voort
Door: Hockeyclub Horst
Na een week van de eerste overwinning te hebben kunnen genieten was het voor de heren van Hockeyclub Horst weer tijd om op pad te
gaan. Zondag 15 september stond de wedstrijd tegen MHC de Dommel
in Sint-Michielsgestel op het programma. De wedstrijd eindigde in
0-14.
Na een lange rit was de motivatie
om aan de wedstrijd te beginnen ook
hoog. Vanaf het eerste fluitsignaal
zou er vol voor de overwinning worden gegaan. Het harde werk en de
gezonde dosis motivatie leidde in het
eerste kwart tot twee doelpunten.
Met een comfortabele 0-2 voorsprong
en het aangename zonnetje kon
het tweede kwart dan ook niet snel
genoeg beginnen. De pauze had voor
Horst goed uitgepakt, al na enkele
minuten lagen er weer twee ballen
bij de tegenstander in het netje, 0-4.
De mannen uit Sint-Michielsgestel
waren in slaap gedommeld waardoor
Horst de voorsprong nog verder uit
kon breiden. Na goed combinatiespel
en enkele schoten was het Horst dat
met een 0-8 voorsprong de rust in
kon gaan.

Dubbele cijfers
Vol goede moed kon er aan het
derde kwart worden begonnen. Horst

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

bleef scherp en wist na rust de druk
hoog te houden. Na een loopactie op
de achterlijn gevolgd door een tip-in
wist Horst de dubbele cijfers te bereiken, 0-10. Met nog enkele minuten
te spelen in het derde kwart werd er
plaats gemaakt voor een jeugdige
debutant. Door deze nieuwe energie
vonden nog twee ballen het doel,
0-12. Na een korte drinkpauze kon
er worden begonnen aan het vierde
en laatste kwart. In het laatste kwart
wist Dommel het de defensie van
Horst nog lastig te maken, maar een
goal zat er niet in. Horst daarentegen
kon nog tweemaal aanzetten en wist
de voorsprong uit te breiden. Na het
laatste fluitsignaal stond er een stand
van 0-14 op het scorebord. Drie punten konden terug naar Horst worden
genomen en met twee overwinningen op rij worden er goede zaken
gedaan. Zondag 22 september komt
Oirschot op bezoek en probeert Horst
deze reeks voort te zetten.

17e plek voor Griendtsveenaar op
kampioenschap Petanque 55+
Fred Bisschop uit Griendtsveen nam zaterdag 14 en zondag 15 september deel aan de Duitse kampioenschappen Petanque 55+. Samen met zijn teamgenoten Thomas en Wim van Boulefreunde Pont wist hij weer door te
dringen tot het finaleweekend in Ensdorf.
Voordat de reis naar Ensdorf
geboekt kon worden moesten eerst
kwalificatiewedstrijden gespeeld worden in Krefeld. Zaterdag 31 augustus
moesten minstens vier van de zes
wedstrijden gewonnen worden om
deel te mogen nemen aan het landskampioenschap dat een dag later in
Neunkirchen Seelscheid gehouden zou

worden. Dat lukte met vijf gewonnen
wedstrijden en een tweede plaats.
In Neunkirchen wist het team vier
wedstrijden te winnen.
Op vrijdag 13 september vertrokken de drie naar Ensdorf in het
Saarland waar de beste 128 triplettes van Duitsland aan de start verschenen. De wedstrijd begon goed

met 2 gewonnen poulewedstrijden
waarmee de beste 68 al bereikt
waren en nadat ook de 3e wedstrijd
was gewonnen zaten Thomas, Wim
en Fred al bij de beste 32 Duitsland.
De vierde wedstrijd werd echter verloren. Het team behaalde uiteindelijk
een 17e plaats, waar ze mee tevreden
was.

Magere zege GFC’33
Door: voetbalvereniging GFC’33
De voetbalmannen van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst troffen zondag 15 september in het
laatste bekerduel VVV’03 uit Venlo. GFC’33 won de wedstrijd magertjes met 1-0.
GFC-trainer René Peters had een
redelijk complete selectie. Alleen
de geblesseerden Jur Scheres, Thei
Breukers en Joost Relouw ontbraken nog naast de langdurig afwezigen Jasper van der Weegen en Tom
Geurts. GFC’33 begon dominant.
VVV’03 werd direct onder druk gezet

en kwam nauwelijks van eigen helft.
Na 10 minuten was het Bram Martijn
die GFC’33 op voorsprong zette door
een vrije trap achter de doelman te
krullen. Een monsterscore leek in de
maak en kansen waren er ook meer
dan genoeg. Maar de vizieren van de
Grubbenvorstenaren stonden niet op

scherp en zeker achthonderd procent
kansen werden verprutst. Zo bleef het
lang 1-0 en hielden de Venlonaren
hoop op een gelijkspel. Vlak voor tijd
kreeg VVV’03 de enige echte kans toen
de bal uit een vrije trap tegen de lat
werd gekopt. Een magere maar zeker
niet onverdiende zege voor GFC’33.

Eerste overwinning SV Melderslo
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 15 september tegen Klick ‘15 1 uit Wilbertoord.
De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Binding in Wilbertoord. De eindstand van 5-12 betekende de eerste
overwinning van SV Melderslo in de Hoofdklasse.
Al vanaf het eerste fluitsignaal
was SV Melderslo duidelijk de sterkere ploeg. Zonder al te veel problemen werd er dan ook een voorsprong
gepakt, die werd uitgebouwd naar
0-4. Toen stokte het aanvallend een
beetje bij SV Melderslo. De ploeg liet
zich meeslepen in het tempo van

Klick ‘15. Ook werden er slordige fouten gemaakt en zakte de scherpte
in de afronding weg. Toch wisten de
korfbalsters uit Melderslo de ruime
voorsprong te behouden. Bij rust
stond er een stand van 2-6 op het
scorebord. Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Verdedigend had

SV Melderslo alles goed op orde,
maar aanvallend bleef het scoren
moeilijk. Pas in de slotfase werden de
vele kansen die de ploeg kreeg ook
daadwerkelijk afgerond. Door deze
eindsprint wist SV Melderslo toch nog
ruim te winnen en werd de eindstand
uiteindelijk verdiend 5-12.

Oxalis speelt gelijk tegen Odisco
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
De dames van korfbalvereniging Oxalis speelde zondag 15 september hun tweede wedstrijd van de veldcompetitie tegen een bekende tegenstander: Odisco 1. De dames reisden vol goede moed af naar Sint-Oedenrode
met het doel om twee punten mee naar huis te nemen. Maar de wedstrijd ging gelijk op.
Oxalis begon moeizaam. Al snel
stond er een achterstand van 3-1 op
het scorebord. Oxalis had lang tijd
nodig om tot scoren te komen. Toch
lukte het gaandeweg de eerste helft
om de kansen af te maken. Het ging
gelijk op, maar Oxalis wist met een
kleine voorsprong van 4-5 de rust in te
gaan. In de rust gaf trainer/coach Jan

Wielink aan dat de dames goed bezig
waren en het geduld moesten hebben om hun kansen te zoeken en af te
maken. Odisco begon meteen scherp
aan de tweede helft en kwam in de
eerste aanval al gelijk, 5-5. Oxalis had
hier meteen een antwoord op en wist
de voorsprong naar haar hand te zetten, 5-7. Maar Odisco gaf niet op en

wist opnieuw tot een gelijke stand
te komen. Tot het laatste fluitsignaal
bleef het spannend, maar uiteindelijk
bleef het onbeslist en werd de eindstand van 8-8. Zondag 22 september
staat de volgende competitiewedstrijd
tegen Corridor 1 op het programma.
Deze wordt om 12.30 uur gespeeld op
Sportpark Wienus in Hegelsom.

Sporting ST niet opgewassen
tegen MVC’19
Volleybalvereniging Brovoc
in liquidatie
Bovengenoemde rechtspersoon is
ontbonden vanwege overgang in
volleybalvereniging Olsredlem per
01 augustus 2019. De rekening en
verantwoording liggen ter inzage voor
eenieder ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
en bij de rechtspersoon tot twee
maanden na deze publicatie.

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray stond zondag 15 september tegenover MVC’19 uit
Maasbree. Deze wedstrijd eindigde in 6-0.
Het team begon erg sterk, speelde
veel op de lange bal om de tegenstander te verwarren. Na de eerste 15
minuten kreeg de ploeg een uitgespeelde goal tegen. Ze gaven niet op
en bleven aanvallend spelen. De spelers creëerden niet veel kansen, kwa-

men er een paar keer bijna door maar
de bal strandde in de verdediging van
de tegenpartij. Zo was de eerste helft
voorbij en begon het team sterk aan
de tweede helft. Ze probeerde meer
te gaan voetballen en minder op de
lang bal te gaan spelen. Sporting zag

al snel dat ze niet opgewassen was
tegen MVC’19. Zo kregen ze nog vijf
doelpunten om de oren. Er volgden
nog een paar vrijen trappen op een
goede plek, maar daar kwam niet
veel uit. Zo eindigde de wedstrijd in
6-0.
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Film over TOP’27
In Café ‘t Pleintje in Tienray wordt zaterdag 21 september vanaf
20.00 uur een film vertoond over de historie van de Tienrayse voetbalclub TOP’27.
In het kader van Horst aan de
Maas 800 vinden er in Tienray twee
filmavonden plaats over een aantal
momenten uit de Tienrayse historie.
Zaterdag 21 september staat TOP’27
centraal. ‘Het is 1927 en de eerste
wedstrijd staat op het punt te beginnen. Maashees is de tegenstander.

Elf spelers zijn uit het dorp gerekruteerd die snel nog in pimpelpaarse
shirts worden gehesen. Het lachen
van de hele Maashese bevolking
gaat echter al spoedig over als
Tienray haar tegenstanders met 7-1
verslaat.’ Kijk voor meer informatie
op www.horstaandemaas800.nl

Lezing fauna
Maasduinen

Opening kunstwerk De Offertafel

IVN de Maasdorpen organiseert op donderdag 19 september een
lezing in ’t Zoemhukske in Horst. De lezing zal gaan over de fauna van
Nationaal Park De Maasduinen in gemeente Bergen.

Boven op de top van de voormalige vuilstortplaats De Zuringspeel in America werd zaterdag 14 september het kunstwerk De Offertafel geopend. Het kunstwerk, gemaakt door Ruud van der Beele, maakt
deel uit van het project Kulberg, een initiatief van de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak.

Patrick Palmen zal de lezing
geven. In de winterperiode lijkt
het park wat minder interessant
vanwege het wegtrekken en wegkruipen van verschillende soorten
planten. Echter komen ook soorten
voor in de plaats die normaal minder
zichtbaar zijn. Aan de hand van een

aantal foto’s laat Palmen zien dat
elk plaatje wel een verhaal heeft.
Palmen vertelt aan de hand van
elke foto een verhaal en hoe, wanneer en waar de gasten deze soorten tegen zouden kunnen komen.
De avond begint om 20.00 uur in
’t Zoemhukske.

Jonge filmmakers
bij Zeen

Workshop hoeden maken
In Museum de Kantfabriek in Horst start op donderdag 26 september een cursus hoeden maken. Deze cursus
wordt gegeven door Jeanne van den Elsen.
In de eerste les van deze cursus, op
donderdag 26 september, maken deelnemers kennis met de verschillende
materialen en gaan ze zelf aan de slag
met stomen en strijken. De tweede les

Drie jonge filmmakers uit Horst aan de Maas vertellen op donderdag 26 september over hun werk in muziekcafé Anja van de Smid in
Horst. Deze avond vormt de aftrap van het nieuwe seizoen van het
kunst- en cultuurplatform Zeen.
Het programma deze avond
start om 19.30 uur. Ton Cox, Pepijn
van Essen en Tim Alards vertonen
dan fragmenten uit hun werk en
vertellen hierover.
Beeldmaker Ton Cox (1991) is een
documentairemaker die daarnaast
ook actief is in het maken van
video-kunstwerken en foto’s. Hij studeerde in 2018 af in de richting film
aan het AKV | St. Joost. Cox gebruikt
de natuur vaak als vertrekpunt voor
zijn ideeën. Hij kiest graag voor een

komische en schijnbaar doelloze stijl
waarmee hij het onderwerp extra
aandacht kan geven en versterkt.
Ton is cameraman maar ook acteur in
zijn eigen werk.
Vanuit Sevenum werken
Fraxinorum en Digital Donkey,
oftewel Pepijn van Essen en Tim
Alards, aan de eerste echte animatiefilm van Horst aan de Maas,
getiteld Blèh. Pepijn en Tim leggen
uit wat er precies komt kijken bij het
maken van een animatie.

Door de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar:

Teamleider logistiek
Verstappen advanced packaging
is een dynamisch en
vooruitstrevend familiebedrijf.
Al 40 jaar zijn wij een
toonaangevend producent van
kunststof verpakkingen voor de
AGF-sector, food industrie en
non-food industrie.

‘Ik gaon nao de stad’

mee met onze klanten en voegen

Tekiela komt met
nieuwe single

aan hun product, productie- en

Tekiela was een band met leden
uit Venlo en Grubbenvorst. De groep
startte in 2001 en schreef eigen
Limburgstalige nummer. De band
bestond uit Mark Comuth (accordeon),
John Gerrits (saxofoon en zang), René
Verschuren (solo-zang en sambaballen), Oswald Boshoven (bas),
Geert Verschueren (gitaar en zang) en
Dave Detillon (slagwerk). Op 6 september 2008 was het laatste officiële
optreden van Tekiela tijdens de nacht
van ut Limburgse leed in Venlo.
Na hun twee Limburgse hitjes

‘Hee Venlo’ (2005) en ‘Ik bin d’r aan’
(2006) werd het volgens de leden tijd
voor een nieuwe single. Hoewel de
band officieel niet meer bestaat, werd
er zo nu en dan toch nog een optreden gegeven, zoals vorig jaar op het
Rozenfestival in Lottum. Op een
repetitie ter voorbereiding voor een
optreden begon René Verschueren
spontaan “ik gaon nao de stad ”
te zingen op de melodie van
‘La Felicidad‘. Besloten werd een
nieuw lied te maken. Dat wordt op
21 september gepresenteerd.

ring aangebracht en is de hoed klaar.
Als de tijd het toelaat komt er ook een
hoedencorsage aan bod. Kijk voor
meer informatie en aanmelden op
www.museumdekantfabriek.nl

Ben je op zoek naar een
nieuwe uitdaging?

Elke dag denken en bewegen wij

De Grubbenvorster tex-mex-band Tekiela komt na jaren met een
nieuwe single: Ik gaon nao de stad. Deze wordt op zaterdag 21 september gepresenteerd.

is op donderdag 10 oktober en is voor
het appreteren en het afwerken van de
hoeden, waarna de hoeden thuis worden afgewerkt. Tijdens de derde les, op
donderdag 24 oktober, wordt de garne-

waarde en duurzaamheid toe
logistiekproces.

Je wordt verantwoordelijk voor de beheersing van de gehele
goederenstroom vanaf grondstof, productie, opslag tot en met
levering van eindproducten aan onze klanten.

Technisch tekenaar WTB

Je verricht een diversiteit aan tekenwerk binnen onze organisatie,
zoals machines, matrijzen, nieuw te ontwerpen producten en
hulpgereedschappen inclusief actieve terugkoppeling en hands-on
momenten in de werkplaats.

WTB-monteur

Je zorgt voor het draaiende houden van ons machinepark.
Hieronder valt o.a. het omstellen van de machine, verrichten van
onderhoud, oplossen van storingen en het bouwen van nieuwe
machines en apparaten.

Extrusie operator

Je wordt opgeleid tot een volwaardig operator waarin je
verantwoordelijk wordt voor het instellen en bedienen van onze
extruders voor de folieproductie.

Productie medewerker
Voor een impressie van ons
bedrijf zie onze website en
bekijk onze animatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

Je wordt opgeleid tot een volwaardig operator waarin je
verantwoordelijk wordt voor alle diverse werkzaamheden die
behoren bij het produceren en inpakken van onze verpakkingen.
Werken bij Verstappen
Wij bieden een werkomgeving waarbinnen je kunt groeien en waar
ruimte is voor eigen initiatief en brede verantwoordelijkheid.

Kijk voor alle ins en outs op www.werkenbijverstappen.nl
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Agenda t/m 19 september 2019
do
19
09

vr
20
09

Quiltcafé

NIKS Goes Hard #4

Optreden Fishnet Stockings

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Café Cox Horst

Info-Avond Het Puberbrein

Optreden Green River

Tijd: 19.45-22.00 uur
Organisatie: Oudercafé016
Locatie: Aan de Brug America

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Lezing fauna Maasduinen

Optreden Vipers

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café en restaurant Blok 10 Horst

Boekpresentatie De Vleegende
Pannekook & de Ángebrande Kroket

33+ Party met Leon en Richard

Burendag

Tijd: 22.30 uur
Locatie: Café Cox Horst

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: wijkcomité De Risselt
Locatie: Averbodeplein Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Uitgeverij Willi Walvis en BiblioNu
Locatie: Bibliotheek Horst

Kids Climate Conference

Kids Climate Conference
Tijd: 19.45-21.15 uur
Organisatie: Gemeente Horst aan de Maas, Wereld
Natuur Fonds en Center Parcs
Locatie: De Heere Peel America

Stammineke MEGApark
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

za
21
09

di
24
09
wo
25
09

zo
22
09

Kermis Horst (t/m 25 september)

Sponsorloop Dendron College
Tijd: 13.15 uur
Locatie: Dendron College Horst

Burendag
Tijd: 10.30-12.00 uur
Organisatie: wijkcomité De Risselt
Locatie: Van der Horstplein Horst

Tijd: 08.45-17.20 uur
Organisatie: Gemeente Horst aan de Maas, Wereld
Natuur Fonds en Center Parcs
Locatie: De Heere Peel America

Kinderworkshop Verzameldingen

Dahliatuin Minella

Limburgse Veulenveiling

Tijd: hele dag
Locatie: Venrayseweg 136 Horst

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen
Kronenberg

Kids Climate Conference

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

do
26
09

Borduurcafé

Tijd: Hele dag
Locatie: Centrum Horst

Tijd: 10.00-12.15 uur
Organisatie: Gemeente Horst aan de Maas, Wereld
Natuur Fonds en Center Parcs
Locatie: De Heere Peel America

Horst Ontzooien

Workshop Ukelele

Flexmarkt

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Floor Inghels
Locatie: Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 11.00-13.30 uur
Organisatie: Muzikantine Horst
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Bloemcorsage maken

Gewoën ‘n te gek Fiëst op Fiets
Horst aan de Maas 800

Tijd: 14.30-16.00 uur
Organisatie: Dendron College, Afslag10,
Sport aan de Maas
Locatie: Dendron College Horst

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Indian Summer wandeling
Tijd: vanaf 15.30 uur
Organisatie: KnopenLopen
Locatie: Smélentôs Evertsoord

Grubbenvorster
Vastenaovesliedjes Konkoer

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Tuutetrek
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

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

OndernemersCafé Grubbenvorst
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Ondernemers Collectief Grubbenvorst
Locatie: Beej Toën Grubbenvorst

Open smederij
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum de Locht Melderslo

Filmmakers vertellen over werk
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Kunstplatform Zeen
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: Gekke Maondaags Vereiniging de
Plaggenhouwers
Locatie: MFC ’t Haeren Grubbenvorst

Open tuin

Tienrays Sporttrots TOP ‘27 op film
Horst aan de Maas 800

Expositie Bevrijding Meerlo,
Tienray, Swolgen

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Werkgroep Tienray 800
Locatie: Café ’t Pleintje Tienray

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Heemkunde Meerlo-Wanssum
Locatie: ’t Kasteelke Meerlo

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

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

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

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

Autobedrijf

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

OPEN HUIS
DAGEN!
GRATIS CADEAU
BIJ BESTEDING VAN € 75,Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
20 t/m 22 september 2019
Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
T 0478 69 24 65
23 t/m 26 september 2019
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Weet jij een winnend team te bouwen
en breng jij structuur met jouw organisatietalent? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn namelijk op zoek naar een

TEAMLEIDER

FACILITAIR & LOGISTIEK M/V - fulltime
Je bent doortastend en verbindend. Je brengt structuur, samenhang en voortgang
en je beschikt over (allround) bouwkundige, technische en/of logistieke kennis.
Daarnaast ben je een echte teamplayer die meebouwt aan ons familiebedrijf.
Standplaats: Horst
Hebben we je interesse gewekt?
Bekijk de volledige vacature op www.vissersenergygroup.nl

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
09.00
09.00
09.25
09.00
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

VENRAYSE
SINGELLOOP
Zondag 6 oktober 2019
Ren of wandel met ons mee!

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

venraybloeit.nl/singelloop
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner
Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van een licht
eiken houtstructuur en zwarte elementen
zoals de apparatuur, greeplijst en accessoires. Een slimme landelijke keuken
die gezien mag worden! Inclusief
apparatuur met 5 jaar garantie.

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 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 voor 22 september naar jouw dichtstbijzijnde Superkeukens vestiging te gaan en een keuken te kopen. Op die manier maak je automatisch kans om te winnen. Kom dus snel langs!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
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