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Stolpersteine herinneren
Op verschillende plekken in Horst aan de Maas werden zaterdag 28 september zogenoemde Stolpersteine (struikelstenen) gelegd. De monumentjes liggen voor de huizen waar in de
Tweede Oorlog Joden waren ondergedoken en zijn weggevoerd. Het internationale project is een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die zelf de steentjes legde.
Zo ook op drie plekken in Tienray.

BENG normen

6 ton extra nodig voor nieuwe
basisschool
De kosten voor de bouw van de nieuwe basisschool bij het sportcomplex Kerkebos in Swolgen vallen
6 ton hoger uit dan in eerste instantie werd geraamd. Dit extra krediet is nodig om de nieuwe school zo
energieneutraal mogelijk te bouwen, zodat het voldoet aan de normen van een BENG (Bijna Energie
Neutraal Gebouw).
De gemeenteraad van Horst aan
de Maas stelde in december 2017
2.850.000 euro beschikbaar voor
de bouw van de basisschool voor
Tienray en Swolgen. Basisscholen
De Klimboom in Swolgen en de
Mariaschool in Tienray zijn momenteel gevestigd in verouderde
gebouwen die niet meer aan de
kwaliteitseisen voldoen. Daarom
werd besloten om de scholen samen

te voegen en ze als één kindcentrum te vestigen in een nieuw
gebouw, onder de noemer STip, dat
bij sportpark Kerkebos in Swolgen
moet komen. In eerste instantie
was gepland dat de bouw van de
nieuwe school in augustus van dit
jaar zou beginnen. In mei werd echter duidelijk dat dit niet haalbaar
was. Een van de oorzaken van de
vertraging was het ontwerp voor

het nieuwe gebouw. De kosten om
dit gebouw energieneutraal mogelijk neer te zetten, bleken echter
te hoog te zijn. Daarom is er een
nieuw ontwerp gemaakt. Om aan de
normen van een BENG te voldoen
is nu een extra krediet van 600.000
euro nodig. In deze kosten is ook de
groencompensatie opgenomen.
Tekst: Marieke Vullings
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Heksen en goden spoken rond in Broekhuizenvorst
In de avondschemer op zaterdag 28 september verzamelen een tiental
heksen zich bij het huis van Serotia Vors in Broekhuizenvorst. Het is Mabon,
een jaarfeest dat wordt gehouden om dank uit te spreken aan de goden voor
een vruchtbaar jaar. Tijdens dit oogstfeest wordt een ritueel uitgevoerd.
Een sterke lucht van kruiden trekt door
de tuin van Serotia*, de hoogpriesteres. Peter, de hogepriester, bewierookt
alle deelnemers bij het betreden van
de magische cirkel met een smudge
stick. “Hiermee reinig ik iedereen en
neem ik de slechte demonen weg”,
legt hij uit. Dan stappen de heksen de
cirkel binnen. Om binnen deze heilige
kring te komen, moeten ze eerste over
een bezemsteel stappen. “De bezem
is onze poort in het oosten. De cirkel wordt daarna afgesloten. Dan zit
je veilig en kunnen er geen slechte
demonen binnentreden.”

Ze danken de goden vanwege een
vruchtbaar jaar. Ze vieren niet alleen
de oogst van het land, maar ook de
oogst in werk, liefde en geluk. Om ze
te bedanken moeten de goden eerst
opgeroepen worden tijdens het
ritueel. Voordat dit gedaan wordt,
worden eerste de vier elementen
(windrichtingen) opgeroepen: noord,
oost, zuid en west. De heksen staan
in een kring om het vuur. Allereerst
richten ze zich naar het noorden om
dit element op te roepen. Dan kunnen de Godin en God opgeroepen
worden.

Elementen

Kruidenwensen

Eerst wordt de cirkel schoongeveegd.
De bezem wordt erbij gepakt en een
aantal deelnemers veegt de cirkel
schoon met de bezem. Er staat een
aantal fakkels opgesteld in de windrichtingen noord, oost, zuid en west
die de heksencirkel vormen. In het
midden is nog een cirkel opgesteld
waar in het hart van de ronde een
vuurton staat. Om de vuurton is het
altaar opgebouwd met een mandala en voorwerpen die tijdens het
ritueel worden gebruikt. “Hail and
welcome”, wensen de heksen elkaar
toe. Het ritueel is geopend.

Iedere deelnemer heeft iets voorbereid. “Als ik alles zelf moet
doen, dan had het me veel te veel
tijd gekost”, vertelt Serotia. Een
hogepriesteres delegeert namelijk. De één vertelt een verhaal, de
ander zorgt voor heilige kruiden.
Tijdens het ritueel krijgt iedereen
met houtskool een tekening getekend op de achterkant van de hand.
Een dichte cirkel voor al het donkere
op de linkerhand en een open voor
het licht op rechts. Uit een schaal
pakt iedereen kruidenmix in elke
handpalm. “Links voor de slechte,
donkere dingen die je wil achterlaten het komende jaar en rechts
neem je kruiden voor al het goede,
lichte dat jezelf wenst.” Vervolgens
gooit elke deelnemer het mengsel in

Goden oproepen
De heksen vieren vandaag Mabon.

Colofon

het vuur en zegt daarbij hardop of in
gedachten de wens.

Brood en wijn
Dit is één van de vele rituelen die
worden opgevoerd. Aan het eind van
de heksenkring, wordt cake en wijn
uitgedeeld. Deze worden geschonken aan iedere deelnemer in de cirkel. De wijn wordt in de drinkhoorn
gedaan. Een athame, een groot mes,
wordt tevoorschijn gehaald die ze in
een drinkhoren steken. “Zoals de kelk

Heksendans

staat voor het vrouwelijk, zo staat
de athame voor het mannelijk, en
samen brengen ze vruchtbaarheid”,
zegt de hogepriesteres. Elke deelnemer neemt een slok, geeft hem door,
kust diegene en zegt: ‘blessed be’,
totdat iedereen geweest is. De cake
wordt ook verdeeld. Elke deelnemer
stopt een stukje in de mond van de
ander, geeft een kus en de cake gaat
naar de volgende persoon. “Dit wordt
gedaan in perfect love and trust”,
aldus Serotia.

Daarna wordt er weer afscheid genomen van de goden, de elementen en
is het ritueel afgerond. Een viering is
natuurlijk niet klaar wanneer er nog
niet gedanst is. Een speciale heksendans wordt gedaan om het vuur en
dan vervolgen de deelnemers weer
richting het huis van Serotia waar
nog na wordt geborreld. “Veel mensen hebben wel vooroordelen over
ons, maar eigenlijk valt het voor ons
allemaal wel mee”, vertelt hogepriesteres Serotia. “We danken
simpel gezegd onze goden voor een
vruchtbaar jaar. We laten achter wat
we kwijt willen, en nemen mee wat
we willen houden.”

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.

*In verband met privacy worden de
eigen namen van de personen niet
gebruikt, maar hun heksennamen.

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
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vooroordelen over ons,
maar eigenlijk valt het
voor ons allemaal wel
mee
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077 208 32 01
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Commercieel adviseurs
077 208 32 00
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Tekst: Niels van Rens
Beeld: Jos Derks
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Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Hoe mooi is de herfst!

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening 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
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Calluna
‘Garden Girls’

Herfstheide in 12 cm pot
In alle kleuren!
€ 1,99/st

€ 1,59

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

Sierappeltjes,

Diverse soorten en kleuren.
180-200 cm hoog.
Nu per stuk

€ 18,99

Acties geldig t/m 8 oktober 2019
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Vondst grafkelder familie Van Wittenhorst

‘Anders had hij een gaatje
in zijn hoofd gehad’
De grafkelder van de adellijke familie Van Wittenhorst werd in maart dit jaar gevonden in de Lambertuskerk
in Horst. Een bepalende ontdekking voor de geschiedenis van Horst. Deken De Graaf Woutering en archeoloog
Xavier van Dijk blikken terug op de vondst en geven een kijkje in te plannen die wellicht staan te gebeuren
in de Horster kerk.

Subsidie
voor touchscreen
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas stelt 5.000
euro projectsubsidie beschikbaar aan Stichting Beheer
Kunstschatten Sint Lambertus in Horst. De stichting kan hiermee
een touchscreen aanschaffen om zo de collectie op een interactieve
manier te tonen.
Stichting Beheer Kunstschatten
Sint Lambertus beheert het roerend religieus erfgoed van de
Lambertuskerk in Horst, waaronder
beelden en liturgische gebruiksvoorwerpen. Onlangs is door
de stichting een schatkamer in
de crypte van de kerk geopend.
De stichting wil nu ook een touchs-

creen inzetten om zo interactieve
presentaties te geven. De stichting
denkt daarmee onder andere de
jongeren meer te kunnen aanspreken. Ze vraagt daarvoor een
bijdrage van de gemeente. Het college heeft besloten 5.000 euro
beschikbaar te stellen.

Rechtgezet
In het artikel ‘Mini-revue over 75 jaar bevrijding Horst’, in HALLO
Horst aan de Maas van donderdag 26 september is helaas een fout
geslopen. De correcte naam van één van de geïnterviewden is
Dorothé Cox.

Meer budget
voor onkruidbestrijding
Het budget voor onkruidbestrijding in de gemeente Horst aan de
Maas wordt vanaf 2020 structureel verhoogd met 28.000 euro. Dat
staat in het Wegbeheerplan 2020-2023.

Met het vinden van het familiegraf van Van Wittenhorst kan deken
De Graaf Woutering een wens van
zijn bucketlist afstrepen. “Dertig jaar
geleden werd ik kapelaan in Horst”,
vertelt de deken. “Ik hoorde van de
grafkelder die nog niet gevonden
was en wist meteen, hoe dan ook,
ik ga die grafkelder ooit in. Het lukte
in mijn periode als kapelaan helaas
niet. Ik werd verplaatst naar Venray,
maar die gedachte aan de grafkelder bleef.” In 2006 werd De Graaf
Woutering terug verwelkomd in Horst
in zijn nieuwe functie als deken.
“Dat was een hele eer, moet ik je
zeggen. Daarnaast was ik hartstikke
blij dat ik weer terug in Horst was.
Ik had namelijk nog iets waar te
maken.”

Nieuwsgierig naar verleden
De deken was blij dat hij terug mocht
keren. “Dat was het eerste waar ik
aan dacht. Toen plopte de gedachte
aan de grafkelder naar boven, ik
moest die alsnog zien te vinden en
hier binnen in zien te komen.” Zomaar
gaat dat natuurlijk niet. Er is mankracht, kennis en geld nodig, wil zo’n
plan slagen. Ook de interesse in de
lokale historie vanuit alle Horstenaren
was nodig. “Tien jaar geleden leefde
dat nog niet zo hier”, vertelt De Graaf
Woutering. “Tegenwoordig is dat wel
anders. Horstenaren zijn nieuwsgierig naar hun verleden. Kijk naar de
kasteelruïne. Daar is tegenwoordig
ook steeds meer interesse naar. Al die
jaren dat ik hier in Horst ben, merk ik
dat de interesse in de eigen geschiedenis is gestegen.”

Kriebels
Vroeger was die interesse totaal niet.
Het idee om op zoek te gaan naar de

grafkelder leefde niet. “Sterker nog,
de grafkelder werd niet gezien als iets
groots historisch”, gaat archeoloog
Xavier van Dijk verder. “In 1924 is
de grafkelder ontdekt en in 1951
opnieuw gevonden, maar er is nooit
beschreven waar het precies lag. Het
was daarom moeilijk om de grafkamer
te vinden.” Het onderzoeksteam had
een revisietekening van de kerk in
handen waarop de kelder ingetekend
was. Na enkele testjes bleek dit niet
de juiste locatie te zijn: een fout in
de tekening. “Daarom hebben we
mechanische boringen in een flink deel
van de kerkvloer gezet”, vertelt Van
Dijk. “Toen iemand riep dat de boor
wel héél erg gemakkelijk de grond
inging, wist ik dat we beet hadden.
Dan gieren er wel kriebels door je
buik.” Na ruim een jaar van onderzoek
werd de grafkelder van familie Van
Wittenhorst eindelijk gevonden.

Slangenmens van Horst
“We zaten met de boor slechts 15 centimeter naast de schedel van WillemVincent van Wittenhorst (1613-1674)”,
zegt Van Dijk. “Maar goed dat we
zorgvuldig te werk zijn te gaan en
wat geluk hadden, anders had hij een
gaatje in zijn hoofd gehad.” Zorgvuldig
te werk ging de archeoloog wel. Ze
braken een klein deel van het betondek boven de kelder open. “Door de
nauwe opening daalde ik af en haalde
al het puin, lichaamsresten en andere
historische spullen eruit. Voorover bukkend haalde ik emmer na emmer puin
uit de grafkelder. Na enkele afdalingen door de nauwe opening werd ik
ook wel de slangenmens van Horst
genoemd”, zegt Van Dijk glimlachend.

“Ik wil per se dat we alles zo precies
mogelijk doen en alle beschikbare
informatie verzamelen. Geen
half werk, zoals vroeger wel is
gedaan. Niet alleen de graven van
Van Wittenhorst zijn gevonden, maar
ook lichamelijke overblijfselen van
andere skeletten. Ook is het belangrijk
om die te onderzoeken. Zo kunnen
we zien hoe hun lichamelijke bouw,
algemene conditie en hygiëne was.
We kwamen onder meer botten
tegen waarop artrose te zien was
en zelfs botvergroeiingen en rotte
kiezen. Dat is heel belangrijk om vast
te stellen wat een lichaam, ook van
de plaatselijke adel, in die tijd moest
doorstaan en hoe men vervolgens
omging met zaken als botbreuken,
kiespijn, vergroeiingen en dergelijke.”

is via hete lucht. Dit is echter ook
duurder. Het College van B&W stelt
daarom voor om vanaf 2020 het
budget voor onkruidbestrijding
jaarlijks structureel met 28.000
euro te verhogen. De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 oktober een
besluit over het Wegbeheerplan
2020-2023.

Aangepaste reconstructie
Hoe nu verder? Deken De Graaf
Woutering wil graag een reconstructie
maken van de grafkelder. “Let wel,
een aangepaste reconstructie.
De grafkelder ligt onder het
middenpad en onder een aantal
banken, midden in de kerk. We willen
niet de halve kerk openbreken, dus
de kelder krijgt dan een aangepast
plekje. Voor nu is het vooral onderzoek
doen en kennis vergaren.”

Horstenaren zijn
nieuwsgierig naar hun
verleden

Écht Hypotheekadvies:
uw onafhankelijk adviseur

Maak kennis met de adviseurs van
Écht Hypotheekadvies.
Loop vrijblijvend
binnen of maak
een afspraak.

€

U ontvangt
een duidelijk
kostenoverzicht.

Wij bieden u de
keuze uit méér dan
20 geldverstrekkers.

Bij Écht Hypotheekadvies bent u verzekerd
van een deskundig hypotheekadviseur.

Kranestraat 33
5961 GX Horst
077 - 7201 000

Geen half werk
Daarna volgde nauwkeurig onderzoek.

Sinds 2016 geldt er een landelijk
verbod op de toepassing van chemische middelen voor het bestrijden voor onkruid. Hierdoor moeten
er andere manieren van bestrijden
worden toegepast. Deze zijn volgens de gemeente meer arbeidsintensief, daardoor duurder en
minder effectief. Een duurzame
methode van onkruid bestrijden

info@echthypotheekadvies.nl I www.echthypotheekadvies.nl

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Sponsorloop Dendron
College
Ruim 1.100 leerlingen deden dinsdag 24 september mee aan de jaarlijkse sponsorloop van het Dendron College in Horst. De leerlingen
liepen voor twee goede doelen: Helpende Handen en SOTOS. De sponsorloop is een jaarlijks terugkerende traditie op de school. Alle leerlingen uit de onderbouw doen hieraan mee. Het opgehaalde bedrag
wordt over een paar weken bekendgemaakt.

Afscheidsviering pastoor Verheggen
De parochies van Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Lottum namen zondag 29 september afscheid van
pastoor Ruud Verheggen. Hij wordt de nieuwe pastoor van Eijsden, Mariadorp en Oost-Maarland. In de
Sint-Gertrudiskerk in Lottum vond daarom een afscheidsviering plaats.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Koopzondag 6 oktober alle
vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Honderd marathons
in honderd dagen

Melderslonaar
op Boerenkalender

Een goed begin is het halve werk zeggen ze wel eens. Adrian Kostera (33) uit Grubbenvorst is daar een sprekend voorbeeld van. Drie jaar geleden begon hij met sporten en vanaf zaterdag 5 oktober gaat hij de uitdaging
aan zichzelf aan om honderd marathons in honderd dagen te lopen.

Überhaupt een marathon lopen is voor
de normale medemens een uitdaging. Sommigen oefenen een vol jaar,
week in week uit voor zo’n wedstrijd.
Adrian wil het toch even anders doen.
“Ik wil mijn grenzen verleggen”, vertelt
hij. Maar hoe komt hij erbij om honderd dagen lang, elke dag een marathon te rennen? Het begon allemaal
in 2016, Adrian werd 30 jaar. “Ik had
een slechte gewoonte, ik rookte. Daar
wilde ik vanaf. Ik had mezelf beloofd
dat ik op mijn 30e zou stoppen. Maar
niet op een normale manier, ik hou van
uitdagingen. Daarom wilde ik er iets
speciaals aan hangen, een extreme
uitdaging.”

Guinnes World Records
Waar kun je het beste terecht als je
extreme uitdagingen zoekt? “Ik pakte
het Guinness World Records boek erbij.
Daar moest iets instaan waar ik mijn
uitdaging om te stoppen met roken
moest combineren.” Om zijn stimulatie af te bakenen, stelde Adrian wel
eisen. Het moest iets fysieks zijn.
“Onderwerpen als de langste vingernagels of iets speciaals bouwen vielen
al snel af. Totdat ik bij een wereldrecord kwam van de Iron Cowboy, James
Lawrence. Hij overwon vijftig triatlons
in vijftig dagen, in vijftig verschillende
staten. Zoiets wilde ik ook wel.”

‘Mensen verklaren mij voor gek’
Adrian wist het zeker, hardlopen wordt
zijn nieuwe uitdaging. Zonder (sport)
ervaring kocht hij hardloopschoenen en
begon. “Ik kreeg ontzettend veel ener-

gie van deze sport. Daarna leerde ik
ook fietsen en zwemmen, allemaal op
mijzelf. Ik had voorheen nooit gesport.”
Binnen een jaar deed hij mee aan zijn
eerste marathon en daarna wedstrijden
als de Iron Man in Maastricht, rende
hij honderd kilometer in Winschoten
en deed Adrian mee aan een 24-uurs
hardloopwedstrijd. “Sommige mensen
verklaren mij voor gek, maar ik vind
het fantastisch. Als ze dan vragen hoe
ik het doe, zeg ik altijd: ‘gewoon doorgaan’.” Eén van de meest uitdagende
wedstrijden was de honderd kilometer
in Steenwijk. “Ik gaf me twee dagen
voor de wedstrijd op en de dag erna
voelde ik dat ik het niet ging redden.
Die dag zelf besloot ik er toch maar
voor te gaan. Uiteindelijk won ik de
wedstrijd ook nog. Dat vergeet ik nooit
meer. Ik stond tussen allemaal topsporters op het podium.”

Calorieënmonster
Nu wil Adrian honderd marathons in
honderd dagen lopen. “Er is niet elke
dag een marathon hier in de buurt.
Daarom doe ik aan totaal vijf officiële
marathons mee. De andere 95 ren ik
zelf hier in de buurt of ergens anders
in Nederland. Ik houd alles bij en geïnteresseerden kunnen mij ook volgen.
Dus zo kan ik ook niet valsspelen”,
zegt Adrian lachend. “De routes heb
ik allemaal al uitgestippeld.” Volgens
Adrian moet hij dit kunnen. Voeding
wordt wel een dingetje. “Het probleem
met eten is om voldoende calorieën en
stoffen binnen te krijgen. Toenemen in
gewicht is niet goed voor mijn gezond-

heid. Ik moet ongeveer 6.000 kilocalorieën per dag opnemen, dat is 2,5
keer zoveel als een mens gemiddeld
binnen krijgt.” Een eetprogramma
heeft Adrian ook gemaakt waar onder
andere spaghetti en yoghurtmenuutjes
op staan.

Werkpaard
Naast het hardlopen, werkt Adrian fulltime. “Ik pak niet honderd dagen vrij.
De marathons door de week ren ik na
mijn werkdag. Als ik thuiskom, trek ik
meteen mijn hardloopschoenen aan en
ga.” Veel vrije tijd zal hij de komende
tijd niet hebben. “Daar is mijn vrouw
niet altijd blij mee, maar ze steunt me
volledig in wat ik doe. Het klinkt misschien een beetje cliché, maar zonder
haar had ik dit niet gekund. Zij steunt
me in alles. Onderweg zal ze mij eten
en drinken komen brengen, zonder
haar is dit niet mogelijk.” Als laatste
wil Adrian onderstrepen dat hij deze
uitdaging niet aangaat omdat hardlopen gezond is. “Nee, ik doe dit omdat
ik mij tijdens het rennen volledig vrij
voel. Het is heerlijk om je grenzen op
te zoeken.”

Ik wil mijn grenzen
verleggen

Jelle van de Lisdonk uit Melderslo is één van de boeren die de
tweede editie van de landelijke Boerenkalender siert met een sexy
foto. Het begon aan de ene kant als een grapje, aan de andere kant
is het voor hem ook dé manier om de sector in een positief daglicht
te zetten.

Twee klasgenoten daagden Jelle
(20) uit om zich in te schrijven
voor de nieuwe Boerenkalender.
Er werden wat foto’s ingestuurd en
eigenlijk had hij verwacht er verder
niets meer van te horen. “Ik was er
verder niet zo serieus over en had
nooit verwacht dat ik zou worden
uitgekozen voor de castingdag.”
Twee weken later hoorde hij dat hij
een plekje had verworven op de
kalender. “Eigenlijk is het niet echt
iets voor mij, maar ik dacht: is toch
wel mooi om zoiets een keer mee
te maken en ik zie het ook als een
stukje promotie voor de sector.
Er verschijnen zoveel negatieve
berichten in de media, dit is dan
een goede manier om boeren in
een positief daglicht te zetten.”
In het dagelijks leven werkt Jelle,
die vorig jaar zijn diploma niveau
4 veehouderij behaalde, bij een
varkensbedrijf in Ysselsteyn. Je zou
dus verwachten dat hij met varkens
op de foto staat. Maar daar had het
model voor één dag niets over te
zeggen. “De shoot vond plaats in
Marknesse (Flevolansd, red.), twee
uur rijden hiervandaan. Afhankelijk

van de dag waarop je werd ingedeeld, werd de foto gemaakt tussen koeien, varkens of bij een
machine. Ik sta tussen de koeien.
Bij varkens was leuker geweest,
maar dit vind ik ook mooie beesten.” De fotoshoot zelf omschrijft
hij als een hele happening.
“Er waren mensen voor de makeup, voor het haar, cameramensen”,
somt hij op. “In het begin was het
wel een beetje apart om daar in je
blote buik te staan, maar achteraf
vind ik het wel een mooie ervaring.
Ik heb er geen spijt van.”
De Boerenkalender wordt, samen
met de Boerinnenkalender, op vrijdag 4 oktober gepresenteerd.

Eigenlijk is het niet
echt iets voor mij

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Agrifotograaf
Monique Hefti-Sutman

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

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Elzbieta Kostera
- Beja Art Photography

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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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.
Te huur: opslag inboedel, huisraad,
archiefruimte bedrijven.
Vochtvrij, vorstvrij & vertrouwd.
Bezoek op afspraak 06 29 50 73 72.

THANATOPRAXIE

Ik háj nag langer wille bliêve
mar ’t is zoë as ’t is…
Verdrietig maar dankbaar voor alles wat zij ons gegeven heeft,
hebben wij op 92-jarige leeftijd, afscheid moeten nemen
van ôs leeve moe, schoonmoeder, trotste oma en super-oma

Truus van Berlo - Spreeuwenberg
echtgenote van

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Jan van Berlo † 1991

Omringd door zijn kinderen is in alle rust van ons heengegaan
* Melderslo, 7 november 1926

America

Herten

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Sevenum
Neerkant

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

America

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

† Sevenum, 28 september 2019

Nell † en Ger †
Patrick en Nathalie, Ryan, Tess
Yvonne en John, Vinz, Juul
Gert en Gerard
Armand en Hanneke, Willem, Dries, Marthe
Freek en Jolijn, Robin
Marlou en Martin, Lisa, Evi
Ruud
Tiny en Marcel
Mien en Frits
Roy en Suzan
Kim
Luc en Mara
Nick
Martien †

Correspondentieadres:
Helenaveenseweg 18, 5975 MS Sevenum
Op woensdag 2 oktober 2019 hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van ôs moe.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Een speciaal woord van dank aan Dr. Duchateau voor de
fijne begeleiding en aan de medewerkers en vrijwilligers
van Sevenheym voor de liefdevolle verzorging.

Dankbetuiging

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

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

“Ik ben een tevreden mens”

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en
prachtige bloemen en andere blijken van medeleven,
die we mochten ontvangen na het overlijden van ôs mam,
schoonmoeder, oma en omi

Jan Holthuis
voormalig huisarts te Horst
* Maasbree, 13 oktober 1924

† Horst, 30 september 2019

echtgenoot van

Thérèse Holthuis - Bazelmans †
Sabanilla, Costa Rica Kristin
Thijn, Juan Manuel
Hilversum Jan en Jane
Isabelle, Theresa
Amsterdam Joost en Laurence
Pierre, Marko
Cygnet, Tasmanië Mirjam en Bill
Liam, Oliver
Horst Hanneke en Har
Pim, Lieke
Venrayseweg 1, 5961 AC Horst
We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Jan op zaterdag 5 oktober om 11.00 uur in de
H. Lambertuskerk te Horst. Aansluitend begeleiden we hem
naar zijn laatste rustplaats bij Thérèse op de begraafplaats,
Deken Creemersstraat 36 te Horst.
U bent na afloop van harte welkom voor een samenzijn
bij De Leste Geulde, Noordsingel 75 te Horst.

Wij willen iedereen van harte bedanken voor de vele blijken van
medeleven bij het overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Dolf Timmermans
Dat heeft ons heel goed gedaan.

Mia Cuppen - Coenen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 6 oktober a.s.
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Nicolaas te Broekhuizen.

Het heeft ons goed gedaan.

Fam. C. Timmermans-Mulders, Broekhuizen

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Horst, oktober 2019
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 12 oktober
om 18.00 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst.

Dag Christie…
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen…..

Dag en nacht bereikbaar

Afgelopen woensdag hoorden we dat de mama
van Stijn en Sven is overleden. Op school hebben we allemaal
een mooie herinnering voor Stijn en Sven gemaakt.
Wij wensen Leon en familie heel veel sterkte toe.
Alle geledingen van de Twister;
specifiek alle kinderen van groep 3
en groep 567

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Proficiat
ôs mam, mooder Bill, oma en superoma
met diene 90ste verjeurdaag!
Tot zaoterdaag.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

0310 \ nieuws
Geboren
21 september
2019

Milou
Dochter en zusje van
Leo en Marianne
van Megen-Draak, Lize
Schansstraat 15, 5961 DA Horst

Eigenaar Croes Moeke wil verplaatsing
van kunstwerk voor café
Wie zich regelmatig in Sevenum bevindt, kan het niet zijn ontgaan. Pal voor café Croes Moeke staat een groot,
stenen beeld. Volgens eigenaar Paul Bertholet en medewerkster Loes Bertholet staat het beeld danig in de
weg. Zij willen het beeld dan ook verplaatsen. Bij genoeg animo heeft gemeente Horst aan de Maas bevestigd
overstag te gaan.

Geboren

Isa

25 september 2019
Dochter van
Willem van den Munckhof
& Anouk Kleuskens
Zusje van Fem
Vrouwboomweg 16
5961 PM Horst

Welkom lieve

Loa

27 september 2019
Dochter van
Mark Voesten &
Milou Wijsman
Deken Creemersstraat 41
5961 JN Horst

Pedicure bij u aan huis.
Aangesloten bij Provoet.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.
Gezocht: tuinman voor (lichte)
tuinwerkzaamheden in Grubbenvorst.
E-mail: b.rienkens@home.nl
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Ben of voel je je eenzaam of is
je ouder eenzaam? Studente van
16 jaar wil graag tegen een kleine
vergoeding de boodschappen doen,
samen een rondje wandelen, wellicht
een leuk (kaart)spel doen of een kopje
thee drinken. Interesse? Mail naar
horstermegje@gmail.com
Klassieke Massage.
Proefbehandeling in oktober.
www.mayproosten.nl
Atelier De Stal herfstworkshops
8-9-10 oktober. www.valise.nl
www.atelier-destal.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Stress en burn-outklachten aanpak
ken. Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
www.sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26.
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16/06 28 83 92 29.
Appels zelf plukken (Elstar, Boskoop),
€ 0,50 per kg. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo
tel. 06 53 13 01 32.
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Het feit dat Paul en zijn zus Loes
Bertholet het beeld willen verplaatsen, heeft niets met hun eigen zaak
te maken. “Het staat immers naast
ons terras”, motiveert Loes Bertholet.
“Het is een obstakel en wij zien daar

vaak gevaarlijke situaties ontstaan.
De twee grote rotsblokken zijn twee
meter hoog en er staan muurtjes
naast, waardoor kinderen er gemakkelijk op kunnen klimmen. Daarnaast
staat het beeld vrij dicht op de weg,

wat ook met oversteken het zicht
belemmert.” Tot slot is het voor bijvoorbeeld mensen met een wandelwagen of in een scootmobiel lastig
om voor het terras te fietsen of te
rijden. “De stoep is mede door het

kunstwerk niet meer begaanbaar”,
aldus Loes.
Omdat het kunstwerk, genaamd
Nu en ontworpen door Nout Visser,
in opdracht van de voormalige
gemeente Sevenum is ontworpen en
er dus wel degelijk een gedachte achter zit, willen eigenaar Paul en diens
zus Loes het kunstwerk niet laten
verwijderen, maar verplaatsen. Loes:
“Wij dachten eerst wel aan verwijdering, maar denken dat verplaatsing
beter is. In een groene omgeving
komt het kunstwerk in ieder geval
beter tot z’n recht dan hier.”
Als het Paul en Loes lukt om een
groot draagvlak te creëren, wil de
gemeente meedenken. Dat eerste lukt
vooralsnog prima. Loes: “We hebben
voordat we hieraan begonnen links en
rechts al wat rondgevraagd. Nu hebben we contact opgenomen met de
dorpsraad en de heemkundevereniging. Tot nu toe hebben we geen
bezwaren gehoord.” Zodoende zijn
de café-eigenaar en zijn zus begonnen met een handtekeningenactie.
“Wanneer we een concrete, nieuwe
stap zetten, vind ik lastig te zeggen”,
aldus Loes. “We willen omwonenden
sowieso gaan benaderen. Daar zullen
we nu actiever in worden.”

‘Nietszeggende antwoorden
NLW-bestuur’
Anne Thielen, voorzitter van het NLW-bestuur, heeft met een brief op maandag 30 september gereageerd op
de onrust die leeft bij de Ondernemingsraad (OR) van de NLW. Ze stelt onder meer de toonzetting van de OR te
betreuren en zegt dat de OR het gesprek moet voeren met de nieuwe directeur. De OR vindt de antwoorden
nietszeggend. “Opnieuw wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven. Wij gaan hier een uitgebreide reactie
op geven die naar alle raadsleden gestuurd wordt”, aldus Vic Brouns, voorzitter van de de OR.
Directeur Peter Fleuren vertrekt
op dinsdag 15 oktober. Volgens de
OR na een vernietigend rapport
van twee procesbegeleiders.
De bedrijfsbijeenkomst die op
15 oktober georganiseerd wordt, vindt
de OR daarom ongepast en moreel
verwerpelijk. Het ‘afscheidsfeest’ stond
ook niet opgenomen in de begroting
voor 2019. “Over de ruggen van de
meest kwetsbare in de samenleving
je eigen ‘hachje’ redden, dat is moreel
zeer laag”, zegt voorzitter van de OR,
Vic Brouns. De OR heeft met een brief
op dinsdag 17 september aan het
bestuur van de NLW, dat bestaat uit
negen wethouders van gemeenten
Peel en Maas, Horst aan de Maas en
Venray, haar ongenoegen laten blijken
over de gang van zaken. Het bestuur
gaat in een reactie op de brief niet
inhoudelijk in op de veelbesproken
bijeenkomst. “Uw verdere
opmerkingen over de personeelsavond
worden ter kennisgeving
aangenomen”, aldus voorzitter van
het NLW-bestuur en wethouder van
Venray, Anne Thielen.

Projectmanager
Fleuren heeft onlangs Dave Robers
als projectmanager aangesteld. De OR

stelt dat zij er wettelijk gezien bij
betrokken had moeten zijn. “Het is een
onwettige en ongepaste aanstelling.
Het is een vorm van ‘regeren na
je dood’”, stelt de OR die ook zegt
dat Thielen in een vergadering
op 1 mei heeft toegezegd dat de
projectmanager zou vertrekken.
Dat wordt bevestigd in een brief van
bemiddelaars, die waren aangesteld
om de gang van zaken te onderzoeken,
aan de OR. “Zowel het werken aan
een betere governance (door bestuur)
als het zich onthouden van elke
actieve bemoeienis met de toekomst
van NLW (en daarmee het ontslag
van projectmanager Roberts) door
de directeur is wat ons betreft niet
conform afspraak”, aldus bemiddelaar
Hans Hautvast in een brief naar de OR.

Andere lezing
Wethouder Thielen laat in de bief
weten een andere lezing te hebben.
“De toezegging waar u over spreekt,
hebben wij vanuit het Algemeen
Bestuur niet geconstateerd en wordt
niet door anderen bevestigd. Uw
beroep op de Wet op de ondernemingsraden is naar onze mening niet
terecht. Dat maakt dat er niet tegemoet gekomen kan worden aan het

door u gevraagde handelen in een
personeelsdossier”, aldus Thielen in de
brief naar de OR.

‘Nietszeggend’
Het bestuur van de NLW verwijst in
de brief naar de nieuwe directeur Rob
Schmitz en zegt de toonzetting van
de OR te betreuren. Vic Brouns stelt
dat de antwoorden van wethouder-

Thielen nietszeggend zijn. “Voor de
zoveelste keer wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven. Al anderhalf
jaar worden de problemen genegeerd
en de verantwoordelijkheid verschoven. Wij gaan een reactie geven aan
alle raadsleden van de drie gemeenten. We betreuren het dat dit op deze
manier moet, maar als de verantwoordelijkheid voortdurend wordt weggeschoven, zijn we genoodzaakt écht
openheid van zaken te geven”, aldus
Brouns. Peter Fleuren was niet bereikbaar voor commentaar.
Tekst: Robert Hesen

Oud-huisarts Holthuis
overleden
Oud-huisarts Jan Holthuis is maandag 30 september in zijn woonplaats Horst overleden. Holthuis werd 94 jaar.
Jan Holthuis was onder andere
medeoprichter van de in 1970
opgerichte Stichting tot Behoud
en Beheer van Veldkruizen en
Veldkapellen in Noord-Limburg,
waar hij ook 45 jaar voorzitter/
penningmeester van was. In 2011
ontving Holthuis de Erespeld van
de gemeente Horst aan de Maas
voor zijn inzet voor het behoud
van het cultureel erfgoed en zijn

vrijwilligerswerk bij charitatieve
instellingen en de gezondheidszorg. Hij werd op 13 oktober 1924
in Maasbree geboren en verhuisde
in 1955 naar Horst waar hij een
huisartsenpraktijk opzette waar hij
tot 1991 actief was. De afscheidsdienst van Jan Holthuis vindt plaats
op zaterdag 5 oktober in de SintLambertuskerk in Horst.
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15-vragen aan

Mayra Litjens Melderslo
Hoi

Column

Let op je
woorden
Op school moet je door de jaren
heen van alles schrijven.
Soms moet je slechts 300
woorden schrijven, de andere
keer ineens drie kantjes vol.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Mayra Litjens
13 jaar
Melderslo
Citaverde College

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik ben van mezelf niet zo’n lezer.
Dat komt doordat ik dyslexie heb.
Maar in de vakantie ben ik begonnen
aan het boek ‘Broer te ruil’. Tot nu
toe vind ik het een erg leuk boek.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Niets. Ik ben tevreden met mijn
leven. Ik zou alles doen zoals ik het
al gedaan heb. Dus dan zou ik denk
ik, als ik terug moet gaan in de tijd,

tegen mijzelf zeggen dat ik altijd
naar mijzelf moet luisteren en dat
alles goedkomt en dat ik goed bezig
ben.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik zou graag heel erg goed willen zijn
in dansen. Ik heb vroeger namelijk
al gedanst bij All for you. Dat vond ik
erg leuk, leerzaam en ook gezellig.
Dus het zou fantastisch zijn als ik dat
heel erg goed zou kunnen doen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou graag mijn leven willen ruilen met Chantal Janzen. Dan mag ik
namelijk bij bekende mensen komen

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

slapen en dan ook gezellig met ze
kunnen kletsen en iets geks uitspoken midden in de nacht. Zoals je dat
bijvoorbeeld kan zien in de serie van
Chantal Janzen waar zij bij bekende
Nederlanders blijft slapen. Dat programma heet Chantal blijft slapen.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is een boeketje
maken. Dan ben je namelijk creatief
met je handen bezig. Dat vind ik zelf
heel erg prettig. Daarom vind ik ook
naaien, naailes en knutselen keileuk.
Want daar ben je ook met je handen
bezig.

Ben je bijgelovig?
Nee. Niet echt. Ik heb wel altijd mijn
ring om tijdens een toets. Ik heb die
ring gekregen van mijn opa Litjens
toen ik 12 jaar oud werd. Helaas is hij
nu al gestorven.

Wat is het engste wat je ooit hebt
meegemaakt?

hebben zij een soort speciale gave
dat zij kunnen voelen of iemand zich
prettig voelt of niet. En dat lijkt mij
dan wel leuk om te hebben.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Geen. Ik kijk zelf niet echt tv meer.
Wel kijk ik graag naar YouTube. Daar
kijk ik dan graag familie Lakap, de
Bellinga’s en Stuktv.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Vrolijke, lachende en feestende smileys. Want ik heb enorm veel verjaardagen door mijn grote familie. Ik heb
28 neven en nichten bij elkaar. Heel
erg veel, maar ook heel erg gezellig
natuurlijk.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze jou voor het eerst
ontmoeten?

Ik heb niet echt iets engs meegemaakt. En dat hoop ik dan ook zo te
houden.

Ik wil graag dat mensen mij zien als
een aardige meid die lief, zorgzaam,
creatief, behulpzaam en vriendelijk
is. Dat zou ik erg mooi vinden, als
mensen mij zo zouden zien.

Wat ligt er onder jouw bed?

Dag of nacht?

Een koffer. Ik heb die daar liggen
voor als ik ga logeren bij iemand.
Dat vind ik erg gezellig, vooral de
slaapfeestjes dan. De slaapfeestjes
van mijn klas, waar wij niet aan slapen toekomen, vind ik toch wel het
leukste.

Dag. Ik heb zelf overdag een stuk
meer energie om leuke dingen te
kunnen doen dan ‘s nachts. Dus
dan kies ik liever voor dag dan voor
nacht.

Optimist, pessimist of realist?
Optimist. Ik probeer namelijk alles
vanuit een positieve en leuke kant te
bekijken.

Festival of discotheek?
Dat weet ik nog niet. Ik heb dat nog
niet meegemaakt. Ik ga zelf niet uit.
Als ik dan toch zou moeten kiezen
dan denk ik een festival. Daar ben
je heerlijk buiten en daar hou ik zelf
wel van.

Als je een dier was, wat zou jij
dan zijn?
Ik zou dan graag een hond willen
zijn. Die zijn erg lief en speels. En ook
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Tekst: Jélena Bours
Foto: Jos Derks

Een onderzoek voor levensbeschouwing, een essay voor Engels
of een analyse van een boek dat
je toch niet hebt gelezen, één ding
hebben ze gemeen: ze mogen niet
zomaar elke lengte zijn. Ik heb
zelf niet zo’n moeite met genoeg
schrijven, ik moet vaak juist alinea’s schrappen. Je zou dus denken dat toen ik hoorde dat met het
nieuwe format van de column die
350 woorden toelaat in plaats van
300 ik een gat in de lucht sprong,
maar dat was niet zo. Het is dan
namelijk veel moeilijker om als je
die ene keer dat je geen inspiratie hebt toch genoeg woorden op
papier te kunnen zetten. Dan ga
je over gekke dingen schrijven
zoals woordvereisten. Wie doet
dat nou? Wanneer je dan toch te
weinig tekst hebt kun je altijd,
mits je op de computer werkt,
witte tekst gebruiken of een van
de vele andere trucjes toepassen
die ik overigens niet ga bespreken omdat ik anders een aantal
boze gezichten naar mij gericht
krijg, alsof de docent het niet door
heeft. En als je toch iets met minder dan het geaccepteerde aantal
woorden inlevert? Mijn broertje
heeft laatst zijn leesautobiografie
moeten inleveren. Er bleken twee
zinnen om stijlredenen te zijn verwijderd. Omdat de biografie nu te
kort was werd er door de docent
1 punt afgetrokken. Slechts twee
zinnen! Nou nou, alsof de tekst
door die twee zinnen ineens kwalitatief gekelderd is. Ik vind dat
opstellen minder streng op hun
lengte en meer op hun inhoud
moeten worden beoordeeld.
Nou kun je zeggen: “Ja maar, een
heel kort essay kan toch niet?”
Klopt, maar dat komt niet per se
door de lengte. Dat komt omdat
er waarschijnlijk te weinig info in
staat of dat er niet goed over is
nagedacht. Dan gaat het dus om
de inhoud en niet om de lengte.
Inhoud maakt lengte, maar je
moet een goed verslag niet verlengen met nonsens omdat het
toevallig te kort is. Ik bedoel, duizend woorden niks is toch geen
verhaal?
Teun

0310 \ winkel & bedrijf
Gefeliciteerd!

Ondernemersprijs 2019

Leon Thijssen

Symposium landbouw
Ruim vierhonderd belangstellenden namen vrijdag 27 september een kijkje in de
nieuwe stallen van de Houbensteyn Groep en Kuijpers Kip in Horst aan de Maas:
Heideveld en De Kloeke Kip. Tijdens een symposium gaven kenners hun visie op het
ontstaan, de kringlooplandbouw, de missie en de toekomst van deze bedrijven. Zo blikte
onder andere voormalig wethouder Leon Litjens terug op de start en kwam ook de
derde generatie Houben en Kuijpers aan het woord.

Klantvriendelijkste

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
Rabobank Horst Venray feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met
deGroup
nominatie!
Varketing
Rabobank Horst
feliciteert
Rabobank
HorstVenray
Venray
feliciteert

Stal Thijssen B.V.
Varketing Group

Derde plek voor Jumbo Phicoop
Supermarkt Jumbo Phicoop in Sevenum staat op de derde plek van klantvriendelijkste
Jumbo’s van Nederland. De supermarkt heeft daarmee 661 Jumbo’s in heel Nederland
achter zich gelaten.
De Sevenumse supermarkt sprak begin
2018 het doel uit om de klantvriendelijkste
Jumbo van Nederland te zijn in 2020. In het
klanttevredenheidsonderzoek van 2018 steeg
Jumbo Phicoop Sevenum al van plek 18 naar
plek 7 en nu in 2019 staat de supermarkt op
de derde plaats.

Directeur Rob Geurts: “Ons geheim zijn
onze medewerkers. Doordat zij altijd voor
onze klanten door het vuur gaan, hebben
onze klanten ons gewaardeerd met een
klanttevredenheidsscore van 9.0. In 2020 gaan
we samen voor de eerste plaats.”

Gefeliciteerd
met jullie
nominatie!

Tuin en Dierenspeciaalzaak

Prijzen voor Welkoop
Winkelketen Welkoop, met een vestiging in Sevenum, mag zich een jaar lang de Beste
Winkelketen van Nederland noemen in de categorie Tuin en Dierenspeciaalzaak.
Daarnaast won Welkoop opnieuw de award voor beste webshop in de categorie Tuin.
De keten viel in de prijzen bij de
consumentenverkiezing ABN AMRO Beste
Winkelketen van Nederland. Het gemiddelde
eindcijfer dat de klant geeft is bij alle titels
ruim een 8. “Dit blijft bijzonder voor ons”, zegt
Leon Elbers bedrijfsleider bij Welkoop Sevenum.
“Uit het winnen van deze awards spreekt de
waardering van onze klant en daar zijn we
ongelofelijk blij mee.”
De winnaars bij de verkiezingen tot Beste
Winkelketen van Nederland worden gekozen

door consumenten. Genomineerde winkels
worden onder andere op prijs, acties, kwaliteit,
assortiment, deskundigheid, service en
betrouwbaarheid beoordeeld. “Winnen in een
consumentenverkiezing is extra bijzonder,”
zegt Leon “Dat is waar we het voor doen:
klanten die blij met ons zijn en die graag bij
ons terug komen. Met elkaar werken we er
keihard aan om het iedere dag weer een stukje
beter te doen.”

PROFICIAT! DEZE NOMINATIE HEBBEN JULLIE VERDIEND!

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
#kempencreëert

Zicht op Evenwicht

Aandacht voor valpreventie
Ruim de helft van de ouderen is bezorgd om te vallen en vermijdt daardoor activiteiten.
Tijdens de valpreventieweek, die van 30 september tot en met 6 oktober is, wordt aandacht besteed aan bewustwording en kennisverspreiding over het thema valpreventie.
In de gemeente Horst aan de Maas wordt
de cursus Zicht op Evenwicht georganiseerd
door Fysiotherapie de Risselt en Lotus
ergotherapie. De cursus op woensdag 30
oktober. De bijeenkomsten zijn om de week op

woensdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur bij
Fysiotherapie de Risselt in Horst. Neem voor
meer informatie of aanmelden contact op via
077 398 10 23.
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Gefeliciteerd! genomineerden

INTER CONTINENTAL

Wij feliciteren NGB met de
nominatie voor de ondernemersprijs

Ondernemersprijs 2019

Van harte
gefeliciteerd
met jullie
nominatie!

Cor Kuijpers, Marcel Kuijpers,
Gertjan Vullings en Martin Houben

WWW.ADVEEDIERENARTSEN.NL

Houbensteyn Groep en Kuijpers Kip
van Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)

ABZ Diervoeding feliciteert
de familie Kuijpers met
de nominatie voor de
Ondernemersprijs 2019!

van harte gefeliciteerd met de nominatie
voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2019

ABZ19060-01 ABZ nominatie advertentie.indd 1

PROFICIAT!
Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!

23-09-19 16:32

Gefeliciteerd met
de nominatie!
WWW.MJTECH.NL

w40

Rabobank Horst Venray feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met deGroup
nominatie!
Varketing
Rabobank Horst
feliciteert
Rabobank
HorstVenray
Venray
feliciteert

NGB (Nieuw Gemengd Bedrijf)
Varketing Group

feliciteert NGB met de
nominatie voor de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2019!

T: 0493 – 529 422
info@ideco-energie.nl
www.ideco-energie.nl

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
#kempencreëert

Castenrayseweg 14 / 5808 AG Oirlo

Hartelijk gefeliciteerd
met jullie nominatie!

Van harte
gefeliciteerd
met jullie
nominatie
namens het
team van Ideco
Energieadvies

Martin, Cor,
Marcel en Gertjan
Hartelijk gefeliciteerd
met de nominatie
en heel veel succes!
Namens directie en
medewerkers Nijsen/Granico

Veulenseweg 20
5814 AC Veulen
www.nijsen-granico.nl
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Wij zijn trots op Varketing Group!
Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie voor
de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2019.

Ondernemersprijs 2019

VA-A007-0919NL_Advertentie_Varketing_Group_nominatie.indd 2

Gert Custers, Evert Hendrikx,
Eduard Maas, Frank Vissers en
Twan Voermans

Houbensteyn Groep en Kuijpers Kip
van Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)

25-09-19 15:21

van harte gefeliciteerd met de nominatie
voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2019

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
Rabobank Horst Venray feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met
deGroup
nominatie!
Varketing
Rabobank Horst
feliciteert
Rabobank
HorstVenray
Venray
feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie

Varketing Group
Varketing Group

#kempencreëert

Van harte
gefeliciteerd
met jullie
nominatie!

feliciteert Varketing met de
nominatie voor de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2019!
Castenrayseweg 14 / 5808 AG Oirlo

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.
Te koop zgan verstelbare Brabantia
droogmolen voor buiten en nieuwe
Metabo klopboormachine 710W.
Tel. 06 10 29 82 77.
Hortensia’s o.a. limelight, annabelle,
magical enz. Buxusvervangers o.a.
ilex. Rhodo, vlinderstruik e.a. heesters
(ook op stam), bodembedekkers,
grassen, vaste pl. Info 06 40 32
71 08 of www.veld-tuinplanten.nl
Open za. van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

Oh, zit dat zo!

Herstel je verzwakt gazon?
Na de droge en warme zomer heeft het gazon het moeilijk. Wil je een nieuw leven voor je gazon dan is het noodzakelijk om nu het
gazon te verwennen met een onderhoudsbeurt. Verticuteren, bemesten, bijzaaien, bekalken en bladeren verwijderen zijn enkele
werkzaamheden die je kunt doen.
Houd een maailengte van
ongeveer 3 centimeter aan. Is je
gazon geel of met kale plekken
de zomer uit gekomen dan kan
het raadzaam zijn om nu je gazon
te verticuteren en gras bij te
zaaien.

Zaterdag 26 oktober gezellige dag bij
pluk en theetuin in de 7e hemel te
Grashoek. Boeken en info: https://
www.inde7ehemel.com/winkel/
www.hulpaanhuislimburg.nl
zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en
meld u aan of bel 077 467 01 00.
Garage sale. Zaterdag 5 oktober
van 10:00 tot 15:00 uur. Hertog van
Gelresingel 76 Horst.
Vlooienmarkt 13 oktober bij blokhut
Ôs Thôes, Kerkbosweg 34, America
van 13:30 tot 16:00 uur.
Entree € 2,50.
Aangeboden 2.80 snijmais in
Grubbenvorst aan de Witveldweg.
Voor info tel. 06 55 74 75 21.
Te koop hooi pakken 100 kilo.
Tel. 077 464 16 66.

WWW.ADVEEDIERENARTSEN.NL

Een speciale herfstbemesting
met extra kalium zorgt ervoor
dat het gazon sterk de winter
ingaat waardoor het beter
bestand is tegen extreme
weersomstandigheden. Ook het
niet te kort maaien zal helpen bij
het goed de winter doorkomen.

De herfstbemesting zal het gazon
weer groener maken. Ook als
er al mos begint te groeien zal
dit bij het verticuteren worden
verwijderd en krijgt het gras
ruimte en lucht om te groeien.
Ook deze ontstane ruimte kun
je bijzaaien met graszaad met
een speciale meststofcoating
dan groeit de grasmat weer snel
dicht. De coating zorgt er ook
voor dat de vogels het graszaad
niet opeten.
Zorg de komende tijd dat de
vallende bladeren het gazon

niet verstikken door het blad
tijdig te verwijderen. Dit gaat
gemakkelijk met een bladhark
of een bladblazer. Doe dit
wekelijks zodat het gras zonlicht
krijgt. Zonder licht kan gras
niet groeien of groen worden.
De laatste klus komt in de winter
aan bod, gras dient bekalkt
te worden. Kalk zorgt ervoor
dat de PH (zuurgraad) op peil
blijft. Kalk verbeterd ook de
bodemstructuur. Als de PH te
laag wordt, de bodem is dan
te zuur, kunnen planten en ook
gazon geen voeding opnemen
en slecht groeien. Mos groeit
heel goed in een zure bodem
daarom heeft kalkstrooien ook
een effect op het voorkomen
van mos in het gazon. De PH
van de bodem moet rond de
6.5 liggen, dan groeit gras het
beste.

Wij kunnen de PH voor meten.
Verzamel met een lepel op
10 plekken per 100m2 de grond
tot een diepte van 15 centimeter.
Verzamel dit in een zakje, goed
mengen en kom hiermee naar de
winkel voor een gratis persoonlijk
advies.

Door: Johan van den Beuken,
Welkoop Sevenum

Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl
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Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

Jonge Ondernemer 2019

Claire de Swart

Jonge Ondernemer 2019

Tim Neven en Tim Bergsma
Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
Rabobank Horst Venray feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie

Van harte gefeliciteerd
met
deGroup
nominatie!
Varketing
Rabobank Horst
feliciteert
Rabobank
HorstVenray
Venray
feliciteert

TIM
#kempencreëert

Varketing Group

Feliciteert het

Gember team

met de nominatie voor
de Jonge Ondernemer
Horst aan de Maas 2019
en wenst hun veel succes
met de verkiezing.
Feliciteert het Gember team met de nominatie voor de Jonge Ondernemer Horst aan de Maas 2019
en wenst hun veel succes met de verkiezing.

Gefeliciteerd
met jullie nominatie!
Ilse Rambags

BLOEMSIERKUNST

Freelance Florist

www.kogeldistel.nl

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
Feliciteert Claire de Swart en het GEMBER team

Feliciteert
Claire degefeliciteerd
Swart en het GEMBER team
Van
harte
met de nominatie voor de jonge ondernemers prijs
met dede
nominatie
voor de jonge ondernemers prijs
met
nominatie!

#kempencreëert

Rabobank Horst Venray feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met
deGroup
nominatie!
Varketing
Rabobank Horst
feliciteert
Rabobank
HorstVenray
Venray
feliciteert

Gember

Varketing Group

Pastoor Vullinghsplein 10-12, 5975 DJ Sevenum
077-3984458 • info@leefvrij.nu

Tim & Tim

van harte gefeliciteerd met jullie nominatie!

0310 \ winkel & bedrijf
Gefeliciteerd!
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Hallo op reis
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Jonge Ondernemer 2019

Ruud Lenssen

SV Melderslo naar Mallorca
“Ik ga je suc-zeven,
Ga het beleven!”
Richard Peters, huisdichter de Baersdonck
Ruud laat de échte mens zien in zijn documentaires. Met al zijn gevoelens,
dilemma’s, zijn kwetsbaarheid, maar vooral met zijn talenten.
Dankjewel Ruud voor je prachtige
documentaire over de Baersdonck.

Twee teams van de afdeling loopvoetbal van SV Melderslo hebben van 9 tot en met
13 mei deelgenomen aan een groot internationaal Walking Football Tournament op
Mallorca. Daaraan namen 273 teams uit 44 landen deel. “Het werd een prachtige week
op Mallorca vol met sport en uiteraard ontspanning”, aldus de spelers. “De aanwezigheid van een groot aantal spelersvrouwen was natuurlijk een positieve bijkomstigheid.
Dit uitstapje is zeker voor herhaling vatbaar.” Samen werd er ook nog even met de
HALLO geposeerd.

Hallo op reis

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!

Je verdient het dubbel en dwars!

Rabobank Horst Venray feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met
deGroup
nominatie!
Varketing
Rabobank Horst
feliciteert
Rabobank
HorstVenray
Venray
feliciteert

Ruud Lenssen Documentaires
Varketing Group

Hans en Reggie op Cuba
Hans en Reggie de Rijck uit Horst brachten hun huwelijksreis door op Cuba, in het
plaatsje Varadero waar vroeger de Russische vliegbasis was. “Inmiddels is de plek een
brandweerkazerne geworden. Maar de muurschilderingen van Fidel Castro zijn,
evenals die van de revolutionair Che Guevara, door heel Cuba nog erg nadrukkelijk
aanwezig, zoals je kunt zien op de foto.” Uiteraard ging het stel ook nog even met de
HALLO op de foto.

Hallo op reis

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
#kempencreëert

TWC Oranje in Hamm
Enkele leden van de toerwielerclub TWC Oranje uit Horst maakten onlangs een fietstocht van Horst naar Hamm in Duitsland en weer terug. In totaal legden de heren en
dames 320 kilometer af. Ze zijn de HALLO niet vergeten mee te nemen, want ze wilden
tijdens hun tocht wel op de hoogte blijven van wat er in Horst aan de Maas gaande is.
Ze poseerden op de helft van de tocht in Hamm.
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Geplukt

Adorien ten Doeschate Sevenum
Sporten, sporten en nog eens sporten. Voor Adorien ten Doeschate (59) uit Sevenum is bewegen heel belangrijk. Niet alleen omdat het gezond is,
maar het helpt haar ook met een stukje verwerking vanwege haar ziekte. Deze week wordt Adorien door HALLO van de fiets geplukt.

“Daar had ik wel oren naar. Ik vind het
geweldig om te fietsen. Als je dan ook
nog geld inzamelt voor een goed doel,
is dat een mooie combinatie.”

Ik zie het wel
En zo geschiedde. Adorien vertrok
in juli dit jaar met drie anderen richting Bratislava. “Elke dag fietsten we
ongeveer honderd kilometer.” Het was
een zware tocht. “Het zat natuurlijk niet altijd mee en het was heel
zwaar, maar ik had goed gezelschap.”
De groep kende ik niet van tevoren. “Alleen de organisator. Dus het
was wel een gok om met onbekenden op zo’n reis te gaan. Uiteindelijk
was het een goede keus, ik heb echt
genoten.” Voordat de Sevenumse op
de fiets stapte, had ze wel wat geoefend. “Onvoorbereid gaan fietsen is
niet goed. Ik wist niet of ik de eindbestemming ging halen op de fiets.
Mijn instelling was dan ook: ik zie het
wel.” Uiteindelijk lukte het Adorien
om helemaal naar Bratislava te fietsen. “We werden bij de ambassade op
ons eindstation als helden ontvangen.
Met een groot applaus verwelkomden
ze ons.” Bij aankomst was er speciaal
voor hen een Olympiade georganiseerd. “Er waren verschillende bedrijven aanwezig en we hebben onder
andere petanque gedaan. Het was
heel tof om zoiets mee te maken.”

TROTS !

JUMBO PHICOOP SEVENUM
3E VAN NEDERLAND
OP KLANTTEVREDENHEID
ÉN 1STE MET AANTAL FANS!

Tweede avontuur

HEEJ
KIDS

was. Daar kwam ze uiteindelijk niet
Actief is Adorien volgens haar
terecht, maar ze volgde wel een
altijd al geweest. “Van kinds af
opleiding tot diëtiste. “Deze opleiding
aan was ik wel bezig met sport”,
volgde ik in Nijmegen en later ging
zegt Adorien. Geen wonder
ik naar Rotterdam. In Nijmegen heb
dat de droom van de geboren
ik een tijdje gewoond op kamers.
Sevenumse
de Sportacademie
Kun jij mij
de weg naar de kaas vertellen?

HEEJ waar moet ik heen?
Laat de oplossing zien aan een
van onze cassieres en ontvang
een leuke attentie.

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
6
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1

8

2

7

4
2

5

3

7

9

1
4

5
7

6

5

JumboSevenum

1
3

3
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Oplossing vorige week:

8

2

2

3
7

9

HEEJ

Peermuizen

Lekker, leuk
en makkelijk!

1

7

6

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Stilstaan kan Adorien niet. Want niet
veel later fietste ze weer voor
hetzelfde goede doel, genaamd
Parkinson2Beat, de Cauwberg in
Valkenburg. “Dat was niet zo moeilijk”,
vertelt ze. “Inmiddels was ik wel wat
gewend. Ik wil zoveel mogelijk geld
inzamelen voor onderzoek naar de
Tussendoortje
We weten nu
porties oorzaak van parkinson.
4
wel een beetjeeenvoudig
wat de ziekte is, maar
moeilijkheid
hoe het ontstaat
kcal per persoon
32 is nog steeds niet
duidelijk.” Voor meer informatie, kijk
dan op www.parkinson2beat.nl
Voorbereidingstijd
20 min
kinderen: Masha (30), Joren (28)
en tijd
Echt een ongelofelijk mooie tijd.
Totale
20 min
Wessel (24).”
Dat zelfstandige, dat trok me wel.
Steinhagen
Daarnaast had ik veel studiegenootjes
Adorien ziet de toekomst positief
waar ik heel veel mee optrok. Met
voor zich. “Ik weet dat het niet altijd
Op bezoek
een bepaald groepje gaan
we nog elk Met de kinderen heeft Adorien
makkelijk zal gaan vanwege mijn
Ingrediënten
heel
Bereidingswijze
jaar een weekendje weg.
altijd wat avonturen meegemaakt.
ziekte,
maarzedaar
zijn
allemaal oplos“Ze had1. Was
de peren
en snijd
in de
lengte
6 Dat is peren
heel gezellig.”
singen
voor te vinden.
Ik ben
nu
hetWrijf de
door.
snijvlakken
in met de
halve
0,5
citroen den allemaal de drang om naar
om samen
met anderen de
buitenland
te gaan. Als oudercitroen,
niet
om bezig
verkleuren
te voorkomen.
24
geblancheerde
amandelen
Steinhagenboerderij
in Sevenum te
altijd leuk,
totdat ik Masha opzocht
in de
Alcohol, drugs en roken
Verwijder
klokhuizen. Snijd de
(of amandelen
in vlies)
verbouwen.
samen een
het buitenland.
prachtig. af en
Adorien ging in Rotterdam
verwijderWe
dewillen
kroontjes.
36 bij dekleine blauwe
bessen Dat was echt steeltjes
waar we als goede
Ik geniet van elk reisje en hetLeg
is mooi
Kruisvereniging als diëtiste
de halveomgeving
peren opmaken
een schaal
36 aan de
cocktailprikkers
om te zien dat
je kinderen hetofdaar
slag. “Ik was ingedeeld 12
in een wijk
in partyprikkers
dienblad.buren naar elkaar omzien en indien
glitter
met
nodig
elkaar
helpen. Een
naar
hunbij
zinde
hebben. Zo ben
ik onder
Rotterdam. Ik gaf onder andere les
aan (te
2. Maak
met een
mesje
2 insnedes
op gezamensliertjes
koop
lijkede
huiskamer
(met houtkachel)
meer naar Bolivia, Australië, Nieuwzwangere vrouwen. Mooi werk isfeestwinkel)
dat.
de plaats waar
oortjes moeten
komen.
we regelmatig
Zeeland en Florida geweest.”Steek er danwaar
Ik vertelde hen onder andere hoe ze
2 amandelen
in. samen iets willen
doen aan
of samen
willen eten. Ruimte
het beste gezond konden eten tijdens
3. Steek de bessen
de prikkers
voor
privacy
en
vrijheid is heel).
belangrijk
de zwangerschap.” Na een tijdje wilde ‘Waarom ik?’
(houd de prikkers voor de veiligheid
en
wonen
met
mensen
die
meer dan
Adorien toch iets anders, ze bleef in
Adorien geniet van elk moment
in de prikkers in de peer om de oogjes
Steek
goede
buren willen zijn. Dan ben ik
de zorg, maar ging nu een ander soort haar leven. “Helaas heb ik deen
ziekte
neusjes te
maken.
helemaal tevreden.”
voorlichting geven. “In Bergen op
van Parkinson. Toen ik het4.te Steek
horen de partyprikkers
in de achterkant
Zoom bij de GGD West Brabant begon
kreeg in 2017, zat ik in een emotioneel
van de peren.
ik met preventielessen over alcohol,
dal. Waarom ik? Na een tijdje herpakte
drugs en roken. Daarna verhuisde
ik me en besefte ik dat ik gewoon van
ik met mijn gezin naar Dordrecht.”
het leven moest genieten. Wil je iets
Doe het gewoon,
Geleidelijk aan veranderde het werk
doen? Doe het gewoon, dat is mijn
dat is mijn insteek
van uitvoeren naar adviseren. Via
insteek.” Adorien begon zich in haar
Dordrecht, kwam ze bij GGD Limburg
ziekte te verdiepen en kwam in conNoord terecht in Blerick en uiteindelijk tact met andere lotgenoten. Ze hoorde
terug De
in Sevenum.
“Niet omdat zijn
ik verkrijgbaar
dat een aantal
HEEJ-producten
bij: mensen met parkinson
terug wilde naar mijn geboorteplaats, geld in wilde zamelen voor ondermaar vanwege het werk van mijn
zoek naar de ziekte. Het plan
was om 64, Sevenum 077 - 467Tekst:
Horsterweg
24 24 Niels van Rens
toenmalige man. We hebben drie
naar Bratislava in Slowakije te fietsen.
Beeld: Jos Derks
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Raadsavond

Op dinsdag 8 oktober
vergadert de gemeenteraad

herfst
lekker oët de regio

/ wk 40 / nr1 2019

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).
Wilt u gebruik maken van het burgerpodium?

Meer informatie over de agendapunten leest u

Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

contact op met de grifﬁer, de heer R. Poels,
tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of

Meer informatie

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

De openbare vergadering is in de raadzaal
van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

Agenda

De besluitvormende vergadering is gepland

Tijdens deze raadsavond wordt de raad o.a.

vanaf 21.15 uur. Afhankelijk van het verloop

geïnformeerd over de stand van zaken rond

van de voorbereidende vergadering kan dit tijd-

de nieuwe cultuurnota. Op de agenda van de

stip maximaal een half uur vervroegd worden.

besluitvormende vergadering staat o.a. de

U kunt de vergadering ook live volgen via

subsidie voor Omroep Horst aan de Maas.

www.horstaandemaas.nl/raad .

HEEJ
is 't gezellig

In gemeentehuis

Leerlingen Dendron houden
zich bezig met zinnige zaken
Op dinsdag 8 oktober nemen ongeveer 60 leerlingen van het Dendron College deel aan het
project Zinnige Zaken. Zij houden zich een dag lang op het gemeentehuis bezig met lokale

politiek. Dit project is een initiatief van de gemeenteraad Horst aan de Maas in samenwerking
met conceptbureau Witgoed en Van Bontewas en het Dendron College.

Hoe denk jij over veiligheid en
overlast in onze gemeente?

Voor u ligt de eerste uitgave van de HEEJ-krant. Naast het uitgebreide aanbod aan
boodschappen biedt Jumbo Sevenum ook een groot assortiment van ambachtelijke
producten van regionale ondernemers aan, onder één herkenbare naam:
Wij willen graag weten hoe je denkt over de veiligheid en overlast. Daarom willen wij je
HEEJ, lekker oët de regio. Dit assortiment bestaat uit diverse groenten, fruit,
vragen om mee te doen aan een onderzoek. Voel je je veilig, ervaar je weleens overlast?
vleeswaren, brood, gebak, kaas, zuivel en ijs. En dat allemaal hier uit de regio.
Jouw mening is voor ons van groot belang!

Wij zijn trots op onze HEEJ-leveranciers. Iedere dag staan zij op om mede onze winkel Alleen met jouw input is het voor ons mogelijk
te voorzien van de lekkerste producten, gemaakt op traditionele en ambachtelijke wijze.
gericht te werken aan de (verdere) verbetering
In deze HEEJ-krant vertellen zij hun verhaal. Over de passie en liefde voor hun vak en van de veiligheid en de (verdere) vermindering
het product, passend bij het seizoen.
van de overlast.
In deze uitgave staat de herfst centraal. Herfst staat voor gezelligheid. Terwijl het
buiten steeds kouder wordt genieten we op de bank van vers gebak of aan tafel van
een heerlijke maaltijd. Onze HEEJ-producten passen hier uitstekend bij.
In het kader van het project gaan leerlingen

Jongerenraadsvergadering

van HAVO 5 en VWO 6 die dag samen met

Aan het einde van de dag bespreken de

raadsleden en oud-raadsleden op zoek naar

leerlingen in een jongerenraadsvergadering

gemeentelijke kwesties die jongeren belang-

alle Zinnige Zaken. De Zinnige Zaak die de

rijk vinden. De meest ‘zinnige zaak’ belandt

meeste stemmen krijgt, komt op de politieke

uiteindelijk daadwerkelijk op de politieke

agenda en wordt door de gemeenteraad

agenda.

behandeld.

Wil je ons meehelpen?

Vul dan de vragenlijst in op de website
www.horstaandemaas.nl. Het invullen van de
vragenlijst voor inwoners duurt circa 12 minuten en die voor de bedrijven/verenigingen 8
minuten. Uiteraard verwerken wij jouw ant-

Inwoners - ondernemers - bestuursleden

woorden anoniem.

We doen het onderzoek onder onze inwoners

Wij danken je hartelijk wanneer je meedoet aan

enerzijds en bedrijven/verenigingen anderzijds.

het onderzoek.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
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Duidelijkere regels in gemeente Horst aan de Maas
In de gemeente Horst aan de Maas gelden regels voor zaken als, waar
er wel en niet gebouwd mag worden, waar we horeca wel of niet
toestaan, waar we toerisme willen hebben en waar niet, enzovoort.
deze regels voor initiatiefnemers.
Zij zijn onvoldoende scherp met
als gevolg daarvan dat er veel
tijd gaat zitten in onderzoek en
gesprekken, maar ook in procedures van mensen die het niet eens
zijn met de uitleg van deze regels.
Extra tijd, maar ook extra kosten
voor alle partijen.

Deze regels zijn opgenomen in
een zogenoemde Structuurvisie.
Deze Structuurvisie is al relatief
oud, maar dat hoeft op zich geen
probleem te zijn. Men merkt echter bij initiatiefnemers, omwonenden, maar ook ambtenaren
op de gemeente dat men problemen heeft met de uitleg van

SP Horst aan de Maas

het vaker voor dat een (bepaalde)
bestemming van gronden of gebouwen
wordt (mis)gebruikt om van kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten op te schalen naar grootschalige
huisvesting, zonder dat de gemeenteraad daar iets over mag zeggen.
Denk aan huisvesting op de Reulsberg,

CDA Horst aan de Maas

overigens om alles dicht te willen
regelen.
Dit is dan ook de kans om met
name het buitengebied beter te
beschermen maar ook mogelijke overlast bij initiatieven in te
perken. En dat alles met minder
regels, die duidelijker zijn, en beter
zijn te handhaven.

Thijs Lenssen

Onbeperkte uitbreiding huisvesting arbeidsmigranten?

In de raadsvergadering van dinsdag 10 september zat de tribune vol met mensen van de Horsterweg die
bezorgd zijn over hun leefomgeving in Grubbenvorst. Een adres waar voorheen twintig arbeidsmigranten
woonden, dreigt nu uitgebreid te worden naar tweehonderd plaatsen. De omwonenden wisten van niets en
werden door initiatiefnemer en gemeente van het kastje naar de muur gestuurd.
Mede door inzet van de SP heeft er
inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder en de buurt.
De uitkomst was dat er een gesprek
komt tussen initiatiefnemer, buurt en
gemeente. Wij zijn daar erg blij mee
maar zijn niet gerust op de uitkomst
van het gesprek. De laatste tijd komt

Daarom is nu het juiste
moment aangekomen om deze
Structuurvisie te gaan vernieuwen,
een proces waar de gemeente
samen met de Raad volop mee
bezig is. Dit is echter ook de ideale
gelegenheid om het aantal regels
te verminderen, daar waar mogelijk. Maar vooral ook om scherpere
regels te maken zodat initiatiefnemers, omwonenden, maar ook
ambtenaren sneller en eerder
weten waar men aan toe is. Zonder

of aan de Meterikseweg. Met name in
het gebied Venloseweg-Horsterweg
dreigt een enorme concentratie aan
arbeidsmigrantenhuisvesting te komen.
En de wethouder? Die gaat niet in op
onze vragen omdat ze ‘te technisch’
zijn. Wij snappen niet hoe een klein
plan ineens een plan kan worden met

honderden plaatsen, waarvan de wethouder zegt daar niets aan te kunnen
doen. En een fatsoenlijk gesprek voeren met de buurt? Dat gebeurt alleen
maar als buurten samen een vuist
maken. En dan nog mogen ze vaak
alleen maar meepraten over details.
Wat de SP betreft zeer kwalijk. In het
nieuwe plan voor huisvesting arbeidsmigranten wordt uitgegaan van twee
nieuwe grootschalige locaties. Volgens
de wethouder is de Venloseweg geen
nieuwe locatie, omdat daar eerder ook

al arbeidsmigranten gehuisvest waren.
Dat het er nu acht maal zoveel worden
is dus kennelijk niet belangrijk.
Onze vragen over de gang van zaken
zijn nog lang niet beantwoord. De partijen die de vorige vergadering zo
begripvol waren richting de bewoners
hielden nu hun mond. De SP-fractie zal
echter niet rusten totdat we onze antwoorden hebben.
Sonja van Giersbergen,
fractie

Trots op de boer met lekker eten voor iedereen

De laatste dagen kwam alles bij elkaar wat mij lief is. Op het moment
van het typen van dit stuk, komen de mooie berichten binnen van het
boerenprotest in Den Haag, waar boeren schouder aan schouder met
en zonder trekkers hun onvrede kenbaar maken.
Enkele dagen nadat we met ruim
vierhonderd aanwezigen als ambassadeur van het Nieuw Gemengd
Bedrijf in Grubbenvorst zijn onderscheiden. Met dezelfde impact,
schouder aan schouder.
Terug naar Den Haag op 1 oktober:
“Politici ondersteunen de boeren

allemaal”, staat er ergens in een
tweet. Opeens zijn ze ‘allemaal’
voor de boeren. Wat ik daarvan vind
zal ik maar niet typen. Uitgaan van
eigen kracht en ervoor staan waar
je vertrouwen en geloof in hebt.
Ik ga hier niet benadrukken dat er
‘zonder boeren geen eten’ is, of

dat als je ‘de boeren laat stikken,
dan heb je niets te bikken’. Weet je
wat nog erger is als er geen boeren meer zijn? Dan gaan we zeker
ook in onze gemeente Horst aan de
Maas heel veel banen verliezen die
nu actief zijn in de primaire sector en
vele agrarische innovaties aanjagen
voor onze best mogelijke welzijnsen milieuvriendelijke toekomst.
Terug naar Grubbenvorst: En daar
staat ze met ‘haar jongens’: een toekomstige boerin van 24 jaar die alle

achthonderd handen op elkaar krijgt
als ze uitspreekt om samen schouder
aan schouder de slogan #lekkeretenvooriedereen letterlijk op de borst te
spelden en uit te dragen. Graag doen
wij dat. Zeker niet alleen, ook wij
gaan graag schouder aan schouder
met u de toekomst in. Met u en de
boeren.

Alex Janssen, Raadslid

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.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

OPEN
DAG
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MET KOOKDEMO VAN MIELE
SHOWROOMKEUKENS IN UITVERKOOP
HOOFDSTRAAT 23, LIESSEL

WWW.MENNENKEUKENS.NL

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

Uitnodiging
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Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■
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eens/oneens geef uw mening

Demonstreren mag, ook met je
tractor op de snelweg
Ruim tweeduizend trekkers waren dinsdag
1 oktober op weg naar Den Haag voor een grote
boerenprotest.
Op het Malieveld in Den Haag protesteerden duizenden boeren tegen negatieve beeldvorming
over de landbouwsector en ‘onhoudbare’ handelsverdragen. ’s Ochtends vroeg waren de eersten al vetrokken, wat zorgde voor veel drukte
en files op de wegen. Zo’n tractor rijdt doorgaans

nu eenmaal niet harder dan 30 à 40 kilometer per
uur. Vanwege de demonstratie werden de trekkers toegelaten op de snelweg toegelaten, terwijl
dit officieel natuurlijk helemaal niet mag. Je kunt je
dan ook afvragen waarom andere weggebruikers
hiervan de dupe moeten worden. Moet er voor een
demonstratie alles wijken?
Aan de andere kant: er bestaat nu eenmaal een
recht op demonstratie. Als je je punt duidelijk wil

maken, is het natuurlijk zaak om zoveel mogelijk
reuring te creëren. Zo lang er geen gevaarlijke situaties ontstaan, mag zo’n tractor best de autoweg op.
Demonstreren mag, ook met je tractor op de snelweg. Wat vindt u?

Column

Kakcolumn

Bespreking poll week 39

Station Horst-Sevenum moet twee intercity’s houden
Een ruime meerderheid van 84 procent vindt dat station Horst-Sevenum twee intercity’s moet houden.
De provincies Limburg en Noord-Brabant
onderzoeken samen met het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu de mogelijkheden voor
een betere treinverbinding tussen Nederland
en Duitsland. Er is een voorkeur, die echter als
consequentie heeft dat een van de twee intercity’s die op station Horst-Sevenum stoppen,
komt te vervallen. In plaats daarvan zou de
sprinter tussen Eindhoven-Deurne verlengd wor-

den naar Venlo en een stop maken in Hegelsom.
Namens gemeente Horst aan de Maas heeft wethouder Eric Beurskens een brief naar de provincie
gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over de veranderende treinverbinding. De reistijd neemt namelijk
met vier minuten toe, waardoor het voor kan komen
dat reizigers hun aansluiting missen. Ook vindt de
wethouder dat het regionale belang niet uit het oog
verloren mag worden. Dat vindt dus ook de meer-

derheid van de stemmers. Op Facebook reageert
Twan Hendriks: “Ik geloof er niets van dat de reistijd
maar 4 minuten langer wordt. Ja dat kan best kloppen voor een ritje naar Eindhoven maar wanneer je
verder moet klopt dat niet meer. Voor Den Bosch,
Utrecht en Schiphol betekent het dan een extra
overstap in Eindhoven en wachten op de intercity.
Dus ik vermoed dat er voor alle intercitybestemmingen ná Eindhoven zo’n 15 tot 20 minuten bij komt.”

Crist Coppens
4 verse gepaneerde
kipschnitzels € 6,50

geldig t/m zaterdag
4 oktober 2019

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

Verstand van lekker eten!
www.coppens.keurslager.nl
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Rolpoorten

Zonnepark
Ik las het artikel over het zonnepark ter grootte van 13 hectare te Melderslo dat niet doorging. Het argument om hier geen kostbare landbouw grond voor op te offeren vind ik helemaal juist.
kunnen voorzien van zonnepanelen. Deze daken zijn van de meeste
hallen nu onbenut en niemand
heeft hier hinder van. Er hoeft dan

geen ruimte opgeofferd te worden
voor deze toepassing. Er staan in
dit gebied enorme hallen, hectares
groot die hiervoor bij uitstek geschikt

zijn. Als de bedrijven op Trade Port
West hieraan mee zouden willen
werken zou dit een goed alternatief
zijn.
Peter Martens,
Stuksbeemden Horst

Ingezonden brief

Toekomst veehouderij naar achteren geschoven
Woensdag 25 september zou een vergadering gehouden worden over de toekomst van de veehouderij.
Eindelijk, want een bijeenkomst over de gezondheidseffecten was door de wethouder Vostermans en zijn
partij al eerder jaren vooruitgeschoven.
Een vlucht. Nu was bij deze vergadering kennelijk niet een evenredige vertegenwoordiging uit de
raad (schaam u) bij elkaar te krijgen
en was ook de externe belangstelling te beperkt om een evenwichtig

Het valt me gewoon op.
We hebben het in 2019 alleen
maar over vooroordelen. Oordelen,
denken, meningen, schelden,
noem het maar op. Vooroordelen
over Zwarte Piet, vooroordelen
over de boeren en onlangs vloog
ik op mijn bezemsteel voorbij
een heksenritueel. Sorry voor
het vooroordeel. Iedereen vindt
van alles weer wat en dat is niet
altijd even fijn. In deze tijd van
massamedia kun je in het wilde
weg maar wat roepen, ook al heb
je er de drollen verstand van.

Haal die poep
uit je oren

Ingezonden brief

Een goed alternatief zou zijn om de
logistieke hallen in het gebied Trade
Port West hiervoor te gebruiken.
Men zou deze daken zonder meer

Het is een beetje taboe, om
maar even met de deur in huis
te vallen: ik ben aan de schijt.
Echt waar, het zit me helemaal
tot boven en ik ben het zat.
We ronden de tienerjaren van
de 21e eeuw af met alleen maar
gezeur en daar word ik schijtziek van.

www.blinkzonwering.nl

500 gram gekruid gehakt
+ 4 roomschijven € 8,45
077 398 37 94

Nielsflits

beeld te verkrijgen. En dan kun je
stemmingen krijgen met uitslagen
waar de wethouder niet gelukkig
van wordt en hij zijn opdrachten uit
het zuiden niet mee uit kan voeren.
Dus wordt de bijeenkomst een half

jaar vooruit geschoven en kan eerst
alles met andere belangengroepen geregeld worden. En natuurlijk,
alleen met de LLTB en LTO, die steeds
meer door echte agrariërs met oog
voor de toekomst verlaten worden,

is een evenwichtig beeld wel te krijgen. Daar is de wethouder het snel
mee eens. Eens temeer de vraag of
deze wethouder voor deze portefeuille niet veel te licht is en teveel
moet varen op voorzeggers.

Laten we eens wat minder
opgefokt doen en wat aardiger op
elkaar reageren. Want de discussie
dat die boeren kilometers file
maken om iets duidelijk te maken
of mensen tegen Zwarte Piet zijn,
dat mogen ze toch zelf weten? Aan
zulke discussies hebben we niks
stront niks. Het klinkt misschien
lekker links, waar trouwens niets
mis mee is, maar laten we eens
wat aardiger tegen elkaar doen.
Accepteer elkaar zoals diegene is,
laat ze uitpraten en haal die poep
uit je oren.
Misschien zeik of schijt ik nu te lang
door, maar een beetje vrolijker kan
wel, toch? Waarom een kakcolumn?
Ik had denk ik even geen inspiratie,
te veel met m’n luie reet op de
bank. Moraal van het verhaal?
Trek niet zo snel een mening en
accepteer elkaar eens. Vind je dat
ik poep praat? Daar heb ik dan wel
echt schijt aan.
Schijt ze,

Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug Horst

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Niels
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Punten voor Oxalis

Eerste overwinning voor Hegelsom

Het eerste team van korfbalvereniging Oxalis speelde zondag 29
september thuis tegen Bladella 1 uit Bladel. Een nog onbekende
tegenstander voor Oxalis. Het was heel belangrijk om de punten
thuis te houden om bovenin mee te blijven doen. Dat lukte met 10-5.

Het eerste team van VV Hegelsom wist op de herfstachtige zondagmiddag 29 september de punten in eigen
huis te houden. GFC ‘33 deed de punten echter niet cadeau aan de Hegelsommers.

Oxalis begon scherp aan de wedstrijd. De dames hadden het verdedigend goed onder controle en
er werden uitstekende kansen
gecreëerd. Zo stond Oxalis na een
kwartier spelen op een voorsprong
van 3-0. Toch wisten de dames
van Bladella in de minuten kort
daarna ook de korf te vinden en
steeds dichterbij te komen. In de
rust was de voorsprong teruggelopen naar 5-4. Trainer/coach Jan
Wielink gaf tijdens de pauze aan
dat het belangrijk was om in de
verdediging goed de concentratie
te houden en duidelijk met elkaar
te blijven communiceren. In het

begin van de tweede helft bleven
er aan beide kanten kansen komen
en het bleef aardig tegen elkaar
opgaan. Maar Oxalis bleef goed en
rustig de kansen zoeken en wist
hierdoor haar voorsprong langzaam maar zeker uit te breiden.
Dit leidde tot een mooie overwinning van 10-5.
Zondag 6 oktober speelt Oxalis 1
opnieuw een belangrijke wedstrijd
tegen de koploper SVOC ’01. Het
duel wordt om 13.00 uur gespeeld
op sportpark de Heesakker in Oirlo.

Tekst: korfbalvereniging Oxalis

Zowel Hegelsom als GFC was het
seizoen zwak begonnen en gestart
met een nederlaag. Het was beide
teams er dan ook alles aan gelegen
om de eerste overwinning van het
seizoen te behalen. Hegelsom begon
sterk aan de wedstrijd en kreeg binnen tien minuten al twee uitgelezen mogelijkheden om de score te
openen. Eerst werd Luc van Osch de
diepte ingestuurd. Hij legde de bal
opzij op de mee opgekomen Rik Huijs,
wiens schot gekeerd werd door de
keeper van GFC. In de rebound kreeg
Luc van Osch zelf nog de kans maar
zijn inzet strandde op een verdediger van GFC. Nog geen drie minuten
later werd Marc van Rens door Jordi
Janssen weggestuurd maar ook hij

vond de keeper van GFC op zijn weg.
Na een dik kwartier spelen was het
dan toch raak. Een vrije trap genomen door Will Spreeuwenberg werd
door broer Bart binnengekopt en hij
zette Hegelsom op 1-0 voorsprong.
Aan de andere kant was keeper Sjors
Witt alert en moest enkele malen op
schoten van afstand redding brengen.
In de 34e minuut leek GFC op gelijke
hoogte te komen. Een schot van net
buiten het zestienmetergebied werd
nog door keeper Witt gekeerd, maar
op de tweede inzet was hij kansloos.
Dit doelpunt werd echter afgekeurd
vanwege buitenspel. Op slag van rust
kwam Hegelsom op een comfortabele 2-0 voorsprong. Na rust was er
lange tijd niets aan de hand. GFC had

wel meer dreiging maar kwam toch
niet echt tot uitgespeelde kansen. Het
stormachtige weer had behoorlijk veel
invloed op het spel. Zo verkeek de
uitgekomen keeper Sjors Witt zich op
een hoge bal die plots stilviel net buiten het strafschopgebied. Willem van
Aarssen liet deze kans niet onbenut
en schoot de bal in het lege doel. GFC
zette alles op alles om de gelijkmaker
te forceren en in de blessuretijd leek
dit ook te gaan lukken. GFC scoorde
de 2-2 en in eerste instantie werd het
doelpunt toegekend door de scheidsrechter maar daarna alsnog vanwege
een handsbal afgekeurd.

Tekst: voetbalvereniging VV Hegelsom

Wittenhorst behaalt eerste punt
Op een doorweekt voetbalveld probeerden de ploegen van Wilhelmina’08 uit Weert en RKsv Wittenhorst uit
Horst zondag 29 september een beste wedstrijd te spelen. Echter dit was maar moeilijk te realiseren. Glad en
glibberig zijn geen combinaties om dit te kunnen garanderen. Het werd 1-1.

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

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

In het begin waren het de
Weertenaren die het spel bepaalden.
De spelers van Wittenhorst kwamen veelal snelheid te kort om de
zaken te ordenen. De beweeglijke
Mo Gashi bewees in de 8e minuut uit
het goede voetbalhout gesneden te
zijn. Hij beproefde Jaap Omvlee, maar
de sluitpost wilde van geen wijken
weten. Rond het kwartier kwamen de
Horstenaren wat vaker in de vijandelijke linies. Uit een kopbal wist Dion
van Horne bijna succes te hebben.
In de rest van de eerste helft waren
het de Midden-Limburgers die voor

de gevaarlijkste situaties zorgden.
Jeffrey Rijkers stond op de juiste plek
om de bal van de doellijn te ontdoen.
Het viel op dat beide teams elkaar
de bal toespeelden. Hiermee werden
vele aanvallen meteen geneutraliseerd. Iets wat toch niet de bedoeling
is. Na de pauze volgde meteen een
goede actie van Wittenhorst. Jammer
dat Joost van Rensch de bal via de binnenkant van de paal terug zag komen.
De Weertenaren konden snel hierna
wel juichen. Amane M’Rabet Elouad
lepelde de bal ineens kansloos achter
Omvlee, 0-1. Wittenhorst had dus de

taak om weer in de achtervolging te
gaan. Dit gebeurde binnen twee minuten. Uit een vrije trap genomen door
Joost van Rensch was de stand weer in
evenwicht: 1-1.
Beide teams konden weer aan de slag.
In dit laatste kwartier had alles kunnen gebeuren. Zowel de thuis- als
uitclub kon nog aanspraak maken op
de volle winst. Duidelijk was dat het
gelijke spel op zijn plaats was. Beide
ploegen gingen goed tegen elkaar op.

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

WIJ ZOEKEN EEN

CHAUFFEUR

M/V

VOOR HET UITRIJDEN
VAN DE WEKELIJKSE HALLO

WERKZAAMHEDEN
Iedere donderdagochtend breng je de nieuwe HALLO’S en bijbehorende folders
naar onze bezorgers. Op donderdagochtend ben je van ongeveer 06.30 uur
tot ongeveer 10.30 uur in een van onze bestelbussen onderweg.
Ben je wekelijks beschikbaar op donderdagochtend, heb je een rijbewijs en zin
om wekelijks zelfstandig een paar uur op pad te zijn, dan horen wij dat graag!
Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het grootste bereik
in de gemeente Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. Wekelijks bereiken onze
bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar info@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Teleurstelling voor America
De eerste thuiswedstrijd van AVV America, tegen Oostrum, eindigde in een deceptie voor de thuisclub.
Aanvankelijk gingen beide ploegen gelijk op met aan weerszijden kansen. Vlak voor rust wist America de
score nog te openen na een fout in de defensie. Na de rust zakte America steeds verder terug en werd
Oostrum steeds sterker. Zij wisten drie keer te scoren, wat resulteerde in een verdiende 1-3 overwinning.
/ Tekst: voetbalvereniging AVV America, Beeld: Hay Mulders
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Derde titel voor Joey Hanssen
Karter Joey Hanssen uit Horst pakte zondag 29 september in
Eindhoven zijn derde titel op rij in de KZ2. Hij is daarmee samen
met Floris Schouten de ‘man to beat’ in de KZ2- en KZ Plus-klasse
van het NK karten van Chrono.

Set Up wint van Flamingo’s 56
Het vernieuwde damesteam van VC Set Up uit Meerlo speelde zaterdag 28 september de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Flamingo’s 56 DS2 uit Gennep. Omdat Flamingo’s 56 vorig seizoen nog speelde
om het kampioenschap, beloofde het een pittige wedstrijd te worden. De winst ging naar Set Up, 3-1.
De eerste set begon VC Set Up meteen sterk. Via een goede servicedruk en aanvalsspel werd via 7-3 en
12-8 een ruime voorsprong van 16-9
gepakt die de hele set werd vastgehouden. Na een tussenstand van 18-13
en 21-15 kon Flamingo’s 56 wel nog
terugkomen tot 24-22. VC Set Up herpakte zich echter en won de set met
25-23. Ook de tweede set startte het
team sterk met services die resulteerden in tussenstanden van 6-3, 12-3 en
17-6. Flamingo’s 56 begon echter aan
een inhaalrace met heel veel service-

druk en daar waar de servicepass van
VC Set Up tot dan toe heel goed verzorgd was, begon die nu te haperen.
De voorsprong werd bijna helemaal
verspeeld tot 18-16. Meerlo herpakte
zich echter en via 23-18 werd de set
gewonnen met 25-19.
Het goede spel van VC Set Up in de
eerste twee sets was in de derde
set helemaal verdwenen. Flamingo’s
56 liep via 1-7 en 7-14 uit naar een
ruime voorsprong. De servicepass
kon de gehele set niet onder controle gebracht worden en via 10-20

werd de derde set kansloos verloren met 14-25. De vierde set begon
VC Set Up goed met een voorsprong
van 8-4. Flamingo’s 56 kwam terug tot
9-10 maar VC Set Up wilde perse vier
wedstrijdpunten pakken. Via 17-15 en
20-16 werd de vierde set gewonnen
met 25-21. De start van de competitie is dus uitstekend en de eerste vier
punten zijn binnen. Zaterdag 5 oktober
speelt VC Set Up DS1 uit tegen Volley
Tilburg DS3.
Tekst: volleybalvereniging Set Up

Olsredlem wint van Livoc
De eerste thuiswedstrijd van volleybalvereniging Olsredlem D1 uit Melderslo was zaterdag 28 september.
Het damesteam speelde in MFC De Zwingel tegen Livoc uit Liessel en won.

“Ik heb dit seizoen maar twee wedstrijden niet gewonnen”, bekeek
Joey (28) zijn indrukwekkende
resultaten in het NK. Daarmee werd
hij de eerste rijder in het NK KZ2
die drie Nederlandse titels op rij
heeft gewonnen. En daar kan misschien ook nog wel een vierde bijkomen. “Winnen is altijd leuk.”
Bij Kart Support van Erwin van der
Veen werkt de snelle Limburger
veel aan de verbetering en de
afstelling van de CRG-karts van het
team. Ook begeleidt hij de rijders

van het team en daar geniet hij
van. “Ik vind het net zo leuk om
met die jongens te werken dan zelf
proberen te winnen. Ik vind het
misschien zelfs wel leuker.”
Joey zelf had een perfect weekeinde. Hij kwalificeerde zich op
poleposition en won daarna zowel
de prefinale als de finale. “Leuk
om het seizoen dan zo te kunnen
afmaken.”

Tekst: Blatter Media

Scholingen HZPC-trainers
Tien vrijwilligers van zwem- en poloclub HZPC uit Horst ontvingen op zondag 15 september hun officiële KNZB Instructeur
Leszwemmen niveau 2-diploma. Voor de club is dit een eerste stap
in de professionalisering van de vereniging.

Het dit jaar in de eerste klasse uitkomende eerste damesteam van de
volleybalvereniging uit Melderslo en
Broekhuizen(vorst) deed goede zaken
in eigen huis. De eerste set werd nipt
verloren door enkele persoonlijke
fouten (21-25) maar in de tweede set
waren de rollen helemaal omgedraaid.

Livoc D1 uit Liessel werd meteen op
een flinke achterstand gezet en kwam
deze set er ook niet meer aan te
pas (25-10). De derde en vierde sets
waren beide ploegen erg aan elkaar
gewaagd en dat resulteerde ook in
prachtige ralley’s met over en weer en
mooie scores. De beslissende vijfde set

werd net zoals de tweede set overduidelijk beslist in het voordeel voor de
dames uit Melderslo (15-6). De eerste
overwinning van het nieuwe seizoen
was een feit en smaakte naar meer.
Tekst en beeld:
volleybalvereniging Olsredlem

diverse
soorten
buxusvervangers

WIL JE OOK

Behalve deze tien geslaagden, start
eind september nog een trainer
van HZPC met de éénjarige opleiding Trainer 3 Waterpolo. Vijf leden
beginnen daarnaast met Trainer
2 Synchroonzwemmen. Volgens
de vereniging zijn dit soort scholingen van groot belang voor de
club: “HZPC behoort tot één van
de hoogst aangeschreven clubs
in deze regio. Met een dergelijke

positie komt ook een bepaalde verantwoordelijkheid kijken waarvan
het clubbestuur zich erg bewust
is. Om die reden heeft het bestuur
van HZPC de koers ingezet om voldoende opgeleide trainers aan het
bad te hebben staan. Anderzijds
zijn dergelijke opleidingen ook
goed voor de persoonlijke ontwikkeling en motivatie van de vrijwilligers.”

JOUW MENING
GEVEN OVER WAT
ER SPEELT IN ONZE
GEMEENTE?
MELD JE DAN NU AAN!

De uren, halve en/of hele dagen zijn bespreekbaar.
Bent u toe aan een nieuwe uitdagende job?
Neem dan contact met ons op en vraag naar Mevr. Feijen

WWW.TIPHORSTAANDEMAAS.NL

Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree
T 077 465 12 04 • info@restaurantboszicht.nl
www.restaurantboszicht.nl

m/v

Zelfstandig kok
Leerlingkok
Keukenhulp
Medewerker bediening

m/v

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Wij hebben plaats voor:

m/v

€ 0,59

m/v

vanaf
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Sporting kan niet proosten op winst
De spelers van Sporting ST konden vorige week nog proosten op een verdiende driepunter, zondag 29 september was het uitsluitend proosten op een mooie Swolgense kermis. Het treffen tussen Belfeldia en Sporting ST
was voor de heren uit Swolgen en Tienray niet al te best. De wedstrijd eindigde na een storm- en regenachtige
90 minuten in een duidelijke 4-0.
Belfeldia had in de eerste helft een
duidelijk strijdplan. Lange ballen over
de flanken en daarna het liefst een
hoge voorzet voor het doel. Dit strijdplan bleek uiterst efficiënt: nog voor
rust kopte de boomlange spits uit
Belfeld tweemaal raak. Kansen voor
Sporting ST bleven in de eerste helft
eigenlijk helemaal uit. Gekeken naar
het balbezit was er wellicht een klein

overwicht voor Sporting, maar met
dit balbezit werd te weinig gedaan.
De dreiging over de flanken die vorige
week de punten opleverde was nu
niet aanwezig.
Tijdens de thee was het praatje van
trainer Marcel Hovens (wegens afwezigheid van Han Friessen) duidelijk:
meer druk naar voren en met meer lef
voetballen. Dit bracht een heel aantal

Sjak Meuwissen wint Horster
kampioenschap jeu de boules
Het Horster kampioenschap jeu de boules vond plaats op zaterdag
28 september. Uit de gemeente Horst aan de Maas hadden zich 56
boulers aangemeld voor dit kampioenschap.

kansen op, maar de bal wilde er niet
in. De keerzijde van deze aanpak was
helaas ook een legio kansen voor de
heren uit Belfeld. De poort stond op
het laatst wagenwijd open, en twee
slordigheden achterin werden koeltjes
afgestraft: 4-0. Volgende week speelt
Sporting ST tegen RKDSO in Lomm.
Tekst: voetbalvereniging Sporting ST

RKDEV en Meterik strijdend naar
gelijkspel
De eerste teams van RKDEV en RKSV Meterik speelden zondag 29 september in Arcen gelijk met 1-1. Beide
teams gingen met name in de tweede helft volop de strijd aan.
Meterik maakte nadat in de slotfase
een van hun spelers een rode kaart
kreeg, nog de beste kans op de overwinning. Maar een al dan niet terechte
penalty, door Brent Lacrois genomen,
werd door de Arcense keeper gekeerd.
Meterik begon net als vorige week
sterk aan de wedstrijd. Bart Houben
werd binnen het zestienmetergebied
gevloerd maar de scheids zag er geen
overtreding in. Even later kon Brent

La Crois gemakkelijk de 0-1 scoren na
een fout van de RKDEV-verdediging.
Meterik gaf steeds meer het initiatief
uit handen zonder echte kansen weg
te geven. Maar na een half uur kreeg
Edvin Besic alle ruimte en kon gemakkelijk de 1-1 scoren. Na de thee knokten de geelgroenen zich steeds meer in
de wedstrijd en schoten op de paal en
rakelings voorlangs. Meterik vocht terug
en leek via Rens Arts op voorsprong te

komen maar de Arcense keper bracht
fraai redding. Het werd steeds rommeliger mede door warrig optreden van de
scheidsrechter. Keerpunt in de wedstrijd
leek de rode kaart van Dré Peeters te
worden maar Meterik bleef gelijkwaardig en kreeg een unieke kans op de
overwinning. Een toegekende penalty
werd echter gemist.

Onder deze boulers zaten toch wel
enkele verborgen talenten, aldus
de organisatie. Er werd vanaf het
begin in een gezellige sfeer sportief gestreden om de punten.
Na vier wedstrijden waren er zeven
boulers die alles hadden gewonnen. Na het opmaken van de stand
kwam als winnaar naar voren Sjak
Meuwissen uit Horst gevolgd door

Frans Titulaer en Leo Peeters, beiden uit Grubbenvorst. Vierde werd
Toos Vosbeek uit Lottum en vijfde
Frans Pouwels uit Grubbenvorst.
De Jeu de Boules Club Horst kan
terugzien op een zeer geslaagd
evenement.
Tekst en beeld: Jeu de Boules Club
Horst

Tekst: RKSV Meterik
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Start bouw
november 2019
Verkoop en informatie

077 260 00 00

Realisatie

077 326 26 00

www.plandecomert.nl
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Mountainbikewedstrijd
Schadijkse Bossen
In de Schadijkse Bossen in Meterik vindt op zondag 20 oktober de
derde wedstrijd om de Toma Cycles Cup plaats. Deze competitie voor
veldrijders en mountainbikers bestaat uit veertien wedstrijden.
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Overwinning voor hockeyheren
De heren van Hockeyclub Horst hadden zondag 29 september hun ‘eerste’ officiële uitwedstrijd, nadat
Dommel, de tegenstander van twee weken eerder, zich had teruggetrokken uit de competitie. Deze keer
stond Don Quishoot uit Einhoven op het programma. Een team waartegen Horst de laatste paar keren geen
positief resultaat heeft weten te behalen. Dit zou dus zeker geen gemakkelijke wedstrijd worden. Horst won
met 0-2.
Kort na het startsignaal van de
wedstrijd brak Don Quishoot al door
de verdediging van Horst en kreeg
het team hiermee een grote kans op
het eerste doelpunt. Deze verzilverde
het team niet, waardoor Horst een
snelle counter kon inzetten. De Horster
mannen hadden meer succes en
kwamen zo op een 0-1 voorsprong
door een mooie actie van Floris.
Een aantal minuten later was het
wederom het team van Horst, dat voor

het doel kwam van de tegenstander.
Deze keer maakte Wouter de actie
om hem vervolgens af te leggen op
Max. Dit werd de 0-2 voorsprong.
Zo eindigde het eerste kwart ook.
Beide teams waren gebrand om
het volgende doelpunt te maken.
De bal ging regelmatig op en neer.
Don Quishoot had moeite om vanuit
de verdediging op te bouwen, maar
werd naarmate de wedstrijd vorderde
steeds opportunistischer en creëerde

kansen. Gelukkig voor Horst zonder
succes, want uiteindelijk bleek de
uitslag al in het eerste kwart te zijn
beslist, 0-2. Horst tekende zo voor de
eerste officiële uit-overwinning dit
seizoen. Volgende week staat MOP op
het programma op eigen terrein, waar
vervolgens na afloop ook het jaarlijkse
HCH-Oktoberfest wordt gevierd.

Tekst: Hockeyclub Horst

Eerste teams van Hovoc aan de leiding
De heren van Hovoc uit Horst reisden zaterdag 28 september af naar Horn om het tegen Hornerhof/HHC
heren 1 op te nemen. Dames 1 nam het op tegen het uit Meijel afgereisde dames 3 team van Peelpush.

1.000 meter. Om 10.10 uur starten
de veldrijders nieuwelingen/junioren, vrouwen en de oudste jeugdcategorie (jeugd 3). Vanaf 11.00 uur
zijn de veldrijders (zowel amateurs
als masters) aan de beurt. Om 12.15
uur start de jeugd 2 en de jeugd 1
start om 12.45. Tot slot staan vanaf
13.15 de mountainbikers (elite/amateurs, nieuwelingen/junioren en
masters) aan de start. Kijk voor meer
informatie op www.limburgcross.nl

Verlies voor Wittenhorstvrouwen
Het eerste vrouwenteam van RKsv Wittenhorst uit Horst speelde
zondag 29 september RKSV Nuenen. Wittenhorst verloor met 4-0.
Nuenen begon scherp aan de
wedstrijd, maar kwam niet voorbij
de verdediging uit Horst die goed
op buitenspel stapte. Wittenhorst
kreeg daarna drie corners, maar
wist hier niet uit te scoren.
Niet kort daarna volgde nog een
kans, maar de paal stond de openingstreffer voor Carin Vissers in
de weg. Na 20 minuten kwam het
team op achterstand. Nuenen wist
door de verdediging te breken en
de bal werd door Lisa van de Berg
binnen gewerkt. Wittenhorst kreeg
al snel een kans op de gelijkmaker,
maar deze kans werd niet verzilverd. Nuenen speelde sterk in de
omschakeling en wist dit goed
om te zetten naar doelpunten.
Femke Neijhorst tekende voor de

2-0 en vlak voor rust wist ook Isa
Schiffer het doel van Wittenhorst
te treffen. Wittenhorst kwam goed
uit de rust en liet zien dat ze kunnen voetballen. Er werden kansen gecreëerd, maar er werd niet
gescoord. Na 60 minuten viel toch
nog de 4-0. De bal viel uit de kluts
in het doel van Wittenhorst.
Enigszins geflatteerd verloor
Wittenhorst in Nuenen. Na de overwinning vorige week op FC Tilburg,
bleven de oranje-hemden steken
op de zesde plaats. Volgende week
wederom een uitwedstrijd, ditmaal naar OJC Rosmalen, aanvang
12.30 uur.
Door: voetbalvereninging
RKsv Wittenhorst

zich en wederom een sterke Horster
service bracht winst naar Horster
kant (25-13). De laatste set waren de
dames van Horst wat matjes en haalden er niet alles meer uit. Peelpush
wist zo bij te blijven maar kon niet
bij het niveau van Horst te komen en
moest zich ook hier de meerdere in
laten erkennen (25-21). Een mooie 4-0
winst voor de dames.
De heren togen naar Horn om het
tegen Hornerhof/HHC op te nemen.
De Horster heren hadden al één wedstrijd de maximale aantal punten
gewonnen en dat rook naar meer.
In de oefenrondes voor de competitie
hadden de mannen elkaar al getroffen en de nodige analyses waren al
gemaakt. Toch was het een sterke

service van Hornse kant die de Horster
mannen verraste. Een achterstand
werd een voorsprong en met 18-25
een eerste setwinst. De tweede
set was het Hovoc die voor Horn de
meeste punten maakten. Een hoge
foutenlast maakte het nog spannend, maar met 23-25 werd ook deze
set gewonnen. De derde en vierde
set karakteriseerde zich met enkele
sterke servicereeksen van oa Damian
Mruszczyk. Met 18-25 en 15-25 setwinst was ook deze tweede competitie wedstrijd een maximale
overwinning.

Tekst: volleybalvereniging Hovoc

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

BEZORGERS
GEZOCHT!

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America rondom Hofweg € 9,50

OPENINGSTIJDEN

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

Sevenum rondom Zonnedauw € 9,00
Meterik centrum € 11,00
Horst rondom Nieuwstraat € 13,00
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.

bedragen per week

Het Limburg Express Cycling Team
(LECT) organiseert deze wedstrijd
in de Limburgse wintercompetitie. In de Schadijkse Bossen is een
vast mountainbikeroute aangelegd.
Het parcours van de wedstrijd is
2,6 kilometer lang en gaat over een
gedeelte van deze route. Vooral het
zware gedeelte met de beklimmingen wordt ingezet om een selectief
parcours uit te zetten. De jeugd rijdt
een kortere ronde van ongeveer

Voor de dames was het de eerste
thuiswedstrijd. Meteen tegen een
team wat al jaren geroutineerd meedraait in de Derde divisie. Sterk werd
er aan de eerste set begonnen en
tot de 5 punten ging het gelijk op.
Hierna was het een servicereeks van
Tessa en van Manon die een groot
verschil maakte wat door Peelpush
niet meer overbrugt kon worden (2518). Dit zorgde voor vertrouwen in de
tweede set. Met enkele sterke serviceseries en een sterk aanvallend Hovoc
had Peelpush niets in te brengen
(25-10). Deze makkelijke winst was
merkbaar in de derde set. Bij volleybal moet je constant scherp zijn en zo
pakte Peelpush uit wat opliep tot een
5-8 voorsprong. De dames herpakten

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Praktijkmiddag bij ‘t Zoemhukske
Bij ‘t Zoemhukske in Horst vindt op zondag 6 oktober een praktijkmiddag plaats. Bezoekers kunnen onder
andere tuinideeën opdoen voor de herfst en er zijn imkers aanwezig om informatie te delen over het leven van
de honingbij en andere insecten. De middag durt van 14.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de praktijkmiddag bij
‘t Zoemhukske is er onder andere een
plantenruilbeurs. Verder worden er
zaden voor het voorjaar aangeboden
en zijn er bloembollen te koop. IVN

Maasdorpen verzorgt bovendien een
tentoonstelling van herfstproducten
uit bos of tuin. Ook kunnen bezoekers met een IVN-gids een wandeling maken door de Kasteelse Bossen.

De imkers vertellen meer over bijen
en andere insecten en er is honing en
mede te koop.

ER WARM BIJZITTEN

‘Met je hart’ strijdt tegen eenzaamheid

www.haardstede.nl

Het project ‘Met je hart - Horst aan de Maas’ gaat op vrijdag 1 november van start. Het doel van het project is
om bruggen te bouwen tussen “vergeten worden en aandacht krijgen. Het verzachten van eenzaamheid”,
aldus stichting.
GRANDIOZE

GARAGE

DEUR

DAGEN 2019

van 10.00 en 16.00 uur open
Maak kans op een

gratis
garage
deur!

VRIJDAG 4 EN
ZATERDAG 5 OKTOBER
krijgt u bij aanschaf van een
garagedeur 25% korting én
een gratis LED-verlichtingslijst.
Bovendien verloten we twee
GRATIS garagedeuren PER DAG
onder alle bestelde deuren!
Kijk op GRATISGARAGEDEUR.NL en
kom naar deze dealer om kans te maken:

-

-

Stichting Met je hart is een
landelijke stichting, per gemeente
kan het project worden opgestart
om eenzame, kwetsbare ouderen
met elkaar te verbinden. Lilian
Keijsers en Monique Janssen zijn de
kernteamcoördinatoren van Stichting
Met je hart – Horst aan de Maas.
Zij vormen samen met Geert Groen
en Tiny van Wegberg het kernteam.
Samen zijn zij bezig met het uitrollen
van ‘Met je hart - Horst aan de Maas’.

‘Stamtafels’
Bij het project horen onder
andere maandelijks terugkerende
‘Stamtafels’, waar ouderen met elkaar
in verbinding worden gebracht.
Zij worden thuis opgehaald en gaan
samen genieten van een kopje koffie
met iets lekkers of een kleine lunch.
Na afloop worden de ouderen ook
weer thuis gebracht. Zo hoeven de
ouderen niet alleen op pad.
Binnenkort vindt er een infoavond

plaats over het project. Vervolgens
gaat het project op 1 november
officieel van start. Burgemeester
Ryan Palmen is hier als ambassadeur
bij aanwezig.

Meer informatie over het project is te
krijgen door een mail te sturen naar
lilian.keijsers@metjehart.nl of
monique.janssen@metjehart.nl

Flexmarkt

Dendron College helpt verenigingen
en stichtingen
Leerlingen van het Dendon College in Horst krijgen de mogelijkheid om hun flexibele uren in te vullen bij een
vereniging of stichting uit Horst aan de Maas. Op de Flexmarkt op donderdag 26 september maakten de
partijen kennis met elkaar.
“Naast het vaste vakkenpakket bepalen leerlingen zelf sinds een aantal
jaar hoe ze de overige, flexibele uren
invullen. Zo ontstond het idee van de
Flexmarkt”, zo vertelt verenigingsondersteuner Ellen van Sport aan de
Maas. Op de Flexmarkt kregen verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om zichzelf te presenteren aan de

leerlingen en lieten ze de leerlingen
zien hoe ze hun uren bij de vereniging
of stichting kunnen invullen. “Het doel
om verenigingen, stichtingen en leerlingen dichter bij elkaar te brengen, is
behaald”, aldus Ellen. Meer dan zeventig leerlingen hebben aangegeven dat
ze interesse hebben om bij één van de
aanwezige verenigingen of stichtingen

hun flexuren in te vullen.
Voor verenigingen uit Horst aan de
Maas is het nog steeds mogelijk om
hun aanbod op de website van het
Dendron College te plaatsen.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden
met info@sportaandemaas.nl

Geen punten voor SV Melderslo
Onder gure weersomstandigheden speelden de korfbalsters van SV Melderslo 1 op zondag 29 september tegen
Stormvogels 1 uit Luyksgestel. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo en eindigde in
een 13-14 verlies voor SV Melderslo.
SV Melderslo begon goed aan de
wedstrijd. Hoewel de ploeg in deze
wedstrijd als promovendus tegen
Topklasse-degradant Stormvogels
eigenlijk de underdogpositie innam,
was daar weinig van te merken. Het
ging gelijk tegen elkaar op, beide
ploegen creëerden kansen, maar
maakten het elkaar verdedigend
ook zo nu en dan lastig. Het was SV
Melderslo dat met een 7-5 voorsprong
de rust in kon.

Vuurwerkshows in Toverland
Op 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25 en 26 oktober 2019 vinden bij
Attractiepark Toverland weer de Halloween Nights plaats. Het park is
dan tot 23.00 uur geopend. Tijdens deze spannende avonden
staan bezoekers oog in oog met 100 angstaanjagende karakters in
9 scare zones. De Halloween Nights worden tussen 22.45 en 23.00 uur
afgesloten met een magisch mooie vuurwerkshow.
In samenwerking met onze vuurwerkleverancier streven wij ernaar
om eventuele overlast tot een minimum te beperken.
Wij wensen u een betoverend najaar toe!

Weerstand geboden
Na rust kwam Stormvogels echter enorm scherp uit de kleedkamers. De ploeg was in de eerste
fase van de tweede helft loepzuiver
en kon zo inlopen op SV Melderslo.
Ongeveer een kwartier voor tijd wist
Stormvogels ook over SV Melderslo
heen te gaan. Het werd 10-13, maar in
de slotfase stond de thuisploeg weer
op. Ze wist terug te komen tot 13-14,
maar een gelijkspel, hoewel mis-

schien verdiend, zat er niet meer in.
SV Melderslo moest het doen met de
wetenschap ontzettend goede weerstand geboden te hebben tegen een
mogelijke kampioenskandidaat, al was
dat slechts een schrale troost en overheerste vooral de teleurstelling.

Tekst: korfbalvereniging SV Melderslo

Atrium Lambertuskerk

Dierenzegening in Horst
In Horst vindt op zondag 6 oktober traditioneel de dierenzegening plaats. De zegening begint om 11.30 uur in
het atrium van de Lambertuskerk.
De dierenzegening vindt aansluitend
aan de Heilige mis plaats.
Alle aanwezigen kunnen dan hun

huisdier laten zegenen. “Op deze
manier laten wij aan het dier weten
dat het ons dierbaar is”, aldus

de organisatie van de dierenzegening.
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Voor ons modern bedrijf en ter versterking van ons
leuke team zijn wij op zoek naar een

VRACHTWAGENCHAUFFEUR +
LADER VARKENS
VOOR HET TRANSPORT VAN VARKENS!

Burendag in Herstraat Horst
Leden van Buurtvereniging Herstraat in Horst gingen zondag 29 september creatief aan de slag tijdens
Burendag. Met mozaïek maakten zij trottoirtegels, die uiteindelijk ook in de buurt worden neergelegd.
De activiteit was een aanzet naar het jubileum van de buurtvereniging in 2020. / Beeld: Sten Jetten

Ben je in het bezit van een rijbewijs en heb je een
correcte, flexibele instelling?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Voor sollicitaties kun je contact opnemen met:
Bart Camps Varkenshandel
Buskensven 2
5807 EC Oostrum
Tel. 0478-583331 | Mob. 06-51283939

Amerikaanse vondsten bij Magma Mineralen
In Galerie Magma Mineralen van Yolanda en Hans Vorstermans in Sevenum, kunnen bezoekers tijdens de
open dag op zaterdag 5 oktober Amerikaanse mineralen bekijken.
Om de mineralen te bemachtigen,
hebben Yolanda en Hans diverse
weken door de Verenigde Staten
gereisd. Onder andere in Colorado
konden ze een nieuwe mijn bezoeken,

waar een erg exclusief soort mineraal
werd gevonden. Hun vondsten hebben
ze mee terug naar Sevenum genomen, waar ze op zaterdag 5 oktober
te bekijken zijn. De open dag duurt

van 11.30 tot 17.00 uur en vindt plaats
in de galerie, die is gelegen aan de
Venloseweg 11C in Sevenum.

Vier generaties

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

en:
Wij zoeken e

r
e
k
r
e
w
e
d
e
Verkoopm
e)
(M/V - fulltim

Kom jij ons team versterken?
Wij bieden leuk en gevarieerd werk.
Interesse gewekt?
Mail dan je CV naar
info@slagerijjoosten.nl
of neem contact op.

Tweemaal in één familie
De 93-jarige Tilly van Neerven-Kleuskens uit Horst is gezegend met tweemaal vier generaties in de familie.
Haar kleindochters Marjolein uit Alteveer en Loes uit Helden zijn de mama’s van Femm en Liz. Oma’s zijn
Henny en Yvonne, beiden eveneens afkomstig uit Horst.

www.slagerijjoosten.nl

Steenstraat 16 Horst - 077 398 12 93
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Feest rondom Lottumse molen
In en rondom de Houthuizermolen in Lottum vindt op zondag
6 oktober een feestdag plaats. Niet alleen is op deze dag de
Limburgse Molendag, ook worden het tienjarig bestaan van de
herbouwde molen én 75 jaar bevrijding van Lottum gevierd.

Sla je slag met Drumband ‘t Slaagveld
Drumband ‘t Slaagveld uit Sevenum bestaat dit jaar 10 jaar. Daarom vindt op zondagmiddag 6 oktober
onder de noemer ‘Sla je slag’ een concert plaats in Cultureel Centrum de Wingerd in Sevenum. De zaal gaat
open om 13.00 uur. Tijdens deze drummiddag laten de leden het resultaat zien van 10 jaar met veel plezier
drummen. Naast Drumband ‘t Slaagveld treden ook op Drumband Vortum-Mullum en Drumband Leunen.

Horst aan de Maas 800

Sozentour door Horst aan de Maas
De Sozentour 800 vindt plaats op zaterdag 5 oktober. Tijdens dit evenement, dat wordt georganiseerd in het
kader van Horst aan de Maas 800, rijgen vier podia dwars door de gemeente een serie optredens aan elkaar,
waarbij het publiek met bussen wordt vervoerd van soos naar soos.
Het programma begint om 13.00 uur in
OJC Gaellus in Tienray en om 23.30 uur
start het laatste programma in OJC Niks
in Horst. Tussendoor is om 16.30 uur

Walhalla in Sevenum en om 20.00
uur OJC Canix in Lottum aan de beurt.
Op het programma staan onder andere
de artiesten Noah’s Orc, Thei en de

Vetkup 5, Alfons en Theodorus, Andy
& the Antichrist en Mason Grind. Meer
informatie over de sozentour is te vinden op www.horstaandemaas800.nl

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

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

dag een tentoonstelling ingericht
met foto’s, beeldmateriaal, verhalen en attributen. Op het molenerf
zijn voertuigen van Santa Fé uit de
Tweede Wereldoorlog te bezichtigen.
Er komt verder een tent achter de
molen met een muziekprogramma.
Er zijn optredens van Jos en Piet op
Steirische Harmonika’s (11.30 uur),
Joekskapel Kleug Zaat (12.30 uur),
Chapter (14.00 uur) en The Three
Amigos (15.30 uur). De feestdag
duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Afsluiting oogsttijd Meterik
In het kader van zowel de Limburgse Molendag als Horst aan de
Maas 800, wordt op zondag 6 oktober in Meterik de cyclus van de
oogsttijd afgesloten. Deze cyclus begon aan het begin van het jaar
en duurde een heel seizoen.
Vanaf maart is in Meterik stilgestaan bij alle facetten die het leven
van een graanboer door de eeuwen heen kenmerken. Na ploegarbeid en het inzaaien, volgde de
oogst in augustus. Korenschoven
en korenmijten verschenen in het
landschap. Tot slot is daar nu het
moment waarop de graankorrels
worden geoogst door de diverse
methoden van dorsen. Pas als dat
is gebeurd, is graan als grondstof
klaar om door de molenaar tot
meel gemaakt te worden en kan
de bakker er zijn brood mee bak-

Autobedrijf

Professionele
asbestverwijdering

De Houthuizermolen werd in
november 1944 door de Duitsers
opgeblazen, evenals de kerk en
vele andere hoge gebouwen langs
de Maas. Jarenlang lagen de restanten van de molen als een litteken
in het landschap, totdat een groep
inwoners het initiatief nam voor
de herbouw. In 2009 was Lottum
weer in het bezit van een molen,
nagebouwd volgens foto’s van de
vernietigde molen.
In de molen is tijdens de feest-

ken. Een cyclus die nog steeds van
levensbelang is, komt hiermee tot
zijn einde.
Op zondag 6 oktober wordt er
van 12.00 tot 16.00 uur op verschillende manieren gedorst
met medewerking van onder
andere de Sambeekse Motorenen Tractorvereniging, de Twisse
Dorsers en de Lichtaartse kloppers
uit België, die ritmisch het dorsritueel met traditionele dorsvlegels
zullen uitvoeren. Vroeger was dit
werk, nu wordt er een show van
gemaakt.

Filmavond over Tienray en
Mariaverering

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

In het kader van Horst aan de Maas 800 stelt Tienray zich op
woensdag 9 oktober voor de tweede keer via een filmavond voor.
Deze tweede voorstelling vindt om 20.00 uur plaats in het
Parochiehuis en gaat over de Mariaverering en het leven in
Tienray in de vorige eeuw.
Het Tienrayse dorps- en verenigingsleven werd op film vastgelegd toen in 1969 een filmploeg
door het dorp trok. Een kleine
twintig jaar later, in 1988 werd in
het dorp honderd jaar Lourdesgrot
gevierd. Ook daar zijn nog beelden
van. Voor deze gelegenheid kwam

een processie uit Tegelen met een
speciale trein naar Tienray. Er werd
zelfs een speciaal perron voor aangelegd. Tijdens de filmavond worden ten slotte beelden vertoond
van de beroemde kruisweg in
Tienray, die eind vorige eeuw werd
gerestaureerd.
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‘Is de paus gek geworden?’

Mgr. Schravenherdenking
in Broekhuizenvorst
In Broekhuizenvorst vindt op zondag 13 oktober de jaarlijkse
Mgr. Schravenherdenking plaats. In de kerk van het dorp wordt op
die dag onder andere een lezing gegeven met de titel ‘Is de paus gek
geworden?’.

Librije viert Burendag
Ook buurtvereniging ’t Librijershöfke in Horst vierde op zondag 29 september Burendag. Diverse leden
hadden gebakken voor de wedstrijd Heel Librije bakt. Mart Vervoort zorgde met de accordeon voor de
muzikale noot. Als afsluiting was er voor de leden een buffet.

Op deze zondag begint de Mgr.
Schravenherdenking om 10.30 uur
met een plechtige eucharistieviering, waarbij een Nederlands
sprekende Chinese priester de
hoofdcelebrant is. Voor de tweede
keer worden er opnieuw in
Nederlandse en België wonende
Chinese katholieke pelgrims verwacht. Na de viering in de kerk is
er een lunch.

Voorzitter Leon Litjens

Cultuurprijs voor
omroep Horst aan de Maas
Omroep Horst aan de Maas heeft zondag 29 september de Cultuurprijs van de gemeente Horst aan de Maas
ontvangen. Wethouder Han Geurts overhandigde de prijs Hart voor Cultuur, tijdens het cultuurfestival
OP2019 in Horst.

Raad van toezicht
Omroep Horst aan de Maas
De nieuwe raad van toezicht van Omroep Horst aan de Maas is op
dinsdag 1 oktober aangetreden. Voorzitter van de raad is Leon
Litjens.
Omroep Horst aan de Maas gaat
vooralsnog geen fusie met Omroep
Venlo aan. Wel schuiven de omroepen hun organisatie in elkaar en
worden beide omroepen aangestuurd door één directeur.
Ook de juridische structuur van
beide omroepen wordt hetzelfde.
Dat betekent dat er op enkele punten na dezelfde statuten komen.

De jury bestond uit Jos Schatorjé (oud
directeur Limburgs Museum), Tren
van Enckevort (accordeonist Rowwen
Hèze), Fred Houben (theaterprogrammeur) en wethouder Han Geurts.
“Naast de programma’s die met veel
passie worden gemaakt, biedt en
beheert de omroep met vele vrijwilli-

gers en professionals een media-platform, waar lokaal talent en culturele
evenementen worden gepresenteerd
aan duizenden kijkers en luisteraars
in de regio”, aldus de jury. Op het
podium ontvingen enkele vertegenwoordigers van de omroep een gicléeprint van een schilderij van Jack Poels.

Eerdere winnaars van de prijs zijn
musicalster Renée van Wegberg,
Jan Duijf van Cambrinus Concerten,
de Horster band Afterpartees, filmmaker Marijn Poels, toneelvereniging
de Vrije Spelers en kunstschilder Bert
Coppus.

Kunsthistorica Yvonne Hermans

Openstelling Huys ter Horst
Kasteel Huys ter Horst in Horst is zondag 6 oktober van 14.00 tot 16.00 uur geopend voor het publiek.
Kunsthistorica Yvonne Hermans geeft deze dag een toelichting op kunstcollectie van Willem Vincent van
Wittenhorst
Hermans heeft onderzoek gedaan
naar de verzameling schilderijen
van Willem Vincent van Wittenhorst.
Deze Willem Vincent was van 1660 tot
aan zijn dood in 1674 heer van Horst
en heeft op kasteel Huys Ter Horst
gewoond. Aan de hand van een inventaris/catalogus, die Willem Vincent

in 1651 maakte en die tot 1664 door
hem werd bijgehouden, is zij op zoek
gegaan naar de daarin beschreven
schilderijen.
In totaal worden er 210 schilderijen
genoemd in de inventaris. Een tiental
van die schilderijen wordt in kasteel
Huys ter Horst tentoongesteld. Het zijn

Om 13.30 uur begint vervolgens de lezing door pater Jeroom
Heyndrickx van het Verbiest
Instituut van de universiteit van
Leuven. Hij bespreekt het vraagstuk over de regeling die paus
Franciscus afgelopen jaar getroffen
heeft met de Chinese overheid over
de benoeming van Chinese bisschoppen.

reproducties. Van de 210 schilderijen
zijn er aan de hand van de inventaris/
catalogus ongeveer honderd teruggevonden in musea en particuliere collecties. Tijdens de openstelling lopen
er vrijwilligers op het kasteelterrein
die desgewenst meer kunnen vertellen over het kasteel.

Daarbij is gekozen voor het model
van Omroep Venlo: één directeurbestuurder met een raad van
toezicht. Het bestuur van de voormalige omroep Reindonk is teruggetreden en de raad van toezicht is
per 1 oktober aangetreden. Naast
Leon Litjens bestaat deze uit Ton
Hermans en Rik van Druten.
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.00 UUR
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OPEN HUI VAN 09.00 – 13.00 UUR
K ANTOOR

OPEN

Huis
verkopen?
Wij helpen u graag met de (ver)koop van uw huis!
Kijk op www.startpuntwonen.nl voor de mogelijkheden.

Startpunt Wonen
Kranestraat 33 • 5961 GX Horst
T: (077) 260 00 00
I: www.startpuntwonen.nl
E: info@startpuntwonen.nl
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Agenda t/m 10 oktober 2019

vr
04
10
za
05
10

Kantkloscafé

Demonstratie oude ambachten

Praktijkmiddag

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

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Zoemhukske Horst

Open dag

Molen- en Bevrijdingsfeest

Openstelling

Tijd: 11.30-17.00 uur
Locatie: Galerie Magma Mineralen Sevenum

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen Lottum

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst Horst

We Like it Fout

Open Tuin

Optreden ALLEZ MAMA!

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

Tijd: 16.00 uur
Locatie: De Wingerd Sevenum

Sozentour
Horst aan de Maas 800

Dierenzegening

Tijd: vanaf 13.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray, OJC Walhalla Sevenum,
OJC Canix Lottum, OJC Niks Horst

zo
06
10

Carbootsale
Tijd: 08.30 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: Evenemententerrein Horst

Tijd: 11.30 uur
Locatie: atrium Lambertuskerk Horst

wo
09
10

Tienrays dorpsleven 1969 op film
Horst aan de Maas 800
Aanvang: 20.00 uur
Organisatie: werkgroep Tienray 800
Locatie: Parochiezaal, Tienray

Oogsttijd Meterik – Dorsen
Horst aan de Maas 800
Tijd: 12.00 - 16.00 uur
Locatie: Schadijkerweg, Meterik

Zandhazentocht

Rommelmarkt

Tijd: 08.30 uur
Startlocatie: café De Beurs Horst

Tijd: 13.00 uur
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans & Hormonale Balans
Pijnklachten en Ontsteking aan o.a.:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

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

Rommelmarkt
in Meerlo
Carnavalsvereniging De Vöskes
organiseert zondag 6 oktober haar
jaarlijkse rommelmarkt in
’t Brugeind in Meerlo. Deze markt
vindt plaats van 13.00 tot
16.00 uur.

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Stem nu op jouw
favoriete club!

In twee zalen worden onder andere
elektrische apparatuur, boeken, speelgoed, huishoudelijke artikelen en
meubels aangeboden. Om 13.00 uur
gaat de zaal open voor het kopen
van kleine artikelen. Rond 14.00 uur
start de verkoop bij opbod, waarbij de
waardevolle goederen de hamer passeren.

Als lid van onze bank kun jij nu stemmen op jouw favoriete clubs.
Je hebt hiervoor in de mail een persoonlijke stemcode
ontvangen. Check ook je SPAM box!
Stemmen kan nog t/m vrijdag 11 oktober. Jouw stem is geld
waard, dus laat je stem niet verloren gaan.

Workshop
cyanotypie

Kijk op rabo-clubsupport.nl

Carola Mokveld geeft zaterdag
12 oktober de workshop cyanotypie Blauwer dan blauw in Museum
de Kantfabriek in Horst.
Cyanotypie is een fotografisch
proces waarbij na ontwikkeling
een cyaanblauwe afdruk ontstaat.
Het proces gebruikt twee chemicaliën. Het resultaat is dat als deze twee
stoffen worden blootgesteld aan sterk
licht, ze veranderen in Pruisisch blauw.
Na spoeling met water blijft er een
stabiele en kenmerkende blauwe kleur
achter, waarop de afbeelding in witte
lijnen is weergegeven. Deelnemers
hebben aan het einde van de dag verschillende afdrukken gemaakt. Zowel
op papier als op stof. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op
www.museumdekantfabriek.nl
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Religie

Medische zorg

America

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

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

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
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
0900 88 18
cohesie.org
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

Swolgen

ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Tandarts

Sevenum

dinsdag
donderdag
vrijdag

Spoedgevallendienst
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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
077 467 33 14

7 t/m 10 oktober 2019
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

06 15 15 30 10

Melkveebedrijf Grashoek B.V. is een modern, innovatief en vooruitstrevend melkvee- en
Holstein fokbedrijf waarbij milieu- en dierenwelzijn hoog in het vaandel staan.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij per direct een

Medewerker melkveehouderij
(Fulltime / parttime)

Wij bieden:
Verloskundige zorg
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
Postbaan 14a Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Alarmnummer

• Melken van de koeien in een team
volgens rooster;
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Werken in een modern bedrijf;
• Afwisselende werkzaamheden;
• Doorgroeimogelijkheden.

Wij zoeken:

• Een enthousiaste collega met aﬃniteit
met en passie voor koeien;
• Jouw doel is het welzijn van onze
koeien (!);
• Oplossingsgerichte denkwijze en
hands-on mentaliteit;
• Zelfstandig, maar ook in teamverband
kunnen werken;
• Ervaring in de melkveehouderij is een pré.

INTERESSE?

112

Aarzel dan niet en stuur jouw sollicitatie met CV naar
ralph@engelengrashoek.nl of per post naar:
Melkveebedrijf Grashoek, Vliegertsdijk 18, 5985 PD Grashoek.

Geen spoed, wel politie?

Vragen?

Brand, ongeval of misdrijf

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

VACATURE

4 t/m 6 oktober 2019

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen

De Schuilplaats
zondag

Vooruitlopende op de uitvoeringen op zondag 13, maandag 14 en dinsdag 15 oktober, was er onder andere
op dinsdag 1 oktober een try-out van Donker Horst. Tijdens dit, volgens de organisatie, stilste evenement
van Nederland, wordt een groot deel van het centrum in het duister gehuld, in een tijd voordat elektrisch
licht haar intrede deed. Voor de try-out was dit niet mogelijk, dus werd er in en rondom de Lambertuskerk
geoefend. Bijna tweehonderd figuranten konden alvast hun rol oefenen. Kijk voor meer informatie over
Donker Horst, een evenement in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas, op www.donkerhorst.nl

Gemeente Horst aan de Maas

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

zaterdag
zondag
maandag

Tr-out Donker Horst

0900 88 44

(m/v)

zondag

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

Neem gerust contact op met Ralph Engelen op via
06 - 11 38 09 19.
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Tummers
OP = OP

VAN 799,-

4K

ULTRA HD

599,-

SMART

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

VAN 1499,-

SMART

4K TV / KD-49XF8096

1299,QLED TV / QE49Q70RALXXN

• 49” (123 cm) • 4K Ultra HD • 4K X-Reality PRO • TRILUMINOS-display

• 49” (123 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR 1000 • Quantum Processor 4K

• HDR 10 • Motionflow XR 400 Hz • Android TV • ClearAudio+

• 100% kleurvolume door Quantum Dot • PQI 2700 • Direct Full Array 4X

VIP-demonstraties op 4, 5 en 6 oktober

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

4

5

6

Als u op zoek bent naar de beste televisies van dit moment komt u al snel uit bij OLED en QLED tv's. De namen van deze
technieken wekken de indruk dat ze op elkaar lijken, maar in werkelijkheid zijn ze compleet verschillend. Wat zijn deze
verschillen precies? Wat zijn de plus- en minpunten van deze technieken? Het beste kunt u dit met eigen ogen ervaren. Op
4, 5 en 6 oktober organiseren wij een uniek TV Event waarin we de nieuwste ontwikkelingen op tv-gebied onder de aandacht brengen. Ook hosten wij unieke, gratis VIP-demonstraties in onze winkels in Weert, Panningen en Horst. Onder het
genot van een hapje en drankje legt een specialist u alles uit wat u maar wilt weten. Schrijf u snel in voor een gratis sessie!

8

8

1400

64
dB

KG

KG

T/PM

Maak gebruik van
onze installatieservice!

GRATIS BEZORGD!

TIJDELIJK MET 7 JAAR
GARANTIE EN 100 DAGEN
OP PROEF!

VAN 899,-

VAN 899,-

699,-

749,-

Wasmachine / WW8BM642OBW/EN

Warmtepompdroger / WTU87691NL

• Energieklasse A+++ • Vulgewicht 8 kg • EcoBubble Technologie

• Energieklasse A++ • SelfCleaning Condenser • DirectSelect-Display

• Quickdrive: Halveert de wasduur • Samsung Q-rator App

• Vulgewicht 8 kg • SensitiveDrying System: optimale bescherming van uw kleding

Tummers

NIEUW!

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

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

