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Dubbel feest
De Houthuizer Molen in Lottum vierde zondag 6 oktober dubbel feest. Er werd stilgestaan bij 75 jaar bevrijding en bij het feit dat de molen, die in 1944 werd opgeblazen door de
Duitsers, tien jaar geleden herbouwd werd. Jarenlang lagen de restanten van de molen in het landschap, totdat een groep inwoners het initiatief nam voor de herbouw.
Zondag 6 oktober was er een tentoonstelling ingericht met divers beeldmateriaal en voorwerpen. Vereniging Santa Fé zorgde voor voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

Schade

Herstel en onderhoud dak ‘t Gasthoês
kost ruim zes ton
De schade aan het dak van ‘t Gasthoês in Horst is dusdanig groot dat herstel nodig is, zegt het College
van B&W van Horst aan de Maas. Doordat de draagconstructie en de zoldervloer door wind- en waterschade sneller verslechterd, moet het onderhoud breder uitgevoerd worden. De kosten van het herstel
en onderhoud bedragen 610.000 euro.
In de winterperiode liep het dak
van ‘t Gasthoês door storm en
weersinvloeden schade op. Pannen
vielen van het dak, de draagconstructie liep beschadigingen op en
er ontstond waterschade op de zolder.

Reparatie
Gemeente Horst aan de Maas
heeft besloten om de reparatie

van het dak te combineren met het
Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP).

optreedt en dat er een beroep
moet worden gedaan op reserves.

Verzekering

Goedkeuring

Het plegen van onderhoud en
het repareren van de schade gaat
610.000 euro kosten. De verzekering dekt daarvan 200.000 euro.
De overige kosten worden uit het
MJOP gehaald. Dit kan betekenen dat er in het MJOP een tekort

Indien het MJOP de kosten niet volledig kan dekken, wordt het tekort
aangevuld door de Algemene
Reserve vrij aanwendbaar (ARva).
Maar voordat gebeurt dient de
gemeenteraad goedkeuring te
geven.

Jeugd: drugsgebruik
is niet normaal
Het drugsgebruik onder jongeren in Horst aan de Maas blijkt een groter
probleem dan gedacht. De oproep voor een beter drugsbeleid, gedaan
door leerlingen van het Dendron College in Horst, heeft veel losgemaakt.
Burgemeester Ryan Palmen heeft inmiddels toegezegd met de leerlingen
in gesprek te gaan.
Havo 5- en vwo 6-leerlingen van
het Dendron College namen dinsdag 8 oktober deel aan het jaarlijks
terugkerende project Zinnige Zaken
waarbij ze voor één dag in de lokale
politiek doken. Zij mochten daarvoor onderwerpen aandragen die zij
belangrijk vinden. Een groepje leerlingen bracht de drugsproblematiek
onder de jeugd naar voren. Volgens
hen krijgen zij op straat en tijdens
het uitgaan pillen aangeboden en
wordt ook op school drugs gebruikt.

Dit sloeg op het gemeentehuis in als
een bom, zegt PvdA-lid Jan Wijnen die
deze dag als coach optrad. “We zaten
met onze oren te klapperen en zeiden
al snel: ‘hier moeten we het jongerenwerk van Synthese en ambtelijke
ondersteuning bij roepen.” Volgens de
jongeren wordt het gebruik van drugs
als normaal gezien en wordt er niet
beseft hoe erg het is.

Lees verder op pagina 02
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Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd George Nabben Tienray

Schuilkelder aan de Spoorstraat
Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat Horst aan de Maas bevrijd werd van de bezetting van de Duitsers.
Veel inwoners van de gemeente hebben de oorlogsjaren en de bevrijding heel bewust meegemaakt.
Sommige verhalen komen echter uit de tweede hand. Zoals dat van George Nabben uit Tienray.

deze huizen werden weggevoerd. In
het geval van het huis van de familie Nabben herinnert de steen aan
Louis van Wezel, geboren in 1936 en
vanaf december 1943 ondergedoken
bij het gezin. In de nacht van 31 juli op
1 augustus werd hij bij een razzia meegenomen.

Motor verstopt

George Nabben werd geboren in
1947, toen in Tienray de oorlog al
drie jaar ten einde was. Hij groeide
er samen met zijn broers en zussen

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie

op aan de Spoorstraat, waar zijn ouders
een schildersbedrijf en drogisterij hadden. Het is hetzelfde huis waar enkele
weken geleden een zogenoemde

Stolperstein werd gelegd. Deze struikelstenen, waarvan er in Horst aan de
Maas meerderen zijn gelegd, herinneren aan de Joodse onderduikers die uit

“De oorlogsjaren waren niet gemakkelijk voor mijn ouders”, weet George
Nabben. “Ze verloren er vier van hun
vijf kinderen.” Zijn zus Truusje kwam op
31 oktober 1944 op 7-jarige leeftijd om
door beschietingen. De andere kinderen, waaronder een tweeling, stierven
kort na de geboorte. Na de oorlog werden er naast George nog drie andere
kinderen geboren. Het gezin Nabben
woonde naast Hanna van de Voort.
Deze Tienrayse wist samen met haar
ouders en Nico Dohmen 123 Joodse
kinderen in de regio onder te brengen.
Volgens Nabben was ook zijn vader
Pierre hierbij betrokken. “Hij had een
motor met zijspan en daarmee haalde
hij kinderen op. De Duisters hadden
die motor een gegeven moment op
het oog. Mijn vader heeft die toen
samen met een broer van hem bij zijn
ouderlijk huis in Swolgen in de grond
gestopt. Na de oorlog is de motor

Tijdens de afsluitende jongerenraadsvergadering pleitten zij ook voor een
anoniem meldpunt en voor betere
handhaving op drugsgebruik tijdens
evenementen.

Jongerenwerk
Caroline Keizer, jongerenwerker bij

Synthese, geeft aan dat de welzijnsorganisatie signalen over drugsgebruik krijgt vanuit onder andere de
jongerensozen en scholen. “Als een
soos signaleert dat er drugs worden
gebruikt, schakelt ze meestal jongerenwerk in. Na zo’n melding pakken
wij dit samen met het Vincent van

Gogh Instituut op. Ik vind het erg mooi
om te zien dat de jongeren hier nu
zelf mee kwamen en er zo open over
spraken. Meestal is de jeugd terughoudend als wij vragen naar drugsgebruik, bang dat ze iemand verlinkt. Ik
was verbaasd dat deze groep leerlingen er zo open over was.” Volgens

Commercieel adviseurs

Vertrekkend NLW-directeur Peter Fleuren heeft gereageerd op de ontstane situatie tussen de OR en de directeur. In een presentatie aan de raadsleden van gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray op
donderdag 3 oktober in Venray, zei hij dat het bedrijf er op het gebied van financiën en ziekteverzuim goed
voor staat, en te balen van de ruzie met de OR.

garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden 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
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Tekst: Marieke Vullings

Jeugd: drugsgebruik is niet normaal

‘Ik heb veel moeite gehad met de ophef’
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Oorlogsjaren waren niet
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weer opgegraven. Vader heeft er toen
nog vele kilometers mee gereden.”
Hij geeft aan dat zijn vader een gang
groef onder de grond die naar het huis
van Van de Voort liep. Daar kon bij dreiging in geschuild worden. Zelf heeft hij
de gang nooit gezien. “Maar wij kinderen wisten wel dat die er was. In de
woonkamer zat een luik en vandaar uit
kon je in de gang komen.” Na de oorlog werd er niet zoveel over die jaren
gesproken, zegt Nabben. “Voornamelijk
omdat het voor mijn ouders zo’n moeilijke periode was.” Wel kan hij zich nog
herinneren dat een jaar of 12 geleden een vrouw uit Amsterdam bij het
bedrijf van zijn zoon in Swolgen aan de
poort kwam, op zoek naar een familie Nabben uit Tienray. “Zij had ook bij
ons ondergedoken gezeten. Jammer
genoeg heb ik toen niet naar haar
naam gevraagd.”

Een van de belangrijkste kritiekpunten van de OR was het ziekteverzuim. Fleuren zei in zijn presentatie
dat nieuwe cijfers aantonen dat het
ziekteverzuim van NLW-medewerkers
gelijk met het landelijk gemiddelde.
Dat ligt op 14,3 procent. In het begin
van het jaar lag dit hoger, onder
meer vanwege een griepgolf, meldt
Fleuren. “Vergeleken met zuidelijke
SW-bedrijven doen we het juist beter
dan gemiddeld”, zegt Fleuren.

Passend werk
De OR stelt dat medewerkers te weinig
passend werk hebben en regelmatig met de duimen zitten te draaien.
Fleuren erkent dat het wel eens voorkomt dat mensen in de kantine zitten.
“Bij reguliere bedrijven waarbij mensen veelal tijdelijke contracten hebben
of op oproepbasis werken, kun je ze op
het moment dat er geen werk is naar
huis sturen. Zo werkt het bij ons niet.
De mensen verdienen hier vastigheid,

dat betekent een vast loon met vaste
uren”, aldus Fleuren.
De OR heeft eerder de noodklok geluid
over de financiële situatie van de NLW.
Zij stelt dat de bedrijfsvoering door
Fleuren nadelig is geweest voor het
bedrijf. De directeur heeft daar een
andere mening over. “We houden al
vijf jaar over op de subsidie die we
krijgen. Dat betekent dat we meer
subsidie ontvangen dan dat we daadwerkelijk nodig hebben. Welke gesubsidieerde instelling kan dat nu zeggen”,
vraagt hij zich af.
De OR stelt dat een vernietigd oordeel
van procesbegeleiders leidde tot het
afscheid van Fleuren. “Daar is niets
van waar. Ik heb in het begin van het
jaar al besloten te vertrekken. Ik word
64 en vind het mooi geweest”, zegt
Fleuren. Over de conclusies van de
procesbegeleiders zegt hij: “Een aantal
mensen zijn gevraagd, behoorlijk willekeurig. Door hen is wat gemopperd.
Natuurlijk loopt niet alles 100 procent.”

Een onderdeel van de transitiefase
is om medewerkers zoveel mogelijk extern te laten werken. Dat levert
meer op en geeft meer voldoening
voor de medewerkers. Op dit moment
werkt 50 procent in de eigen fabrieken. Landelijk is dat 33 procent.
“De beweging van binnen naar buiten
gaat wat trager dan verwacht, omdat
er veel naar elkaar wordt gewezen.”

‘Personeelsfeest’
Dinsdag 15 oktober wordt er met een
bedrijfsbijeenkomst, waarbij 1.000
medewerkers en relaties zijn uitgenodigd, afscheid genomen van Fleuren.
Dat heeft voor kwaad bloed gezorgd
bij de OR. “Over de ruggen van de
meest kwetsbare in de samenleving je eigen ‘hachje’ redden, dat is
moreel zeer laag. De bijeenkomst is
ook niet opgenomen in de begroting
van 2019”, zei voorzitter van de OR,
Vic Brouns. Fleuren vindt het verwijt
niet terecht. “Er heerst veel onrust bij

haar neemt Synthese de signalen serieus. “In samenwerking van de netwerkpartners gaan wij ermee aan de
slag.” Burgemeester Palmen liet dinsdag 8 oktober weten dat hij in gesprek
gaat met de jongeren.
Tekst: Marieke Vullings

de medewerkers. De voorzitter van het
bestuur, wethouder Anne Thielen van
gemeente Venray, vond het daarom
een goed moment om de mensen bij
elkaar te roepen en ze gerust te stellen. Daarnaast is het de afsluiting van
de transitieperiode, kan er kennis
gemaakt worden met de nieuwe interim-directeur Rob Schmitz en afscheid
genomen worden van mij.”

Ruzie
De ex-wethouder van Peel en Maas
baalt van de onenigheid met de OR.
“Bijna vier jaar heb ik met de vorige
OR een constructieve samenwerking gehad en hebben zij mij positief beoordeeld. Ik heb altijd de hand
uitgestoken, maar ondanks dat is er al
negen maanden geen overleg meer
geweest”, zegt Fleuren. De directeur
kreeg talloze brieven van advocatenkantoren en zegt verder dat drie
OR-leden zijn afgetreden, omdat zij het
niet eens waren met de acties van de
raad. “De ophef doet veel pijn bij onze
medewerkers. Ik heb hier het laatste
jaar veel moeite mee gehad, want
uiteindelijk wordt niemand daar beter
van”, aldus de vertrekkend directeur.
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Dagboekaantekeningen uit 1944

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

‘Hoera! We leven nog’
Het centrum van Horst wordt op zondag 13, maandag 14 en dinsdag 15 oktober onder de noemer Donker Horst
in duisternis gehuld. 75 jaar geleden was het ’s avonds ook donker op straat, al was de aanleiding toen geen
evenement. Een inwoner van Horst beschrijft in een dagboekje uit 1944 die laatste donkere dagen van de
oorlog.

Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

VRIJDAG 11 EN ZATERDAG 12 OKTOBER

OPEN DEUR DAGEN
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR
HERFSTACTIE:

Horstenaar Mart van Issum vond het
dagboekje begin jaren 70 toen de
woning van molenaar Beuijssen aan
de Jacob Merlostraat werd gesloopt.
Het boekje lag op de zolder en is
anoniem, maar volgens Van Issum
waarschijnlijk wel afkomstig van
een lid van de familie. De schrijver
heeft op diverse data door het jaar
heen aantekeningen gemaakt, vaak
slechts enkele regels. Het geeft zo een
inkijkje in het dagelijks leven van de
Horstenaar.
Zo schrijft hij op maandag 18 september: “uitschakeling van de stroom”.
Op 12 en 13 oktober wordt het centrum van Horst gebombardeerd.
“Vrijdag, 13 oktober, 1944. Horst
gebombardeerd, kelder, Kerktoren.
M. Vervoort, M. of H. Kessels.
’s Avonds, Kerktoren en Kerk uitgebrand.” De Duitse bezetter is op zoek
naar mankracht om te werken in
Duitsland. Regelmatig worden mannen opgepakt. Zo ook op 17 oktober. “Vele Horstenaren weggevoerd

naar Duitsland, ca. 80 stuks”, schrijft
hij. Ook wordt er volop gevochten en
nemen de Duisters alles mee wat ze
tegenkomen. Op 21 oktober noteert
de man: “eigenaardige kalmte.”
Enkele dagen later zorgen granaten voor enkele doden. “Donderdag,
26 oktober, 1944. Oppikken van burgers, granaten en half uur in de kelder.
Hoera!, we leven nog.” Daags daarna
worden America en Meterik geëvacueerd. “Zaterdag, 28 oktober, 1944.
Heden nacht flink geschoten.”
Venlo en de Maasbrug gebombardeerd, brug beschadigd.” Op 31 oktober wordt Horst volop beschoten:
“grote schade. Granaten vanaf
12.00 tot 22.00 uur. Enkele doden,
vele gewonden.” Ook op zaterdag
4 november is het raak. “Flink geschut.
Rund meegenomen, terwijl het varken
op de lader hing. Nog een keer moeten vluchten.” De dagen erna zijn er
veel beschietingen en beschrijft de
Horstenaar de vele vliegtuigen die
naar Duitsland vliegen en de bom-

men die ’s avonds in de buurt vallen. “Donderdag, 9 november, 1944.
Enig geschut, tamelijk kalm. Haard van
Joosten meegenomen.” Woensdag
22 november, achteraf een belangrijke dag voor Horst. De bevrijding is
namelijk nabij. De schrijver noteert: “
Granaten. 13.20 Smalbrug in de lucht.
10.10 Kerktoren in de lucht. 15.00
Smalbrug in de lucht. 16.20 Engelsen
Stationsstraat.”
De dagen daaropvolgend is het
een komen en gaan van verkeer.
“Donderdag, 23 november, 1944. 8.00
uur, Engelsen gearriveerd, goed volk,
geweldig. NSB gehaald, 350 krijgsgevangenen. Enkele granaten op
Meterik.” Op donderdag 14 december
is een van de laatste aantekeningen
in het boekje te vinden. “De tands des
tijds, die al zoveel tranen heeft opgedroogd zal ook over deze wonden,
gras laten groeien.”

OP SECTIONAALDEUREN
EN DUOPORTS
Garagedeuren
Zonweringen

Kunststof kozijnen

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Tekst: Marieke Vullings

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

Tekort

Gemeente bezuinigt half
miljoen op sociaal domein
Gemeente Horst aan de Maas heeft jaarlijks een budget van 30 miljoen te besteden aan het sociaal domein.
27 miljoen euro is daarbij afkomstig van het Rijk. Dit is echter niet toereikend zegt het College van B&W van
Horst aan de Maas. Er moet daarom 500.000 euro bezuinigd worden.
Sinds 2015 ligt de uitvoering van de
taken op het gebied van het sociaal
domein, waar onder andere de jeugdhulp onder valt, op het bordje van de
gemeente. Volgens een onderzoek
van de Rekenkamer, zijn de inwoners
van Horst aan de Maas over het algemeen tevreden over het contact met
de gemeente en de geleverde zorg.
“Als gemeente zorgen we ervoor dat
we alle informatie goed in kaart hebben”, licht wethouder Thijs Kuipers
(Financiën Jeugdzorg) toe. “Met name
door de vraagverhelderingsgesprek-

25% KORTING

ken die we voeren.” Er dreigt echter
een begrotingstekort. Het geld dat de
gemeente krijgt van het Rijk is niet
voldoende, daarnaast wil de gemeente
de zorgverlening verbeteren. “We
moeten daarom bezuinigen, maar
zonder dat dit ten koste gaat van de
kwaliteit van de zorg.” Daarvoor is het
Actieplan Sociaal Domein opgesteld.
In dit plan staan een zestal acties die
voor een besparing van 500.000 euro
moet zorgen. Zo moet er intensiever
samengewerkt worden met huisartsen
en scholen. “Een docent vangt mis-

schien bepaalde signalen op, die een
huisarts niet krijgt”, zegt wethouder
Roy Bouten (Sociaal Domein). “Het is
belangrijk dat de echte zorgvraag goed
achterhaald wordt.” Kuipers: “Door
vroegtijdig signalen op te pikken kun
je zorgen dat iedereen de passende
hulp krijgt en niet van het kastje naar
de muur wordt gestuurd. Een doorverwijzing naar een psychiater of psycholoog is misschien niet altijd nodig. ”
Daarnaast wordt er regionaal gekeken
naar de inkoop van zorg en ondersteuning.

www.peetenmobiel.nl

Halloween voor kids

Vrijdag 11 oktober
van 17.00 - 21.00 uur
Meer info:
www.leurs.nl

Griezelspellen
Schminken
Pompoen snijden
en nog veel meer!
elke
zondag
open

In samenwerking met
Ruitersport Equidrôme

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

Strippenkaarten
zijn nu al
verkrijgbaar via
www.leurs.nl of bij
onze infobalie voor
€ 3,50 p.p.
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Hand in hand zijn wij gegaan,
tot aan de drempel.
Moegestreden, door onze liefde omringd,
ben je van ons heengegaan.

Ik kan niet winnen,
maar word wél een goede 2e.....
Op dinsdag 1 oktober 2019
overleed in de leeftijd van 45 jaar

Christie Jeucken - van Dijk

Tot ons groot verdriet hebben wij donderdag 3 oktober 2019
toch nog onverwacht, mijn lieve man, ozze pap en trotse opa
los moeten laten

Jan Coppus

eerste grote liefde van

“Coppus Jan”

Leon Jeucken

echtgenoot van

Mientje Coppus - Hendriks

allerliefste en trotse mama van

Geboren

Thijs

30 september 2019
Zoon van Martijn de Gouw
en Marja Gooren
Broertje van Daan
van Wijlickshove 7
5973 KG Lottum

Hij is 82 jaar mogen worden.

Sven & Stijn

Geboren

Pieter & Silvia
Jeffrey
Brittney
Jordey
Ton & Inge
Cato
Fiene

baasje van

Jorno
Familie van Dijk
Familie Jeucken

Thuur
05 oktober 2019
Zoon van
Bart Kleeven
en Josien Weijs
Hoogstraat 2
5872 AD Broekhuizen

Corr. adres: Pastoor Vullinghsstraat 45, 5975 AP Sevenum

Meterikseweg 94a, 5961 CZ Horst

De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats
donderdag 10 oktober om 14.00 uur in de aula van crematorium
“Boschhuizen”, Spurkterdijk 40 te Venray.

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
op dinsdag 8 oktober in crematorium Venlo.

Geboren

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor
“KWF Kankerbestrijding” op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Wij bedanken iedereen voor hun steun
en medeleven
in welke vorm dan ook.

Tijn

6 oktober 2019
Zoon van
Elien en Bob
Jakobs-Wijnen
Broertje van Nore
Beatrixstraat 9
5975 CG Sevenum

Een bijzonder woord van dank aan Huisarts Dr. M. Deckers en de
medewerkers van Proteion Thuiszorg voor de liefdevolle verzorging.

We missen je nu al!
Ongelooflijk...
Wij wensen Leon, Sven en Stijn,
familie, vrienden en collega’s
heel veel sterkte om dit
verdriet te dragen.
Namens iedereen van
Van der Hulst Rozenkwekerijen

Ons bereikte het droevige bericht
van het overlijden van ons lid

Jan Coppus
Bijna twintig jaar fungeerde het zaaltje van café Coppus Jan als
repetitieruimte voor ons koor. Hier werden we altijd zeer gastvrij
onthaald en werd menig gezellige avond doorgebracht.
Ook na zijn pensionering bleef Jan betrokken bij het koor
en was hij present bij onze buitenlandse concertreizen.
We wensen Mientje, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met dit verlies.

Fien en Wim
Jenniskens-Jeuken
18 oktober 2019
50 jaar getrouwd

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

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.

Gratis paardenmest af te halen in
Sevenum. Voor info bel 06 24 11 94 07.

Zondag 27 oktober Aroma Yoga
(herfst) van 10.00-12.00 uur
bij Asana Yoga Horst.
Info jeanne.verdellen@hotmail.com
of tel. 06 46 32 00 39.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Heeft u op korte termijn een woning
of appartement te huur voor min.
6 maanden? Dan kom ik graag met
u in contact. Man met vast inkomen,
voor 1 persoon zonder huisdieren.
Tel. 06 53 76 51 67.

Vlooienmarkt 13 oktober bij blokhut
Ôs Thôes, Kerkbosweg 34, America
van 13:30 tot 16:00 uur.
Entree € 2,50.
Aangeboden voor hagen te maken:
Ligustrum Oval. 100 - 120 cm.
E Verheijen, Lottum. Tel. 06 51 36 85 71.

&

Bestuur en leden
Horster Mannenkoor
Pedicure Dorothé Sevenum
www.pedicure-dorothe.nl
Bel voor een afspraak: 06 11 88 61 38.
Schilder nodig? Bel Jan Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Reserveer nu voor uw buitenonderhoud.

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

Aktie: deze week vele kleuren
viooltjes nu bij ons slechts
€ 0,25. H.Cox Molengatweg 4 Horst.
Tel. 06 54 30 69 64/398 29 22.

HALLO enige huis-aan-huisblad in regio
Nieuwsblad HALLO is vanaf 1 januari 2020 het enige huis-aan-huisblad in de gemeenten Venray, Horst
aan de Maas en Peel en Maas. Weekblad VIA Limburg, een uitgave van Mediahuis Limburg, stopt vanwege de hoge druk- en bezorgdiensten volgend jaar met de gratis verspreiding van zestien wekelijkse
nieuwsbladen.
VIA Limburg gaat in afgeslankte vorm
verder. Het aantal edities gaat van
zestien naar acht en de papieren editie wordt alleen bezorgt bij abonnees
van Dagblad de Limburger. Mediahuis
Limburg-directeur Maurice Ubags liet
aan 1Limburg weten dat huis-aanhuis bladen niet meer van deze tijd
te vinden. Eric van Kempen, uitgever
van de drie HALLO-edities, is het daar
niet mee eens. “Voor veel mensen,
zeker lezers zonder krantenabonnement, is een huis-aan-huisblad
een belangrijke nieuwsvoorziening.

Dat hebben meerdere onderzoeken
geconcludeerd”, zegt Van Kempen.

Gemeentegrenzen
In tegenstelling tot VIA Limburg
houdt HALLO zich strikt aan de
gemeentegrenzen. “Wij willen écht
lokaal nieuws brengen. Dat zorgt
ervoor dat de lezer een sterke binding met ons nieuwsblad heeft,
waardoor het voor adverteerders ook
in deze digitale tijd interessant is om
in HALLO te adverteren”, aldus Van
Kempen.

Online
Uitgevers kiezen er steeds vaker
voor om alleen nog te verschijnen
als digitale uitgave. De edities van
HALLO zijn ook online te lezen en via
de social media-kanalen. “Uit onderzoek blijkt echter dat het grootste
deel van onze lezers het prettiger
vindt om HALLO op papier te lezen.
Wij blijven deze mensen bedienen”,
vertelt Van Kempen. De drie edities
van HALLO vallen wekelijks bij zo’n
60.000 huishoudens op de mat.
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Leerlingen verdiepen zich in
lokale politiek
Wat vinden scholieren nu echt zinnige zaken? Welke onderwerpen zouden zij graag op de agenda van de
gemeenteraad willen zien? Die vraag stond dinsdag 8 oktober centraal tijdens Zinnige Zaken, waarbij leerlingen van het voortgezet onderwijs een dag een inkijkje krijgen in de lokale politiek.

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

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

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

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

Overdag gingen de leerlingen van havo
5 en vwo 6 van het Dendron College
verdeeld in vijf groepjes aan de slag.
Samen met hun coaches, bestaande
uit een raadslid en een oud-raadslid,
doken ze in de onderwerpen waarvan
zij vonden dat die politieke aandacht
verdienen.
De dag werd afgesloten met een jongerenraadsvergadering, waarbij de
leerlingen hun voorstellen presenteerden en verdedigden. Daarbij werd veel
gebruik gemaakt van filmpjes en eigen
onderzoek onder de inwoners van de
gemeente.
Het winnende voorstel zou uiteindelijk
op de agenda van de gemeenteraad
belanden. Zo vroeg één groepje aandacht voor het drugsbeleid, wilde een
tweede een activiteitencentrum voor
jong én oud in ’t Gasthoês en maakte
een derde zich sterk voor sport- en
bewegingsmogelijkheden in de kernen.

Deze laatste twee werden door hun
medeleerlingen van tafel geschoven.
De noodzaak ontbrak, vond een meerderheid van de leerlingen. Sociale en
fysieke veiligheid stonden op het lijstje
van de andere twee groepen, die al
snel merkten dat hun ideeën veel overlap met elkaar hadden. Het ene team
vroeg aandacht voor onveilige wegen
in de kernen. Ze hadden een enquête
gehouden onder 115 scholieren van
het Dendron waaruit bleek dat 70 procent zich wel eens onveilig voelt in het
donker.
De top drie van onveilige wegen
in Horst aan de Maas: de route van
Broekhuizen naar Horst, de weg van
Lottum naar Horst en die van Hegelsom
naar America. Slecht verlicht en daardoor onveilig voor de fietser, aldus het
groepje dat als gimmick fietslampjes
uitdeelde aan het publiek. Hun verzoek
aan de gemeente: zorg voor deug-

delijke straatverlichting op onveilige
routes. De laatste van de vijf groepen die hun voorstel presenteerden,
wilde aandacht voor sociale veiligheid en dan voornamelijk als het gaat
om de omgang met arbeidsmigranten. Doordat we te weinig in contact
met hen komen ontstaan er verkeerde
beelden, zeggen ze. Ze pleitten daarom
voor een soort buddy-systeem, waarbij
autochtonen optrekken met arbeidsmigranten. Uiteindelijk kreeg het voorstel om meer aandacht te schenken
aan veiligheid voor fietsers de meeste
bijval van de scholieren. Op verzoek
van burgemeester Ryan Palmen gaan
deze leerlingen nu de koppen bij elkaar
steken om samen met het groepje dat
pleit voor sociale veiligheid een concreet plan te maken.
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Jos Derks

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

Medewerker Recycling (fulltime)

Horst | Vac. Nr. P035376

Voor een productiebedrijf van verpakkingsmateriaal zoeken wij iemand met heftruckervaring en beheersing van de Nederlandse taal? Je werkt in twee ploegen.
Iets voor jou?

Allround medewerker preiteeltbedrijf (fulltime)
Maasbree | Vac. Nr. P034503

Binnen dit familiebedrijf ga je aan de slag in de preiteelt. Heb jij ervaring in
de tuinbouw/akkerbouw en ben je op zoek naar een leuke structurele baan
in dagdiensten?

Procesoperator betonindustrie (fulltime)

Venray | Vac. Nr. P033057

Voor een productiebedrijf van bouwelementen zijn we op zoek naar
een gemotiveerd iemand die bereid is in drie ploegen te werken en
met enige ervaring met geautomatiseerde machines. Ben jij dit?

Allround fokkerij medewerker (fulltime)
Gennep/Bergen | Vac. Nr. P035368

Wil jij aan de slag bij een internationale pluimveehouderij met
afwisselende taken en doorgroeimogelijkheden? Wij zoeken jou!

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06-55 41 51 70

Loop op woensdag 16 oktober tussen
10.00 - 16.00 uur eens bij ons binnen!

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | 077 - 39 808 83

Eerste editie Beroep onder de Loep
Zo’n driehonderd scholieren namen op dinsdag 8 oktober deel aan de eerste editie van ‘Beroep onder de Loep’.
Tijdens dit evenement bezochten leerlingen verschillende bedrijven. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks
terugkerend evenement wordt voor leerlingen uit de groepen 8 en het tweede jaar van het voorgezet onderwijs. Beroep onder de Loep heeft als doelstelling kinderen te helpen bij hun oriëntatie op beroepen. Er namen
leerlingen van drie scholen deel: het Citaverde College, Dendron College en de basisscholen van Dynamiek
Scholengroep. De dag begon om 10.00 uur op het Dendron College waar kinderen in gesprek gingen met
uitgenodigde gasten, waarna de bedrijven werden bezocht. Er werd ook een kijkje genomen bij Kempen.

VO OR ELK FEE ST
AVON DE N
TIJ DE NS KO UD E

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

G A SPA R A SO LS

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Degenen die ik lief heb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan

Francisca Josephina
Egging-Berends
Cis

echtgenote van

Joop Egging †
Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar.
Guus
René en Petra
Jelle en Eva
Martijn en Maartje
Monique en Rolf
Ines en Luc
Pascal
Sandra en Peter
Arno en Monika
Daniel
Celine
8 oktober 2019
Vondersestraat 49 D, 5961 JR Horst
De Eucharistieviering wordt gehouden op
vrijdag 11 oktober om 12.15 uur in de
parochiekerk OLV Visitatie, Emmastraat 18 te Velp Gld.
Aansluitend is om 14.15 uur een samenkomst in de aula
van begraafplaats Moscowa, Waterbergseweg 18 te Arnhem,
waarna we haar naar de laatste rustplaats begeleiden.
Na afloop is er gelegenheid om te condoleren
in de koffiekamer van de begraafplaats.

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.

Gedetineerden
fietsen voor
goede doel
Gedetineerde vrouwen in de penitentiaire inrichting Ter Peel in
Evertsoord gaan samen met personeelsleden fietsen voor het goede
doel Pink Ribbon. Dit doen ze binnen
de muren van de gevangenis.
In de gevangenis in Evertsoord wordt
de spinningmarathon op vrijdag
25 oktober gehouden. De opbrengst
daarvan komt volledig ten goede aan
Pink Ribbon. Naast de inrichting in
Evertsoord doen ook de vrouwengevangenissen in Nieuwersluis en Zwolle
mee. Nadat Evertsoord aan de beurt
is geweest, neemt Zwolle het spreekwoordelijke stokje de volgende dag
over. Daarna gaan de gedetineerden in
Nieuwersluis aan de slag.
Ook plaatsvervangend vestigingsdirecteur Carla Wjinhoven van PI Ter Peel
gaat deelnemen aan de spinningmarathon. Wijnhoven: “Deze dames zitten
een straf uit en maken dus een tijdje
geen deel uit van onze vrije samenleving. Toch willen ze ontzettend graag
iets terug doen voor de maatschappij
en gaan ze mee fietsen om geld in te
kunnen zamelen voor Pink Ribbon.”

Appels zelf plukken (Elstar, Boskoop),
€ 0,50 per kg. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo
tel. 06 53 13 01 32.

In een bomvolle Lambertuskerk hebben wij op zaterdag
5 oktober 2019 afscheid genomen van de heer

Jan Holthuis
Jan was een groot liefhebber van de natuur. Tijdens zijn
wandelingen viel hem op dat veel kruisen en kapellen
in een zeer slechte staat verkeerden.
Op 8 november 1970 besloot Jan met een viertal belangstellenden
hiervoor een Stichting tot behoud en beheer van Veldkruisen en
Kapellen in Noord-Limburg op te richten, en met succes.
Jan was de voorzitter en waar nodig gaf hij deskundige adviezen.
De samenwerking zowel in Horst aan de Maas als in de hele regio
was perfect. Op 26 september 2016 trad Jan af als voorzitter,
maar bleef wel erelid. Met een gerust hart kon hij het stokje
overgeven aan zijn opvolger Wiel Haegens.
Jan, je was onze grote inspirator.
We zullen je missen na al die fijne jaren.
Namens de Stichting Veldkruisen en Kapellen
in Noord-Limburg, Frits Huijs, secretaris

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Ons bereikte het droevige nieuws van het overlijden van

Jan Holthuis
Jarenlang was hij de drijvende kracht
achter de restauratie en het beheer van de kunstschatten
van de Sint-Lambertuskerk te Horst.
Mede dankzij zijn grote kennis, inzet en doorzettingsvermogen
is het culturele erfgoed van “zijn kerk” bewaard gebleven.
Wij wensen zijn familie veel sterkte bij dit verlies.
Stichting Beheer Kunstschatten
Sint Lambertus en het Parochiebestuur

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Te koop, antiek, brocante, vintage,
glas, keramiek en curiosa.
Zondag 13 oktober.van 11 tot 16 uur.
Cottage 38. Tuindersweg 38 Panningen.

Gevraagd hulp in huishouding,
max. 3 uur/week, Horst, werktijd
in overleg. Tel. 06 20 31 64 46.
Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet in Velden. Meer info bel
06 81 99 56 17.
Pedicure bij u aan huis.
Aangesloten bij Provoet.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.

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

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

Grote laurier 150/160 cm. slechts
€ 7.50 Taxus bijv. 80-100 cm. à € 7.50
(ook andere maten). Ook andere
heesters (hortensia’s). Info: www.
veld-tuinplanten.nl of 06 40 32 71 08.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl

Oh, zit dat zo!

Prinsjesdag en de woningmarkt
Met Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat het kabinet ook geld voor de woningmarkt vrĳ gaat maken. Een goede ontwikkeling.
Het woord woning komt 64 keer voor in de miljoenennota. Het is nu dus echt menens om de wooncrisis die er op de woningmarkt heerst,
op te lossen.
Er wordt nadrukkelijk gekeken om
starters en middeninkomens te
helpen zich op de woningmarkt
te begeven. Uitdagingen zijn
het vinden van bouwlocaties
en het aantal nog te realiseren
bouwplannen.
De NVM gaat met de minister in
gesprek om woningmarktregisseurs
te benoemen. Snelheid van handelen
is belangrijk.

Het aanbod van woningen blijft al
jaren achter bij de groeiende vraag
naar woningen. Krapte, stijgende
huizenprijzen en een tekort aan
huurwoningen, het is allemaal
niet niets. Er wordt in totaal ruim
2 miljard vrijgemaakt voor de
woningmarkt.

Er komt 1 miljard euro beschikbaar
om betaalbare woningen te bouwen
in schaarstegebieden, inclusief
de financiering van de daarvoor
nodige infrastructuur, het opvangen
van de potentiële gevolgen van
de stikstofuitspraak voor de
woningbouw en het zorgdragen voor
een kwalitatief goede leefomgeving.
Waarbij wel de kanttekening dat
er gekeken moet worden naar
doorstroming, zodat er betaalbare

woningen vrijkomen voor starters
en gezinswoningen die nu nog door
alleenstaanden bewoond worden.
De miljoenennota bevat weinig
concrete maatregelen om de
verduurzaming van ons land vorm te
geven. Dat moet geregeld worden
in het definitieve Klimaatakkoord.
De NVM had meer ambitie verwacht
om de verduurzaming van onze
bebouwde omgeving sneller te
realiseren. Er zijn nog te weinig
concrete plannen om de consument
te stimuleren om verduurzamende
maatregelen te nemen.
Verhoging van de
overdrachtsbelasting voor nietwoningen zorgt voor extra druk
op de lage rendementen die er
door beleggers behaald worden.
De NVM verwacht dat hiermee de
doorstroming op de kantorenmarkt

verder onder druk komt. Positief is
het voorstel voor afschaffen van de
overdrachtsbelasting voor starters.
Maar tegelijk is het niet eerlijk
dat door de verhoging van deze
belasting voor niet-woningen de
rekening hiervoor bij de bedrijven
gelegd wordt.

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

www.intermakelaars.com
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Geplukt

Angeliek Raedts-Roelofs Horst
Deze geboren Horsterse struint graag rommelmarkten af op zoek naar originele spulletjes voor in haar
huis. Zo slaapt hond Sjakie in een oude koffer. Haar grote droom is om ooit nog eens een B&B aan huis op te
zetten. Deze week wordt Angeliek Raedts-Roelofs (42) uit Hegelsom geplukt.

reis ging naar Duitsland. Niet naar een
of ander chique hotel. “Nee, we sliepen in een oude schoolbus. We vinden
het leuk om op bijzondere plekken
te slapen. We zijn jaren met de tent
op vakantie geweest en hebben een
paar jaar geleden een oude caravan
uit de jaren 70 gekocht en opgepimpt.
Nu trekken we er met ons ‘knurfje’ op
uit, lekker kneuterig.” Haar grote wens
is om ooit nog een B&B aan huis op
te zetten. “Bijvoorbeeld in een oude
schoolbus of zo. Dat zou ik dan willen
combineren met het in dienst nemen
van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.”

Maraboe
Angeliek leerde Petrie kennen in De
Maraboe in Sevenum. Ze waren net
een paar weken samen, toen Petrie’s
vader overleed. “Dat was een moeilijke periode, al heeft die ons wel
gevormd.” Petrie en zij vullen elkaar
goed aan, zegt ze. “Ik ben extravert en hij is introvert.” Samen gaan
ze er regelmatig met z’n tweeën op
uit. “Het liefst gaan we naar bandjes
kijken. We zorgen ervoor dat we niet
alleen papa en mama zijn, maar ook
Petrie en Angeliek.” Sinds een jaar of
5 wonen ze in zijn ouderlijk huis in
Hegelsom. “We hebben geen standaard interieur. Ik vind het heerlijk
om tijdens vakanties rommelmarktjes af te struinen. Alles hier in huis
heeft een verhaal. Ik hou ervan als
dingen al een leven hebben gehad.

“Ik heb geen ‘zitkont’”, zegt
Angeliek halverwege het interview. “Ik ben altijd bezig en ben
graag onder de mensen. Overdag
zit ik nooit op de bank voor de
tv. Dat had ik als kind al. Ik was
altijd aan het dansen of buiten
aan het spelen met de kinderen in
de buurt, hutten bouwen bijvoorbeeld.” Naar school gaan was dan
ook niet haar favoriete bezigheid.
“Dan moest ik stilzitten in de bank
en dat kon ik niet. Ik was altijd aan
het kwebbelen. Als er ouderavond

was, dan zweette ik peentjes”, zegt
ze lachend. Na de middelbare school
volgde ze de opleiding spw (sociaal
pedagogisch werk). Daarna volgde ze
een tijdje de opleiding creatieve therapie drama in Sittard waarna ze vervolgens twintig jaar in de jeugdzorg
als begeleidster op een woongroep
voor jongeren met gedragsproblemen
werkte. Twee jaar geleden maakte ze
de overstap naar tbs-kliniek De Rooyse
Wissel in Oostrum. “Ik was op zoek
naar een nieuwe uitdaging. Solliciteren
was wel spannend. Ik moet vaak uit-

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.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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leggen waarom ik dit werk graag doe.
Ik ben daar niet om lintjes uit te delen
voor hun daden maar ik geloof wel dat
de behandeling zin heeft. Het recidive
gehalte van ex-tbs-ers is vele malen
lager dan dat van ex-gedetineerden.”
Angeliek werkt op de zorgintensieve
afdeling waar tien patiënten verblijven met een psychiatrische stoornis, licht verstandelijke beperking en
veelal verslaafd zijn. “Ik heb er in mijn
werk geen last van dat ik maar klein
van stuk ben, je mentale draagkracht
is hier veel belangrijker dan je postuur. Ik ben erg sensitief en hier heb
ik veel profijt van in dit werk. Zo voel
ik snel aan wanneer iemand niet goed
in zijn vel zit en kan ik daar op anticiperen. Op die manier kun je eventuele
escalaties voorkomen. Daarnaast kan
ik altijd bij mijn collega’s terecht. Als je
weet wie er achter je staat maakt het
niet zoveel uit wie er voor je staat.
Het is pittig werk, maar ik hou wel van
een uitdaging.”

Angeliek is al 24 jaar samen met
Petrie Raedts met wie ze twee jaar
geleden in het huwelijksbootje stapte.
“Hoewel ik, toen hij zijn aanzoek
deed, niet meteen in de gaten had dat
het een huwelijksaanzoek was”, lacht
ze. “We hebben het feest in de tuin
kunnen houden en de hele dag was
precies zoals we wilden. We hebben
het echt op onze eigen manier kunnen
doen. Bijzonder was ook dat we dit
samen met onze twee zoons Sen en
Bodhi konden vieren.” Hun huwelijks-

We houden ook gewoon niet zo van
standaard. In ons oude huis hadden
we bijvoorbeeld een knaloranje keuken. Bij ons gaan de dingen sowieso
vaak anders dan anders. Daardoor is
het nooit saai hier”, knipoogt ze. Zo is
er hond Sjakie: een mix tussen een
labrador en een dalmatiër. Althans,
dat werd hun verteld toen ze het dier
aanschaften. “Maar waarschijnlijk is
zijn moeder twee keer op één dag
gedekt, want Sjakie is een kruising
tussen een dalmatiër en een bordercollie. Een verdwaald zaadje, want de
andere puppy’s in het nest hadden wel
duidelijk een labrador als vader”, lacht
Angeliek.

Bezige bij
Ze noemt zichzelf een bezige bij.
Zo spreekt ze graag met vrienden af
of is ze in de sportschool te vinden.
“Ik heb zelf een aantal jaren les gegeven, onder andere in steps en aerobics. Ik vind alle dansen leuk, behalve
stijldansen. Als ik kan dansen dan
ben ik in mijn element.” Ze geeft aan
tevreden te zijn met hoe het nu gaat.
“Als we de loterij zouden winnen, zou
ik graag met z’n vieren een rondreis
door de VS willen maken. Maar we
hebben het nu goed. We zijn gelukkig
en gezond en dat is het belangrijkste.”

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Jos Derks
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VVD Horst aan de Maas

Verstandig hout stoken is goed voor ons allen

Vroeger was het algemeen gebruik: er werd volop hout gestookt
om het huis te verwarmen en te koken. Hierna kwamen turf,
steenkool, olie en later gas als brandstof. Mede door het steeds
duurder worden van gas en olie wordt er weer hout gebruikt.
En dan de gezelligheid. Immers, een open haard verhoogt de sfeer
in huis.
De nadelen van houtstook worden
ook steeds meer duidelijk: fijnstof
en zogenaamde PAK’s zijn buiten
de stank de grote boosdoeners
voor de gezondheid. Vooral
bij windstil weer kan de buurt

CDA

massaal meegenieten van alle
houtkachels en open haarden.
Dat vooral mensen met een
longaandoening als COPD, astma
en bronchitis hier veel overlast
van ondervinden, beseffen de

houtstokers vaak niet. Maar ook
voor (gezonde) mensen is het geen
pretje als je hele huis onder de
houtrook wordt gezet.
Moet er dan gepleit worden voor
een verbod op hout stoken in de
bebouwde kom? Nee zover zou het
niet moeten komen.
Het zou zinvoller zijn om als
gemeente Horst aan de Maas
de houtstokers er bewust van te
maken dat ze bij windstil weer
gezondheidsschade kunnen

veroorzaken. En herhaal die
boodschap frequent.
Gewoon. Doen.

correct is. We stellen immers als
land vele strengere eisen dan onze
buurlanden daar waar het gaat om
het beschermen van onze natuur.
Bovendien werken we bij het verlenen van vergunningen nog altijd op
basis van berekeningen van computermodellen in plaats van echte
metingen. De techniek is zo ver dat
we kunnen meten hoeveel stikstof
er daadwerkelijk in de natuur terecht
komt. ‘Meten is weten’ is ook hier
de basis van de oplossing. Bij die

metingen dient dan ook alles meegenomen te worden, dus ook bijvoorbeeld de uitstoot van de luchtvaart.
Gaan we nog een stap verder dan
dienen we ook naar ons zelf te kijken. Want de uitstoot die mensen
zelf veroorzaken is tot nu toe nog
geen onderwerp van gesprek.

Twan Hoeijmakers

Stikstof houdt Nederland in de greep

Zelden zal een uitspraak van de Raad van State zulke grote gevolgen hebben gehad als recente uitspraak
over stikstof. Alleen in Limburg betekende dit dat 1.600 projecten stilgelegd werden. Van grote woningbouwprojecten tot het aanleggen van wegen en van nieuwbouw van stallen tot uitbreiding van bedrijven
op industrieterreinen. Dit alles om kwetsbare natuur meer te beschermen.
De insteek van de provincie is dat
we praktisch blijven denken bij het
zoeken naar oplossingsrichtingen.
Laten we vooropstellen dat stikstof
een onschuldig gas is, de lucht die
we inademen bestaat namelijk voor
78 procent uit stikstof. Van belang
is dat we de discussie blijven voe-

ren op basis van feitelijkheden. Na
het besluit in de ministerraad afgelopen vrijdag is er voor de korte
termijn duidelijkheid gekomen. In
Limburg starten we daarom binnen
veertien dagen weer met het verlenen van vergunningen, daarbij de
kanttekening dat elke ontwikkeling

SP Horst aan de Maas

leidt tot een reductie van ammoniak.
Het kabinet heeft daarnaast maatregelen aangekondigd zoals het verlagen van de snelheid op snelwegen
en het opkopen van verouderde stallen in de buurt van kwetsbare natuur.
Op lange termijn wordt gekeken of
de systematiek die gehanteerd wordt

Prestatieafspraken met Wonen Limburg en Woonwenz

Onlangs kwamen de plannen die Wonen Limburg en Woonwenz hebben in onze gemeente voor het
komende jaar aan de orde. Voor de SP is de sociale huursector enorm belangrijk.
Landelijk is 21 procent van de woningen een sociale huurwoning. In Horst
is dat amper 14 procent. Daarbij zijn
de wachtlijsten voor een sociale
huurwoning lang, gemiddeld twee
jaar, maar zeven jaar is geen uitzondering. Volgens de SP moeten er dus
fors meer huurwoningen komen.
Vorig jaar vroeg Wonen Limburg om
honderd kavels bij de gemeente die

Rudy Tegels,

ze meteen wilde volbouwen. De teller blijft echter steken op veertig
woningen in Horst (De Afhang) en
tien in Grubbenvorst (De Comert).
Veel te mager dus. Bij elke bijeenkomst in elk dorp in onze gemeente
horen we zowel jongeren als ouderen
noemen dat ze zo graag in hun eigen
dorp willen (blijven) wonen, maar
dat er gewoonweg niets te krijgen

is. En dan nog maar te zwijgen over
gezinnen die in de knel komen bij
een scheiding of financiële problemen. Het is te gek voor woorden dat
deze gezinnen nu vaak een aantal
jaren moeten overbruggen in chalets
op campings.
Een andere belangrijk punt is herstructurering van wijken in de kern
Horst zoals de Norbertuswijk, De Riet

en de Mussenbuurt. In deze wijken,
waarin veel huurwoningen bij elkaar
liggen, komen alle problemen bij
elkaar: taal- en cultuurproblemen
vanwege de aantallen arbeidsmigranten en statushouders, onbegrip door huisvesting van mensen
uit de geestelijke gezondheidszorg
en mensen die kampen met sociale
problematiek. Dit geeft veel druk
op de leefbaarheid in deze wijken.
Ook hiervoor moet veel meer aandacht komen. Passend toewijzen van

woningen, zodat je kunt sturen op
samenstelling van buurten, straten
en wijken, zou hier een middel voor
kunnen zijn. Verder verdient huisvesting van groepen als senioren en
woonwagenbewoners meer aandacht.

Sonja van Giersbergen,

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.

WIL JE OOK
diverse
JOUW MENING
soorten
GEVEN OVER WAT
ER SPEELT IN ONZE
buxusGEMEENTE?
vervangers
vanaf

€ 0,59

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

MELD JE DAN NU AAN!

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

2095

FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M2

WWW.TIPHORSTAANDEMAAS.NL

DETEGELTENT.NL
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Niet alles kan, we komen ruimte tekort
Vanaf 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Dan worden Rijk, provincies en gemeentes gedwongen om een visie te formuleren waarin ook omgevingskwaliteiten benoemd worden. Zolang we
ons als politiek hoofdzakelijk laten leiden door economische belangen,
gaat ook de vernietiging van het landschap door.
Op onze postzegel aan de
Noordzee willen we van alles. XXLdistributiecentra, windmolens, velden met zonnepanelen, woningbouw
en uitbreiding van IV-bedrijven.
Een groene wei met heggen en slootjes, een paar koeien en oude eiken-

D66+GroenLinks

bomen. Dat is het typische beeld dat
de gemiddelde Nederlander heeft van
het Nederlandse landschap. Het vormt
een wezenlijk deel van onze identiteit,
maar dit beeld correspondeert zelden met de werkelijkheid. Veel plekken zijn binnen één generatie zelfs

volkomen onherkenbaar geworden.
De Raad van State heeft met de PASuitspraak een rem op de groei gezet.
Een noodrem. Want we zijn, volgens
de Europese regels die ons beschermen tegen onze eigen té explosieve
groeistuipen, ons boekje té lang en
té ver te buiten gegaan. We hebben
de natuur jarenlang overbelast met
stikstof. We mogen de problemen niet
meer voor ons uitschuiven. En je kunt
er donder op zeggen dat we vandaag
of morgen ook de rekeningen op ons

bord krijgen voor de vervuiling van
onze lucht, onze bodem en ons grondwater. Want ook daar zijn we doorgeschoten. Groei was het toverwoord.
Wachten op de nieuwe omgevingswet in 2021 kan niet meer. Ook in
onze gemeente worden we gedwongen keuzes te maken, alleen is op dit
moment nog niet duidelijk welke we
hebben. Duidelijk is wel dat niet alles
kan wat we willen.
Jan Wijnen

In een coalitie is het geven en nemen

D66+GroenLinks maakt zich, ook nu er tekorten dreigen en pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, sterk gen is in samenspraak met school en
voor het blijven investeren in onze kinderen en jeugd en dus in gezonde en duurzame scholen. Onze kinde- Dynamiek nu een andere locatie op
het oog. D66+GroenLinks heeft hierin
ren verdienen scholen waar eigentijds onderwijs gegeven kan worden.
Lange tijd hoorden we niks over de
bouw van de STip, de nieuwe fusiebasisschool van Swolgen en Tienray.
Waarom? De nieuwe school wordt
600.000 euro duurder door met name
het bijna energieneutraal maken van
het gebouw (BENG). De vraag was:
betaalt de gemeente dit? Uiteindelijk:
ja.

Dan obs Weisterbeek in het centrum
van Horst. De gemeente wilde de
school naar het leeg liggende Junior
College bij het Dendron College verplaatsen. Onmogelijk. Je kunt kinderen en ouders niet uit hun buurt en
dus leef- en speelomgeving halen
en bijna 2 kilometer verderop neerplanten. En denk eens aan de extra

verkeersstroom: naast alle Dendronleerlingen ook nog dagelijks 400
kinderen met ouders op de weg.
Scholengroep Dynamiek, maar vooral
het team en de ouders zagen dit
totaal niet zitten. D66+GroenLinks
ook niet. De wethouder heeft dit
plan uiteindelijk laten varen. Met
oog voor toekomstige ontwikkelin-

meegedacht.
In het Junior College wordt nu een
sportcampus nagestreefd. Een prima
bestemming die aansluit op de
Afslag10-gedachte. Naast investeren
in onderwijs gaan we nadrukkelijk
ook voor een beter milieu, gezonde
lucht en bodem. Geen stijging van de
uitstoot. Ook duurzaamheid en energietransitie staan hoog in het vaan-

del. Voor handhaving hebben we fiks
extra geld losgepeuterd. Huisvesting
van arbeidsmigranten is flink verbeterd door nieuw beleid. En in de zorg
blijft dat iedereen de zorg krijgt die
nodig is.
Uiteraard hebben we bij de coalitieonderhandelingen ook zaken moeten
laten varen zoals de verplaatsing van
het zwembad. Hoe pijn dat ook doet,
je krijgt er wel wat voor terug.
Jos Gubbels

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.

Zaterdag 19 oktober van 10.00 - 16.00 uur

Kookdemo Bauknecht
Deurne

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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Gefeliciteerd!

Genomineerden Ondernemervereniging Horst aan de Maas en Venrayse Ondernemersverenigingen Rabobank Horst Venray feliciteert alle genomineerden van de
Ondernemersprijzen Horst aan de Maas en Venrayse Ondernemersprijzen!

21 oktober 2019 in de Schouwburg in Venray

Finaleavond Rabo ClubSupport
Verenigingen en stichtingen die zich aangemeld hebben voor Rabo ClubSupport hebben per mail een
uitnodiging ontvangen voor de Finaleavond op 21 oktober 2019.
Aanmelden voor deze avond kan nog t/m 14 oktober
2019 via de link in de mail. Is jouw club aangemeld,
maar geen uitnodiging ontvangen? Mail dan naar
communicatie.horstvenray@rabobank.nl.

Let op!
Voor uitbetaling van de cheque is het noodzakelijk
dat er 1 persoon namens jouw club aanwezig is op
21 oktober.

Kids Climate Conference
Eind september vond de Kids Climate Conference (KCC)
plaats in de Heere Peel. En wij waren erbij! KCC is de junior
klimaattop voor kinderen uit Nederland en België.
Een weekend lang werden de kinderen geprikkeld en
uitgedaagd om na te denken over oplossingen die bijdragen
aan een betere wereld. De kinderen van nu zijn immers de
toekomst van morgen.

Stem nu op jouw
favoriete club!
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.

Kijk op rabo-clubsupport.nl
Als partner van KCC verzorgden wij één van de workshops
voor de kinderen. Wij vroegen de kinderen hun ideeën
voor een betere wereld op houten latjes te schrijven.
Van deze houten latjes maakten zij twee houten banken.
Deze klimaatbanken staan symbool voor een betere wereld
vanuit het oogpunt van de kinderen en gaan een reis maken
door Nederland en België. Growing a better world together!

Nieuw ledenmagazine
Rabo & Co
Wekelijks Inloopspreekuur hypotheek & vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek:
• iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• kantoor Kerkeveld 21 Horst
• kantoor Schouwburgplein 13 Venray
Neem je een actuele loonstrook en geldige legitimatie mee?

Liever een gesprek
op een andere dag?
Maak dan een afspraak met één van
onze adviseurs via telefoonnummer
(077) 389 84 00.

Begin november verschijnt het nieuwe ledenmagazine
Rabo & Co. Dit magazine vervangt de Dichterbij.
Rabo & Co heeft een vernieuwde look and feel met nieuws,
verhalen en interviews. Het magazine heeft een landelijk deel,
een regionaal deel en een lokaal deel. Zo komt Rabobank dicht
bij de leden en verbindt de bank lokale, regionale, nationale
en internationale initiatieven.
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eens/oneens geef uw mening

Een jointje op de middelbare school
moet kunnen
Leerlingen van het Dendron College lieten tijdens de jongerenraadsvergadering dinsdag 8 oktober weten dat het drugsgebruik onder de jeugd
een groot probleem. Ze worden op straat aangesproken of ze een pilletje willen en ook op school wordt drugs gebruikt. Het Dendron College is
echter een rookvrije school, laat staan dat het is toegestaan om drugs te gebruiken.
Jongeren en drugs: het is een combinatie van
alle tijden en zal dat ook blijven. Voorstanders
zullen zeggen dat het gebruik van bijvoorbeeld
een jointje op school slecht te controleren is
en dat het verbieden van iets juist aanzet tot
het gebruik ervan. Zolang het niet de spuiga-

ten uitloopt, moeten we er niet moeilijk over doen.
Tegenstanders daarentegen kunnen inbrengen dat
het wettelijk bepaald is dat drugs onder de 18 jaar
niet is toegestaan en dat de middelbare school,
waar het merendeel van de jongeren onder de 18
is, daarin een voorbeeldfunctie heeft. We moeten

het toch niet normaal gaan vinden dat jongeren
onder invloed van drugs een les volgen? Wiet klinkt
misschien onschuldiger dan xtc, maar het blijft een
drug.
Een jointje op de middelbare school moet kunnen.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 40

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 vertrokken, 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, 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? Ja, vindt 82 procent van de stemmers op onze poll. 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.
De overige 18 procent is het daar echter niet mee
eens. Demonstreren, helemaal prima maar het liefst
wel zo dat andere weggebruikers er geen last van
hebben.

Kiss & Ride tijdens Halloween Nights

Op 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25 en 26 oktober vinden in Attractiepark Toverland weer de Halloween Nights plaats. Om de verkeersdoorstroom op deze avonden voor iedereen zo optimaal
als mogelijk en veilig te laten verlopen wordt er een speciale Kiss & Ride-zone ingericht voor
het afzetten en ophalen van bezoekers. De verkeerssituatie op deze avonden is daardoor
gewijzigd voor zowel bestemmings- als doorgaand verkeer en is afwijkend t.o.v. eerdere jaren.
Kijk op toverland.com/parkeren voor aanrijroutes, plattegronden en meer informatie.
Belangrijke informatie
• De afslag naar Toverland vanaf de Midden Peelweg (N277) is afgesloten vanaf 21.30 uur
• De Schorfvenweg is éénrichtingsverkeer vanaf 17.00 uur vanuit de richting van Toverland
• Ophalen en brengen kan alleen via de Kleefsedijk (vanaf A67) of de Steeg
(vanuit Horst & Sevenum); volg hiervoor de borden
• Volg ten alle tijden de instructies van verkeersregelaars op voor een
optimale doorstroming

Ingezonden brief

De hel kwam uit de hemel
In haar bestaan heeft de gemeenschap van Horst in de afgelopen eeuwen veel doorgemaakt. Grote schokkende momenten speelden zich vaak af in persoonlijke kring. De grote brand van Horst zoals in 1729, toen
een half dorp in de as werd gelegd, was een van de uitzonderingen die direct een hele gemeenschap trof.
Er waren perioden met pest en
vreemde overheersing, maar dat
leidde niet tot veldslagen voor de
poorten van Horst. Dat dorp bleef in
relatief rustig vaarwater. Totdat in de
nadagen van WO II boven het centrum van Horst de hel uit de hemel
viel. Twee dagen van bombardementen op Horst en ook America
door bevriende geallieerde troepen
verwoesten vele levens. Op het oude

kerkhof van Horst liggen 35 ervan
begraven. Bij elkaar, onopvallend,
hun namen op één klein bordje verzameld. Een drama op dorpsschaal.
Intussen op nog geen kilometer van
onze gemeentegrens liggen 31.598
namen begraven, in Ysselsteyn op
het grootste militaire kerkhof van
West-Europa. Een drama op wereldschaal. Zo ver als het oog reikt
namen van mensen gekerfd in even

zovele stenen kruisen. Namen van
jonge mannen meestal die allen aan
de andere kant van onze vrijheid
stonden en ons die ontnamen.
Toen onze vijand. Intussen onze
vriend, maar blijvend slachtoffer van
een besluit dat ze hebben genomen. Zou ik in hun plaats een andere
keuze hebben gemaakt? Zou ú als
Duitse burger het onderscheid hebben durven maken om tegen de

stroom in anders te kiezen?
Tijdens het evenement Donker Horst
worden de Horster slachtoffers van al
die keuzen geprojecteerd op de muur
tegenover het kerkhof. Om bij die
levens stil te kunnen staan.
En ga daarna ook eens naar
Ysselsteyn. Een plek waar nu een
immense stilte spreekt die destijds
niet werd gehoord...

Jan Duijf, Venrayseweg 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.

Brandt los!

Column

Oog voor de
wereld
Een Australisch stel zat tegenover me in de trein richting
Maastricht. Ik was onderweg
naar school, zij waren op
vakantie. Ze staarden naar
buiten en verwonderden zich
hoorbaar over de landschappen
hier.
“Wow...”, verzuchtte de man.
“How beautiful!” Ik volgde zijn blik
naar buiten en verwachtte half en
half een gigantische regenboog te
zien, of een zeldzame, gekleurde
vogel. De trein reed echter langs
een paar uitgestrekte maïsvelden, waarvan we er alleen in Horst
aan de Maas al tientallen hebben.
Even later kwamen we ook langs
bossen en wat Zuid-Limburgse
heuvels. Ook daar verwonderde ik
me al lang niet meer over. De twee
Australiërs bleven elkaar echter
aanstoten en wezen op de prachten van het Nederlandse landschap.
Heel lang hebben dit soort uitzichten vanuit de trein mij weinig
tot niets gedaan. Meestal ben ik
aan het werk in de trein en kijk ik
niet eens naar buiten. Die twee
Australiërs openden met hun verwondering echter ook mijn ogen.
Toen ik met hun blik naar buiten
keek, bleek dat ze gelijk hadden: de route van Tegelen naar
Maastricht zit vol mooie plaatjes.
Dat was me nog nooit echt opgevallen, ook al maak ik de treinreis
langs die route meerdere keren per
week.
Op vakantie in een ander land
verwonder ik me ook over het
landschap. Dan maak ik volop
landschapsfoto’s en kan ik oprecht
genieten van een mooi uitzicht.
Thuis in Nederland lijkt alles te
normaal om als bijzonder te zien
en vergeet ik vaak om me te
verwonderen. Sinds die treinreis
met het Australische stel probeer
ik daar verandering in te brengen. De wereld is mooi, ook thuis.
We moeten alleen niet vergeten
om er oog voor te hebben.

De wereld is mooi,
ook thuis

Aniek
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Kanttekeningen bij de trots van CDA Horst aan de Maas
Raadslid van het CDA Horst aan de Maas Alex Janssen is “trots op de boer met lekker eten voor iedereen”.
Ook ik ben trots op die boer, niet
alleen omdat hij lekker eten voor
iedereen belooft, maar vooral omdat
hij een productiewijze heeft gekozen die past in een circulaire economie. De varkens worden gevoerd met
de overgebleven voedselresten uit
de levensmiddelenindustrie en zetten deze om in hoogwaardige eiwitten: varkensvlees. Voedselverspilling
wordt zo tegengegaan. Vervolgens
het ontstaan van samenwerkingsverbanden niet alleen tussen var-

kenshouders en andere agrarische
sectoren, maar ook met supermarkten. Maar ik ben er ook van overtuigd
dat zo’n megastal in de toekomst, ook
in deze regio, niet meer haalbaar is.
Ik herinner me nog als directeur
van het Maatschappelijk Werk nauw
betrokken te zijn bij de problemen
in boerengezinnen, de rampen voor
boeren: varkenspest, gekkekoeienziekte, uitbraken van mond-enklauwzeer.
Wijffels: “Kippen moeten kunnen

scharrelen, varkens moeten kunnen wroeten en koeien horen in
de wei”, klonken als een sprookje.
De toen beoogde duurzaamheid van
de landbouw leeft nu in de gehele
Nederlandse samenleving. Het CDA
en Rabobank hebben vanaf 2001 een
politieke omslag naar duurzaamheid
weten te voorkomen. Het huidige
boerenprotest heeft er in ieder geval
toe geleid dat ook het CDA, wil het
zijn kiezers niet verliezen, niet alleen
boeren tegemoet moet komen, maar

ook aan de diepgevoelde klimaatcrisis in de samenleving. Ook al is
het onder voorwaarden, het CDA
zal de klimaatdoelstellingen moeten accepteren en waar nodig moeten afdwingen. De Rabobank draagt
met verve uit dat zij 85 procent van
de Nederlandse agrarische bedrijven
financiert en dus de grootste schuldeiser voor de agrarische sector is.
Bij leningen staat rentabiliteit nog
altijd voorop (zie Rabobank Horst
Venray). Economische overwegingen
en risicomijding bepalen of een boer
een lening krijgt. Innovatie bete-

kent in Rabo-termen veelal schaalvergroting, want de omschakeling
naar duurzamere landbouw betekent
niet dat schaalvergroting is uitgesloten. Maatschappelijk draagvlak is
het laagst geplaatste criterium, terwijl erkend wordt dat er een kloof is
tussen consument/burger en boer.
Die te overbruggen in gezamenlijke
verantwoordelijkheid is een mooie
taakstelling voor de Houben Group,
CDA en gemeentebestuur.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Ingezonden brief

Moeten de kernen betalen voor voorzieningen in Horst?
Het College van B&W heeft laten weten dat ze zwembad en sporthal De Berkel will verplaatsen naar een
stuk grond naast het Dendron College. Een project dat heel veel geld gaat kosten, zo heb ik begrepen.
Terwijl het huidige zwembad en de sporthal nog jarenlang zonder echte problemen mee kunnen.
Als het aan het college ligt gaat
men ook nog voor een 50 meterbad, terwijl zelfs het Pieter van de
Hoogenband bad in Eindhoven financieel niet eens rendabel is. Ook in
Venlo gaat men een nieuw 25 meterbad bouwen, kosten tussen 11 en 15
miljoen. Het geld dat de gemeente

wil gebruiken om een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal te bouwen en De Berkel te slopen, moet
ergens vandaan komen. En in Horst
wordt op het moment nog veel meer
ondernomen dat veel geld kost.
Denk alleen maar aan de verbouwing
van het Gasthoês. Ook de fietstun-

nel bij het spoor in Sevenum is op
de lange baan geschoven, maar
deze ligt dan ook niet in de kern van
Horst natuurlijk. Ik heb het idee dat
de dorpen rondom Horst moeten
betalen voor deze zaken. Gymzalen
worden gesloten, sportvelden bijeen
gevoegd. Dat betekent op termijn

een aantasting van de leefbaarheid
van de kernen. Om een dorp leefbaar te houden is een aantal zaken
van belang. Het eerste is een basisschool. Maar meteen op de tweede
plaats komen de verenigingen in
een dorp. Die zorgen voor de binding
van de mensen onderling. Essentieel
voor de leefbaarheid. Door allerlei
voorzieningen uit de dorpen weg te
halen, om geld te besparen, komt
het verenigingsleven onder druk te

staan en daarmee voor een deel ook
de identiteit van een dorp. Ik vind het
een slechte zaak dat het gemeentebestuur op de verkeerde zaken bezuinigd om in Horst een prestigeproject
als het zwembad en de sporthal te
realiseren binnen Afslag10. Ik hoop
dat de gemeenteraad daar een stokje
voor gaat steken…
Leo Linssen,
Prinses Marijkestraat 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.

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

bureau
leefomgeving

“JOSÉ HEEFT HAAR CHEMOKUREN
GELUKKIG ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is
de basis voor herstel van zelfvertrouwen, eigenwaarde
en een positief zelfbeeld.

Mollenbestrijding

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

Herfstpracht
voor huis en tuin!

‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder

Alle
kamervarens

Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

Fiets- en huissleutel verloren
op vrijdag 4 oktober bij bushalte
politiebureau in Horst. 06 11 82 82 23.
Atelier De Stal
Kinderkunst vanaf 23 oktober.
Info www.atelier-destal.nl
Te koop voor Nissan Qashqai
4 winterbanden met velg.
tel. 06 52 05 23 96.

Schoolstraat 7, 5961 EE te Horst | +31 (0)77-208 6099
info@bureauleefomgeving.nl | bureauleefomgeving.nl

Alle
Skimmia’s

Van 10-60 cm hoog
Alle soorten en maten.
Nu

-20%

Nu

Mini, midi, groot
en hangend.
Enorme
assortimentkeuze!

-20%

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

Acties geldig t/m 15 oktober 2019
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29 november 2019

Fit- en gezondheidstest in
Grubbenvorst: Test jouw ﬁtheid!

14 t/m 18 oktober 2019

Sporten en bewegen is gezond. Maar wat is gezond? En hoe ﬁt ben jij? Sport aan de Maas

Dagafsluiting
Tienrayseweg

organiseert samen met lokale partners een Fit– en gezondheidstest voor alle 60-plus-

Volgende week (week 42) wordt de

sers uit Grubbenvorst. De test vindt plaats op 29 november 2019 tussen 9.30 en 19.30 uur,

Tienrayseweg afgesloten in verband

in La Providence in Grubbenvorst. Meld je voor vrijdag 1 november aan.

met het snoeien van de bomen.

Doe mee!

van tijdstip aangeven (’s ochtends,

Het verkeer wordt omgeleid, maar de

Wil je meedoen? Binnenkort ontvang je een

’s middags of ‘s avonds). Voor de ﬁt- en ge-

bedrijven blijven bereikbaar.

brief van de gemeente in de brievenbus. Daar-

zondheidstest vragen we een eigen bijdrage

De werkzaamheden vinden elke werkdag

mee kun je je aanmelden. Stuur het volledig

van € 5. Voor vragen kun je terecht bij Jan

plaats van 9.00 tot 16.00 uur.

ingevulde aanmeldformulier terug voor vrijdag

Poels, beweegcoach van Sport aan de Maas

1 november 2019. Daarbij kun je je voorkeur

via 06-53235604 of jan@sportaandemaas.nl.

Aan het einde van de werkdag worden
de omleidingsborden tijdelijk omgedraaid.

Elke maandagochtend van 8.45 tot 9.30 uur

Aqua Bootcamp

Meterik

Aqua bootcamp is een uitstekende combi-

Ook trap- en stoottechnieken uit diverse

Stembureau voor
Poolse verkiezingen

natie van kracht- en conditietraining met het

gevechtssporten met uitvoering in

Op zondag 13 oktober is er in MFC de Meulewiek een stembureau voor Poolse inwoners.

bekende interval-of circuitsysteem.

explosieve spierkracht.

Tussen 7.00 en 21.00 uur kunnen zij daar stemmen voor het Pools parlement. Naast de

Er wordt gewerkt met combinaties van multi-

Alle verdere informatie vind je op

Poolse ambassade is dit de enige plek in Nederland waar Poolse staatsburgers kunnen

jumptraining, core-training en combat.

www.zwembaddeberkelhorst.nl

stemmen. Ook Poolse inwoners buiten de gemeente Horst aan de Maas kunnen in Meterik

Ben jij een doorzetter en houd je wel van een goede uitdaging? Dan is dit echt iets voor
jou! Aqua Bootcamp elke maandagochtend van 8.45 tot 9.30 uur.

terecht. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen.
De Poolse Ambassade benaderde de

Verkeer en parkeren

gemeente Horst aan de Maas, om hier een

Verkeersregelaars leiden het verkeer in

stembureau te openen. Burgemeester Ryan

goede banen. Op de St. Jansstraat geldt

Palmen begrijpt dat: “In Meterik, in heel Horst

tussen de Donkstraat en de Speulhofsbaan

aan de Maas én in onze regio wonen veel

éénrichtingsverkeer. Het verkeer richting Horst

Als het nodig is om iets persoonlijk in het gemeentehuis aan te vragen dan moet u eerst een

Poolse arbeidsmigranten. Meterik is dus een

wordt omgeleid via een korte omleidingsroute.

afspraak maken. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

mooie centrale plek.

Stemmers kunnen parkeren rond de gymzaal

Hoe maakt u een afspraak?

onze balie, maar op onze website kunt u altijd

We heten kiezers van harte welkom om hier

verkeer doorgeleid naar een parkeerterrein

Op onze website horstaandemaas.nl/afspraak

terecht. Veel dingen zijn 24/7 te regelen op

hun stem uit te brengen.”

langs de Crommentuijnstraat.

kunt u makkelijk een afspraak maken.

onze website. Bijvoorbeeld een vergunningaan-

Als u dat toch lastig vindt, kunt u ons bellen

vraag, afvalinfo opzoeken of melden dat er een

of even binnenlopen. We helpen u graag aan

verkeersbord kapot is.

een afspraak. U bent van harte welkom aan

Kijk eens op www.horstaandemaas.nl

Naar het gemeentehuis?

Maak eerst een afspraak!

en rond de kerk. Bij grote drukte wordt het

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

Het echtpaar van den Beuken–Weijs uit Griendtsveen vierde deze week hun 60-jarig huwelijksjubileum.

America

Hegelsom

Sevenum

Dissel 2

Past. Debeijestraat 24

Maarten de Vriesstraat 2

Hofweg 61

Horst

Steinhagenstraat 52

Broekhuizen

Meterikseweg 112 en 116

Simonsstraat ongenummerd

Horsterweg 14

Witveldweg 100

Horst aan de Maas

Evertsoord

Radmakerstraat 18

Regionale visie land- en

Drie Kooienweg 23

Venloseweg 17

tuinbouw Noord-Limburg

Grubbenvorst

Tuinderslaan 28

en Regionaal Ruimtelijk

De Kurver 23

Leopold Haffmansstraat 52

Kwaliteitskader

Venloseweg 17

Melderslo

Noord-Limburg

Winterheide 10

Swolgensedijk 14

Burgemeester Palmen feliciteerde hen persoonlijk met het bereiken van deze mijlpaal.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Twee keer winst voor SV Melderslo

Damesteam

Wittenhorst VR1 is OJC
Rosmalen VR1 te sterk af

De korfbalsters van SV Melderslo 1 mochten afgelopen week tweemaal aantreden voor een wedstrijd. Op
donderdag 3 oktober speelden ze in de beker tegen De Korfrakkers 1 uit Erp, waar verrassend, maar overtuigend met 16-6 werd gewonnen. Op zondag was de competitiewedstrijd tegen DAW Schaijk, waar de eindstand
6-13 in het voordeel van SV Melderslo was.

Vrouwenvoetbalteam Wittenhorst VR1 speelde zondagochtend 8
oktober uit tegen OJC Rosmalen. Wittenhorst VR1 was de baas op
en veld en ging er met de winst vandoor.

De bekerwedstrijd tegen De
Korfrakkers 1 werd thuis gespeeld
op sportpark De Merel in Melderslo.
SV Melderslo startte verrassend goed
tegen de Topklasser en voormalig
landskampioen uit Erp. De thuisploeg
wist meteen op voorsprong te komen,
maar was in de eerste helft nog niet
heel duidelijk de betere ploeg. In
de tweede helft was dat anders en
was SV Melderslo duidelijk dominant. Er werd ontzettend goed korfbal gespeeld door de thuisploeg en
dat was zichtbaar in de stand, waarin
SV Melderslo steeds verder uitliep.
Uiteindelijk klonk bij een stand van
16-6 het eindsignaal. Met deze overwinning is voor SV Melderlso overwin-

Wittenhorst startte sterk aan de
wedstrijd en wist al snel enkele
kansen te creëren. In de 6e minuut
volgden corners kort achter
elkaar, maar het doel werd nog
niet gevonden. OJC dat nog geen
wedstrijd gewonnen heeft in de
tweede klasse G, speelde vooral
op eigen helft en kreeg wel een
klein kansje tijdens het eerste
bedrijf. Maar de bal raakte de lat.
Wittenhorst werkte hard en gaf
Rosmalen niet de mogelijkheid
om de bal lang in bezit te houden.
Vlak voor rust werd Carin Vissers
van achteren neergehaald, maar
de scheidsrechter zag hier geen
penalty in.
Na rust zijn het de oranje zwarten die, net als in de eerste helft,
de baas zijn op het veld. Rosmalen
werd teruggedrongen op eigen
helft en Wittenhorst bleef rustig
aan de bal. In de 67e minuut werd
het geduld beloond: Carin Vissers

speelde enkele speelsters voorbij
en rondde daarna subliem af: 0-1.
Rosmalen kreeg nog een enkele
kans in de tweede helft, maar het
ontbrak de Brabanders aan scorend vermogen. Tot het einde bleef
Wittenhorst voetballen en de verdediging van de tegenpartij onder
druk zetten. Dit resulteerde in een
strafschop, omdat een verdediger
van OJC de bal op de arm kreeg.
Michelle de Wit schoot koelbloedig
vanaf elf meter binnen en bepaalde
de eindstand op 0-2!
Met zes punten uit drie wedstrijden
staat de promovendus uit Horst op
de 3e plaats in de tweede klasse
G. Volgende week zondag ontvangt Wittenhorst VR1 OVCS VR1
uit Sittard. De wedstrijd begint om
11.45 uur op Sportpark Ter Horst.

Tekst: Voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst

Impex Heemskerk BV, gevestigd op het Freshpark te Venlo,
is een handelsbedrijf in groente, fruit, aardappelen en
champignons. Door eigen import en aankopen op diverse
veilingen in Nederland en België zijn wij in staat
om concurrerende prijzen te bieden. Onze afzetlanden
zijn Nederland, Duitsland en België. Het gehele jaar
bieden wij onze klanten een compleet assortiment van
verse producten.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Orderpicker

groente en fruit m/v
(38 uur per week)

Oproepkracht

CE-chauﬀeur m/v
nachtdienst (25-30 uur per week)

tering in de bekercompetitie een feit.
De volgende ronde wordt namelijk pas
in april gespeeld.
Na de dus overtuigende zege op
De Korfrakkers, stond op zondag de
wedstrijd tegen DAW Schaijk op het
programma. SV Melderslo begon niet
super aan deze wedstrijd, maar kon
wel meteen op voorsprong komen.
Toch was DAW Schaijk de fellere ploeg,
die meer vechtlust uitstraalde. Vooral
in de aanval was dit goed zichtbaar.
Verdedigend had SV Melderslo het
aardig goed dicht staan, maar het
team had moeite met het creëren van
kansen tegen de hardwerkende ploeg
uit Schaijk. Bij een magere stand van
3-5 gingen de teams de kleedkamers

in. In de rust werd besloten dat er een
schepje bovenop moest en hoewel
DAW Schaijk in de tweede helft meteen de aansluitingstreffer kon scoren,
ging SV Melderslo er daarna vol overheen. Binnen een kwartier tijd werd er
een gat van zo’n vijf doelpunten geslagen. Die voorsprong kon SV Melderslo
goed vasthouden en naarmate de
tweede helft vorderde zelfs verder uitbouwen. De wedstrijd eindigde in een
stand van 6-13. Met deze overwinning
staat de ploeg voorlopig op een vierde
plaats in de Hoofdklasse.

Tekst: korfbalvereniging SV Melderslo

HZPC voor het eerst actief in Hoofdklasse
De eerste ronde van de Nationale Zwemcompetitie werd op zondag 6 oktober gezwommen in Maastricht. Voor
veel zwemmers was dit de eerste zwemwedstrijd na de zomerstop. Deelnemende clubs waren, net als andere
jaren, Zwemclub Eijsden, Zwemsport Parkstad (Landgraaf, Kerkrade en Brunssum) en Hellas-Glana (Heerlen
en Sittard).
Nadat HZPC vorig jaar gepromoveerd
is, komt de zwemvereniging uit Horst
dit seizoen uit in de Hoofdklasse. In de
Hoofdklasse zwemmen de beste achttien clubs van Nederland. Na deze
eerste uit vier wedstrijden staat HZPC
voorlopig op een 18e plek in het klassement. De verschillen tussen de
nummers 15, 16, 17 en 18 zijn echter
miniem.
Hoewel deze wedstrijd echt om
teamprestatie draait, werden er door
zwemmers individueel ook erg mooie
prestaties neergezet. Erg knap, zo
vroeg in het zwemseizoen. De junioren Noa Bartelds, Benthe van Ree,

Mila Sikes, Isis van Kuijk, Matthew
Finney, Lars Hagens, Jorn Sprunken,
Jesse Jacobs, Guido Jacobs en Stephan
Sjeptoera begonnen met de 200 meter
rugslag en 100 vlinderslag, waarop zij
allen een dik persoonlijk record zwommen of voor het eerst een goede tijd
neerzetten. Ditzelfde gold voor Danee
Verstegen, Naomi Brouwers, Jente
Sikes, Tijn van Kuijk en Cas Verstegen
op de 200 vrijeslag en 100 meter
schoolslag.
De jeugd- en seniorenzwemmers
hadden wederom een zwaar programma voor de boeg. Toch werden er
al enkele mooie persoonlijke records

gezwommen door Koen Koster (400
vrijeslag), Sjors Lemmers (200 schoolslag) en Ilse Swinkels (100 schoolslag). De wedstrijd werd afgesloten
met een estafettenummer bij de
heren en bij de dames. Het herenteam
(Dennis, Koen, Sjors en Björn) zwom
op de 4x100 meter wisselslag sneller dan ooit en scherpte hiermee het
clubrecord aan. De tweede ronde van
de nationale zwemcompetitie staat
gepland op 3 november in Horst.

Tekst: zwemvereniging HZPC

Hovoc nog altijd zonder setverlies
Hovoc heeft op bezoek bij TFC/Coppens Warenhuis uit Odiliapeel een 0-4 (18-25, 16-25, 18-25, 8-25) zege geboekt.
De volleyballers uit Horst zijn zodoende na drie wedstrijden in de derde divisie nog altijd zonder setverlies.
De uitdrukking ‘in het verleden
behaalde resultaten, geven geen
garantie voor de toekomst’, was totaal
niet van toepassing op Hovoc. In het
seizoen ‘16-’17 werd het team namelijk kampioen tegen TFC in Odiliapeel
en ook ditmaal won de ploeg gemakkelijk. In de eerste set keek Hovoc al
rap tegen een 4-1 achterstand aan,
maar die werd glansrijk omgebogen. Met 18-25 was de openingset

zodoende een prooi voor de gasten. In
de tweede set ging TFC steeds meer
tegen zichzelf spelen. De Horstenaren
speelden scherp en lieten zich, in
tegenstelling tot in de eerste set, nu
niet verrassen. Halverwege stond het
11-20, uiteindelijk werd het 16-25. TFC
gaf zich echter niet gewonnen en zo
kon Hovoc in set drie lange tijd prima
bijbenen. Door zes servicepunten op rij
van Roger Hoeijmakers won Hovoc de

set uiteindelijk met 18-25. De laatste
set bleek TFC moegestreden en liepen
de frustraties steeds hoger op. Hovoc
won de set, en daarmee de wedstrijd,
gemakkelijk: 8-25. Met de derde 4-0
winst op rij staat Hovoc onverminderd
bovenaan in de competitie. Zaterdag
gaat de ploeg op bezoek bij Volley
Tilburg.
Tekst: volleybalvereniging Hovoc

Geen winnaar in hockeytopper

Impex Heemskerk BV, gevestigd op bedrijventerrein Fresh Park Venlo, is
een handelsbedrijf in groente, fruit, aardappelen en champignons. Door de
eigen import en aankopen op diverse veilingen in Nederland en België zijn
wij in staat om concurrerende prijzen te bieden aan haar klanten. Onze
afzetlanden zijn Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en
Zweden.

Het duel tussen het eerste herenteam van HCH en de hockeyers van MPO, uit Vught, op zondag 6 oktober is
geëindigd in een gelijkspel: 5-5. Het was het eerste puntverlies voor beide ploegen, die tot aan het onderlinge
duel alle wedstrijden wonnen.

Het hele jaar bieden wij onze klanten een compleet en divers assortiment
van versproducten.

Reacties graag per e-mail naar info@impexheemskerk.nl
of per post naar Venrayseweg 120.a, 5928 RH Venlo

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:
CE-chauffeur dagdienst (38 uur per week)

Vanaf het eerste fluitsignaal creëerden beide ploegen veel kansen en
Reacties graag per e-mail naar info@impexheemskerk.nl of per post
naar Venrayseweg 120a, 5928 RH Venlo
het eerste doelpunt liet zodoende niet
lang op zich wachten. Helaas was het
de uitploeg die op voorsprong kwam.
HCH bleef echter de aanval zoeken en
wist de stand uit een strafcorner gelijk
Fresh
Park Venlo 3805
Fresh
Park Venlo 3805
te trekken. Niet veel later kwam MOP
weer op voorsprong, maar nog voor
Oproepkracht CE-chauffeur nachtdienst (25-30 uur per week)

rust maakte Horst de 2-2. De thuisploeg bleef veerkracht tonen, want
het kwam nog drie keer achter elkaar
op achterstand. HCH wist echter net zo
vaak terug te komen. Het bleef tot het
einde spannend en met de 5-5 eindstand werden de verwachtingen van
een hoogstaand en gelijkopgaand duel
waargemaakt.

Aansluitend kon er tijdens het jaarlijkse Oktoberfest veelvuldig worden
geproost op de nog altijd ongeslagen
status. Komend weekend staat de
uitwedstrijd in Zaltbommel op het programma voor de hockeyheren.

Tekst: Hockeyclub Horst
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Gemiste penalty in laatste minuut

Geen punten voor SV Melderslo
SV Melderslo 1 lukte het zondag 6 oktober thuis niet om een puntje mee te pakken tegen Blerick 1. Het team
verloor met 1-2.
SV Melderslo begon matig aan de
wedstrijd. Blerick was net wat feller. Het was dan ook verdiend dat
ze op voorsprong kwamen in de 18e
minuut. Dit nadat de verdediging van
Melderslo de bal niet weggewerkt
kreeg en Blerick met een geplaatst
schot de keeper kansloos liet: 0-1.
Melderslo werd in de loop van de
eerste helft een tikkeltje sterker,
dat resulteerde dan ook in een aantal kansen. In de 40e minuut kwam
een mooie voorzet van Gijs Coenders
vanaf links. Gijs van de Lisdonk kopte
echter net naast. In de 44e minuut
volgde een voorzet van de mee opgekomen verdediger Davey Ewalds ook

vanaf links, maar de voorhoede van
SV Melderslo kon net niet het laatste
zetje geven. Ruststand 0-1. Na de rust
begon Melderslo sterk, met verschillende kansen. Alleen in de afronding
lukte het nog niet. De keeper van
Blerick had het geluk mee op een
kopbal van Peter Spreeuwenberg.
Toch werd Melderslo beloond in de
70e minuut. Na een snelle uittrap
van Bas van Westerveld pikte Peter
Spreeuwenberg de bal op. Hij voetbalde sterk door naar de goal en
met een zuiver schuivertje rechts in
de hoek liet hij de keeper kansloos.
Melderslo zakte daarna iets in waardoor Blerick weer meer kans kreeg

om te voetballen. De 1-2 liet dan ook
niet lang op zich wachten. Een voorzet
vanuit een vrije trap richting tweede
paal werd binnen gekopt door Blerick.
Er volgden nog een paar goede kansen
voor Blerick. Melderslo probeerde de
druk weer wat op te voeren maar dat
was moeilijk op het natte veld. In de
90e minuut werd Bart Verheijen net
binnen het strafschopgebied neergehaald. Hiervoor werd de vijfde gele
kaart getrokken voor Blerick en een
penalty voor SV Melderslo was het
gevolg. De keeper wist het schot van
Bart Teeuwen echter te keren.
Tekst: voetbalvereniging SV Melderslo

Wittenhorst troeft Venray af
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst probeerde in Venray de eerste zege te behalen en andersom
idem dito. Het resultaat was dan ook dat het een leuke pot werd. De thuisploeg probeerde het gevecht te
maken, maar dit duurde niet lang. De voor deze avond in het geel gestoken oranjemannen namen het spel
duidelijk over. De wedstrijd eindigde in 1-4.
De 22e minuut was een belangrijke.
Eerst stopte Jaap Omvlee een moeilijke bal, waarna Marco Daniëls een
snelle actie afrondde, 0-1. Op slag van
rust kwam Venray goed weg. De snelheid van Joost van Rensch kreeg zijn
einde met de bal tegen de paal. Geen
succes helaas. Na de pauze probeerde
de thuisclub het verschil direct te
nivelleren. Snel had de goed spelende
achterhoede dit offensiefje onder
controle. In de 48e minuut kopte Bart
Zanders bijna de tweede treffer binnen. De lat moest redding brengen.
Marco Daniëls kreeg op deze avond
zijn tweede ster van VoetbalNederland

(50e competitiedoelpunt). Een schot
richting doelman Stiphout kwam terug
in het veld. De attente Daniëls was er
als de kippen bij en joeg de bal hoog
in het lege doel: 0-2. Voor Venray
kwam Niek Versteegen binnen de
lijnen. Even moest Wittenhorst dit varkentje gaan wassen. Toch glipte Bram
Vievermans tussen de laatste linies
en dit betekende de aansluitingstreffer, 1-2. De strijd werd met de minuut
spannender, want Venray kreeg twee
goede mogelijkheden om de gelijkmaker te scoren. Toen dit uitbleef was
het weer de beurt aan Wittenhorst.
Joep Beurskens benutte een vrije trap,

1-3. Wittenhorst had dus weer wat
marge en dit verschil kwam in het
verdere verloop niet meer in gevaar.
Een kwartier voor tijd was het Tom
Spreeuwenberg die zich in goede
positie zette en dit betekende zijn
eerste doelpunt en voor Wittenhorst
de uiteindelijke 1-4. De wedstrijd was
gespeeld en Wittenhorst mocht erg
tevreden zijn met het spel en zeker
met de uitslag. Een belangrijke zege
was het verdiende resultaat.

Tekst: Piet Nabben,
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst

Ondanks zelfvertrouwen toch verlies
voor Sporting ST
De mannen van trainer Han Friesen traden zondag 6 oktober vol vertrouwen aan in Lomm tegen RKDSO.
Ondanks dit zelfvertrouwen verloor Sporting ST uit Swolgen en Tienray met 7-2.
Het begin van de wedstrijd was
van beiden kanten erg onrustig en
Sporting ST wist geen grip op de wedstrijd te krijgen. Dit resulteerde in een
1-0 achterstand in de 18e minuut. Snel
hierna kwam RKSDO er met een paar
goede steekballen via de flanken een
aantal keer door. Dit resulteerde in de
2-0 in de 25e minuut en de 3-0 in de
39e minuut. Dit was dan ook de ruststand.
Ondanks de 3-0 achterstand begonnen

de mannen van Sporting vol vertrouwen aan de tweede helft. Echter binnen een minuut lag de 4-0 al in het
netje. Er volgde wel een snelle reactie
doordat Jur Janssen raak wist te schieten in de 47e minuut, 4-1. Ondanks
deze snelle tegenslag wist Sporting
geen grip op de wedstrijd te krijgen
en volgde in de 55e minuut de 5-1.
Ruim 10 minuten later wist Micha Cox
nog iets terug te doen door de 5-2
binnen te schieten. Vervolgens liep

de wedstrijd langzaam in het slot en
werden er nog twee goede counters
geplaatst door RKDSO die leidden tot
de 6-2 en 7-2.
Al met al een teleurstellend resultaat,
volgende week staat er weer een
thuiswedstrijd op het programma en
deze keer komt SVSH uit Someren op
bezoek.
Tekst: voetbalvereniging
Sporting ST

Volg je voeten voetbal festival
In samenwerking met de KNVB organiseren voetbalverenigingen Sparta’18, RKSV Wittenhorst en SV Melderslo
op woensdagmiddag 16 oktober het ‘Volg je voeten voetbal festival’. Deze middag is bedoeld voor meiden in de
leeftijd van 5 tot en met 14 jaar en wordt georganiseerd op Sportpark de Merel in Melderslo om 13.30 uur.
Deze middag is ook een uitnodiging
voor meisjes die op dit moment nog
niet voetballen en graag de sport willen ontdekken. Het ‘Volg je voeten
voetbal festival’ is een van de activiteiten die worden georganiseerd door
Voetbaldames Horst aan de Maas, een

initiatief van de voetbalverenigingen Sparta’18, RKSV Wittenhorst en
SV Melderslo. Door gezamenlijk activiteiten te organiseren willen ze het
meiden- en vrouwenvoetbal promoten
in de gemeente Horst aan de Maas.
Naast het ‘Volg je voeten voetbal festi-

val’ staat er net voor de kerstvakantie
ook een indoorvoetbaltoernooi op de
planning.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Mieke Verstappen,
Sparta’18, 06 30 15 56 42,
dames_bestuurslid@sparta18.nl
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Stichting ‘La Providence’ is een zelfstandig zorgcentrum
in Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt
cliënten, op grond van een zorgindicatie, huisvesting,
verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, activiteiten,
begeleiding en/of behandeling. Onze betrokken
medewerkers, die zich in kunnen leven in de cliënt en
diens familie, geven aandacht en warme liefdevolle zorg.
Het leefplezier van de cliënt is daarbij leidend, niet het
medisch model. We ondersteunen zoveel mogelijk de eigen
identiteit, zelfstandigheid, normen en waarden en cultuur
van onze cliënten en proberen hen onderdeel uit te laten
maken van de maatschappij. We ontzorgen onze bewoners
op het gebied van proces (regelen) en inhoud (zorg).
Onze zorg- en dienstverlening is gebaseerd op de vier
hoofdpijlers: Wonen | Thuis | Behandeling | Advies.

Jouw nieuwe uitdaging ligt hier!

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKER
12 uur per week / Afdeling Facilitair
Werktijden zijn bespreekbaar en vinden nu veelal plaats
in de ochtend.
Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig en vind je het
vanzelfsprekend dat je er écht bent voor de cliënt? Denk je in
kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde aan werken
met humor en respect voor cliënten en collega’s? Dan willen
wij graag met jou in gesprek.
Kernactiviteiten:
• het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in de
appartementen van bewoners en algemene ruimtes;
• overige werkzaamheden verrichten welke voortvloeien
uit de functie.
Functieprofiel:
• bij voorkeur ervaring met huishoudelijke werkzaamheden
en algemeen schoonmaakonderhoud;
• nauwkeurig, zelfstandig en samen kunnen werken in een
zelf-organiserend team;
• oog voor hygiëne, ordelijkheid en presentatie;
• dienstverlenend, gastvrij en flexibel.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijk dienstverband van 7 maanden.
Naast een passende salariëring (FWG 15) en secundaire
arbeidsvoorwaarden (CAO VVT), bieden wij jou een prettige
werk- en leeromgeving waarbij inzet opgemerkt en
gewaardeerd wordt en waar ambities een kans krijgen zich te
ontplooien.
Bij indiensttreding vragen wij je een VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag) te overleggen.
Enthousiast?
Bel voor meer informatie Ine Bongers, telefoonnummer:
077-3555632 Je brief en cv kun je tot en met 13 oktober 2019
mailen aan PO@laprovidence.nl of sturen naar La Providence,
Afdeling P&O, Ursulinenweide 5, 5971 ED Grubbenvorst.
De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag
17 oktober 2019.

Kom jij onze teams
versterken?
We heten je alvast van harte welkom!
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56
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VV Hegelsom boekt zege op EWC’46
Op een compleet verregende zondagmiddag 6 oktober wist VV Hegelsom een ruime zege van 4-0 te boeken op
EWC’46. De gasten uit Well zijn de laatste jaren een subtopper in de 4e klasse maar ondergaan momenteel een
kleine verjongingskuur.
Hegelsom trad aan in een sterke
opstelling, al moest Rik Huijs tijdens
de warming up afhaken waardoor de
opstelling op het laatste moment aangepast moest worden.
De overvloedige regenval dwong de
scheidsrechter tot een extra veldinspectie maar om 14.30 uur werd toch
voor de aftrap gefloten. Enkele minuten later lag de bal al in het net van
het EWC-doel, nadat de doelman door
Jordi Geurts voorbijgesneld werd en
deze beheerst afrondde. Hierna volgden enkele kansen voor Hegelsom zich
in snel tempo op, maar telkens stond
het vizier niet op scherp of werd de
spreekwoordelijke trekker niet tijdig
overgehaald. Na een minuut of twintig viel toch de 2-0 toen een bal werd

teruggelegd op Jordi Janssen, en de
Hegelsom-middenvelder met een
schot het doel trof.
De resterende minuten tot aan de rust
viel het spelniveau enigszins terug
en liet ook EWC enkele kansen noteren. Tijdens de pauze was het devies
voor de roodwitten duidelijk: snel
3-0 maken en zodoende de wedstrijd beslissen. En dit gebeurde dan
ook. Marc van Rens omspeelde de
doelman, maar werd daarbij ten val
gebracht: strafschop. Djen Verkoelen
benutte dit buitenkansje koelbloedig.
Hiermee was het duel eigenlijk wel
beslist, al bleven beide teams met
grote inzet voetballen. De omstandigheden werden steeds zwaarder, aangezien de hemelsluizen onafgebroken

geopend bleven. De nodige glijpartijen
en doorschietende ballen leidden af
en toe tot chaotische taferelen, maar
zonder dat dit onverantwoorde risico’s
op blessures leidde.
Uiteindelijk schoot Marc van Rens de
4-0 binnen om alle twijfels weg te
nemen, was er nog tijd voor een drievoudige wissel, en werd een doelpunt
van EWC nog afgekeurd wegens hands.
Een klein smetje op de wedstrijd
waren de late gele kaarten voor Bart
Spreeuwenberg en Bram Cox, waarbij
zeker de laatste wat ongelukkig was.
Desalniettemin, een regelmatige overwinning die vertrouwen geeft richting
de derby’s met America en Meterik.
Tekst: voetbalvereniging VV Hegelsom

Winst in derby voor VC Trivia D1
Dames 1 van VC Trivia hervatte na na een weekje rust zaterdag 5 oktober de competitie. Zij speelden deze dag
tegen Olsredlem D1 uit Melderslo, die sinds dit seizoen deel uit maken van de eerste klasse. Een lange, spannende wedstrijd die door VC Trivia in eigen hal werd gewonnen met 3-2.
De eerste set werd niet direct goed
gestart aan de wedstrijd. De dames
van VC Trivia moesten duidelijk op
gang komen en zij hadden moeite
met het verzorgen van eigen spel.
Deze moeite zorgde ervoor dat er weinig beleving kwam en het geloof in
eigen kunnen daalde. Olsredlem nam
duidelijk de touwtjes in handen en de
eerste set werd met 19-25 verloren.
In de tweede set moest er duidelijk
uit een ander vaatje getapt worden.
Er kon nu meer servicedruk gezet worden, waardoor VC Trivia het spelletje
van de dames uit Melderslo wist te

ontregelen. De beleving kwam langzaamaan weer tot uiting en de dames
haalden overtuigend de tweede set
met 25-16 binnen. In de derde set
werden de rollen weer omgedraaid.
Het spel van VC Trivia verslapte, er
werden onnodige fouten gemaakt en
de dames kregen de boel niet meer
onder controle. Hier wist Olsredlem
handig gebruik van te maken, waardoor de set met 17-25 werd verloren.
Een vijfde set zou de knoop door gaan
hakken in deze spannende derby. Met
een achterstand begon VC Trivia echter aan deze beslissende set, maar na

de wisseling van kant wist VC Trivia
eindelijk op te staan in de wedstrijd.
Ze lieten zien wat ze waard waren en
met overtuiging in eigen spel werd de
laatste set door de thuisploeg gewonnen met een alleszeggende stand van
15-13. Een twee-uur-durende wedstrijd werd met opnieuw een winst
voor VC Trivia afgesloten, waarbij zij nu
mogen gaan genieten van de herfstvakantie. Over drie weken mogen de
dames op pad naar Haps voor de derde
competitiewedstrijd van dit seizoen.
Tekst: volleybalvereniging Trivia

EEN voordelig dagje
UIT!
voor
• 2x entree kind
0
• 2x kinderpannenkoek 25,0
• 2x pannenkoek groot naar keuze
voorwaarden: actie is geldig van oktober t/m december 2019.
Alleen geldig met een reservering en vermelding van de actie.
Niet geldig in combinatie met andere acties en arrangementen.

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

Op zoek naar een leuke en goed
betaalde baan in de schoonmaak?
Waarom werken bij ICS Groep?

€
Goed salaris

Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

Opleidingen

Dressuurwedstrijden St. Joris
Paardensportvereniging St. Joris Meterik organiseert op zaterdag
12 en zondag 13 oktober dressuurwedstrijden voor paarden en
pony’s. De wedstrijden vinden plaats in de Molenhorsthallen in
Horst.
Op zaterdag wordt begonnen met
de oefendressuur, waarvoor geen
startbewijs nodig is. Iedereen
kan in deze rubriek starten, van
Beginners tot ZZL. Voor deze wedstrijd is er een nieuwe bodem
aangelegd in de Molenhorsthallen.
Op zaterdagmiddag starten de klasses B, L1 en L2 voor paarden. Op

zondag vinden vervolgens de wedstrijden voor de klasses M1, M2,
Z1, Z2 en ZZL voor paarden plaats.
Voor de pony’s zijn de wedstrijden
alleen voor de klassen Z1 en Z2.
Inschrijven voor deze wedstrijden
kan nog door een mail te sturen
naar wielvanrengs@home.nl

Le Mans en Napels

WK-tickets voor karter
uit Meterik
Kris Haanen uit Meterik slaagde er zondag 6 oktober tijdens de
laatste ronde van het Rotax Max BNL-kampioenschap in Genk in
zijn tweede ticket voor een WK karten te winnen. De jonge karter
mag daarom van woensdag 16 tot en met zaterdag 19 oktober
meedoen aan het WK voor IAME X30-rijders in Le Mans. Meteen
daarna pakt hij het vliegtuig naar Napels om in Italië het WK voor
Rotax Max-rijders te rijden.
“Dit is zeer vet”, zei Haanen.
“Ik ben echt zo blij.” Het talent
van het Engelse topteam Coles
Racing gaat nu doen wat nog geen
enkele Nederlander eerder deed:
naar twee WK’s karten van twee
verschillende motormerken. Met
het WK van Rotax heeft hij al de
nodige ervaring. Kris was erbij in
2016 in Italië als deelnemer in de
Micromax-klasse (en werd 3e),
vorig jaar in Brazilië was hij deelnemer in de Junioren-klasse (waar hij
16e werd in de finale na een tegenvallende kwalificatie).
Het WK IAME X30 in Le Mans is
nieuw voor hem. Kris debuteerde
dit jaar in kampioenschappen met
dat motormerk. Hij weet dan ook
nog niet precies wat hij van dat
WK mag verwachten. “Ik wil er
vooral veel ervaring opdoen en
er het beste van maken”, zei hij.
Een concreet resultaat had hij dan

ook niet in gedachten. “De finale
zou ik moeten kunnen halen, maar
het podium halen, zal heel moeilijk
worden.”
In Sarno, de baan die hij nog kent
van zijn eerste deelname aan de
Rotax Max Grand Finals in 2016,
hoopt hij opnieuw op een podiumplaats. “Ik vind het een heel
leuke baan; je kunt er op heel
veel plekken inhalen, in bijna elke
bocht. Mijn snelheid was er in 2016
erg goed. Ik ga er het beste van
maken.”
Het verschil met het WK in Le Mans
is behalve de andere competitie
met andere motor ook het feit dat
hij in de Franse stad zijn eigen spullen mag gebruiken. “Dat is wel fijn.
In het Rotax-WK krijg je een chassis
en motor via loting.”

Tekst: Blatter Media

Korfbal

Oxalis verliest van koploper
Voor korfbalvereniging Oxalis stond zondag 6 oktober een lastige
wedstrijd tegen koploper SVOC’1 in Oirlo op de planning. Oxalis
speelde een wisselvallige eerste helft en kwam op voorsprong.
Maar ze maakten te veel fouten waardoor SVOC in de tweede helft
ver uitliep.
In het regenachtige weer stond
er al snel 3-0 op het scorebord in
het voordeel van SVOC. De dames
van Oxalis bleven echter positief
en kwamen al snel terug tot 3-3.
Vervolgens pakten ze zelfs een
voorsprong van 3-6. Er werd echter
niet goed gecommuniceerd waardoor SVOC terugkwam tot de 6-6.
Uiteindelijk gingen de dames met
een stand van 7-6 de rust in.
Trainer en coach Jan Wielink gaf in
de rust aan dat Oxalis de slordigheden eruit moest halen. Er werden
te veel fouten gemaakt waardoor
SVOC terug in de wedstrijd kon

komen. Vol goede moed begonnen de dames van Oxalis aan de
tweede helft. Toch was het SVOC
die al snel de korf wist te vinden en
de voorsprong verder uitbreidde.
Na 5 minuten in de tweede helft
was SVOC al uitgelopen naar 10-6.
Oxalis had in de tweede helft veel
moeite om de juiste kansen te vinden en uit te spelen. Dit resulteerde
uiteindelijk in een eindstand van
12-7. Volgende week speelt Oxalis
1 tegen DSV 1 om 12.30 uur op
Sportpark Wienus in Hegelsom.
Tekst: Sportvereniging Oxalis
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Danique Hendrikx Horst
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind sprong ik graag op de trampoline en hield ik van touwtjespringen, ik had zo’n springtouw met een
teller eraan. Ik vond het ook heel
leuk om deze twee te combineren,
dus touwtjespringen op de trampoline.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst doe ik op een vrijdag- of
zaterdagavond iets met mijn vriendinnen, dat kan heel verschillend
zijn. Maar het is ook wel eens leuk
om gezellig met mijn ouders op de
bank te zitten en lekker tv te kijken.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik zou graag heel erg goed willen
zijn in volleyen, ik speel het nu ook
al, maar ik zou graag een topsporter
willen zijn. Dan zou ik ook wedstrijden kunnen spelen in het buitenland. Vooral dat lijkt me heel erg
gaaf.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding voor mij zou

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Danique Hendrikx
15 jaar
Horst
Dendron College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem dan
gebruiken?
Ik zou heel graag willen kunnen
vliegen en dan zou ik naar warme
landen gaan en dan pas weer terug
komen als het in Nederland lekker
weer of kerst is.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?

belachelijk is?

Geloof je in buitenaardse wezens? de Multi Poetser zijn, dat is een

Ik vond vroeger loom-elastiekjes
heel leuk, elastiekjes waar je bijvoorbeeld bandjes mee kon maken.
Ik was er de hele tijd mee bezig.
Thuis had ik een enorme collectie
van zelfgemaakte bandjes en diertjes. Nu zie je dit nergens meer.

Ja, dat komt doordat we ooit op
vakantie een man tegenkwamen
die hierover vertelde en zo ben ik
ook gaan geloven in buitenaardse
wezens.

Wat zou je graag willen leren in je
leven?

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?

soort van bitje dat je tanden voor je
poetst zodat je je handen vrij houdt
om iets anders te doen. De Multi
Poetser heb ik samen met mijn
vriendinnen ontworpen voor een
wedstrijd op school. We kwamen
met onze uitvinding in de finale
terecht en daar ben ik best trots op.

Ik ben altijd te laat. Mijn vriendinnen
zeggen altijd dat ik 15 minuten eerder moet komen dan de afgesproken
tijd en dan ben ik vaak nog te laat.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf als advies mee
geven?

Ik zou heel graag heel goed willen
dansen, ik vind het er altijd zo mooi
uit zien maar als ik het probeer na te
doen lijkt het nergens op.

Het lijkt me heel leuk om in de film
Marry Poppins te spelen omdat daar
alles mogelijk is. Niets is daar te gek.

Als je een willekeurig fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal

Olaf van Frozen lijkt me geweldig om
te zijn omdat hij altijd vrolijk en heel
erg positief is.

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

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Ik zou graag nog een keer een grote
reis door Afrika willen maken en
daar dan mensen helpen die het niet
zo goed hebben. Het lijkt me ook
heel erg vet om naar Indonesië te
gaan en daar dan rond te trekken.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen beleven of doen?
Ik zou graag de reis naar Amerika
nog een keer willen beleven omdat
het heel erg leuk en mooi was. Het
heeft dan ook een grote indruk op
mij achtergelaten.

Het advies aan mezelf zou zijn dat
ik beter mijn best moet doen op
school, omdat ik in het begin al het
werk een beetje liet gaan en niet
echt mijn best deed, waardoor ik
in de laatste periode heel erg mijn
best moest doen om nog over te
gaan.

Hond of kat?
Sowieso kies ik dan voor een hond,
ik heb er zelf nu ook twee. Een van
14 jaar (Ricco) en een van 6 maanden (Dazzle). Ik vind katten ook leuk
maar daar kan je niet zo goed mee
spelen en knuffelen.

Problemen met
uw kunstgebit?

Hoi

Column

Doe het!
Onze gedachten zijn zo vrij.
Je kunt ze laten gaan naar waar
je maar wilt. Wil je dat je denkt
aan een konijn of aan huiswerk
dan kan je dat volledig zelf regelen. Je hoeft er maar aan te
denken.
En weet je wat het mooie is? Je
kan ook iemand anders zijn of haar
gedachten besturen. Probeer maar
eens niet aan een clown te denken nu. Je hebt zojuist het woord
clown gelezen en automatisch
maak je daar een beeld bij en krijg
je het niet meer uit je hoofd. En je
kan blijven doen wat je wil maar
die clown komt er voorlopig niet
meer uit. Zo is het ook met stukken
schrijven. Je kan je gedachten laten
gaan waar je maar wil. Zolang je
er voor open staat. Zelf krijg ik
natuurlijk wel les in in dit vak maar
soms is het zo enorm makkelijk. Je
denkt aan een paar woorden, willekeurige woorden. En je begint te
typen of schrijven. Voor je het weet
heb je een heel origineel verhaal
gemaakt. Gisteren probeerde ik
het zelf. Ik had een paar woorden
en ik had 5 minuten tijd om een
heel verhaal te typen. Dat ging
me toch makkelijk! Iedereen heeft
gedachten en iedereen kan zijn
of haar gedachten uitschrijven.
Dus als je niet zeker weet of je het
kan, ik zou zeggen gewoon een
keer doen. En dat hoeft niet alleen
met schrijven te zijn. Het kan ook
iets heel anders zijn. Zoals toetsen of bepaalde reizen leuk zijn of
werk dat je nog moet doen, het
kan ook bijvoorbeeld een sport
zijn. Als je eenmaal begint dan
moet het wel lukken om het af te
krijgen of gedaan te krijgen überhaupt. En het is helemaal niet erg
als iets niet gelijk lukt. Zolang je
blijft oefenen word je wel beter.
Daar heb ik alle vertrouwen in. Dus
als je nu nog twijfelt, begin niet
morgen maar vandaag en ik weet
zeker dat het je gaat lukken.
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opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Probeer maar eens
niet aan een clown
te denken

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Jélena
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN Bas van de Lisdonk
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN nieuwe voorzitter Kasteelloop
De organisatie van de Kasteelloop Horst aan de Maas is in beweging. Mede-oprichter Mart Peeters draagt na
twintig jaar voorzitterschap zijn functie over aan Bas van de Lisdonk. Bovendien wordt de commissie versterkt door Peelrunners Guus Ummenthun en Kay Peeters.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

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

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

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

Op dinsdag 26 december organiseren zij, samen met de rest van de
organisatie, de 27e editie van de
Kasteelloop. De inschrijving is inmiddels geopend.

De Kasteelloop is een jaarlijks terugkerend hardloopevenement op
tweede kerstdag. Elk jaar zorgt de
Scheidsrechtersvereniging HorstVenray ervoor dat er op vier afstanden

een route gerend kan worden door
de Kasteelse Bossen in Horst. Er zijn
routes over 1, 2, 5 en 10 kilometer.
Meer informatie is te vinden op
www.kasteelloop.nl

Wandeling in ‘t Ham
IVN de Maasdorpen organiseert op zondag 13 oktober een wandeling in natuurgebied ‘t Ham in Horst.
Vertrek is om 10.00 uur bij de parkeerplaats aan de Hesselerweg in Horst.

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

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

Gehele herfstvakantie 12 t/m 20 oktober open

Het is herfst, dus waarschijnlijk
treffen de wandelaars veel paddenstoelen aan in de bossen van
de Reulsberg en in het Ham. Maar
het is ook tijd van andere vruchten,

zoals eikels, en bessen. En ook wordt
de aanwezigheid van de bever nu
meer zichtbaar. De organisatie raadt
deelnemers aan laarzen of waterdichte schoenen aan te doen en een

stevige lange broek. Neem voor
meer informatie contact op met
Piet Segeren via 06 29 46 36 19.
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Gehele herfstvakantie 12 t/m 20 oktober open
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/AandeDrift
www.aandedrift.nl
077-3903175

www.aandedrift.nl
/AandeDrift
www.aandedrift.nl
/AandeDrift
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Cadeau voor SV Oxalis
SV Oxalis ontving onlangs gift van de familie Peters uit Hegelsom. Het echtpaar vierde enkele weken
geleden haar verjaardag van samen 140 jaar. Ze hadden hun gasten gevraagd om een donatie die ten goede
zou komen aan hun geliefde sportvereniging SV Oxalis, als bijdrage voor de aanschaf van een digitaal
scorebord. Voorzitter Marieke van Asten en penningmeester Yvonne Swinkels namen afgelopen week op
Sportpark Wienus de envelop in ontvangst.
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Uitje naar attractiepark Toverland

Dag van je Leven
Rode Kruis district Noord- en Midden-Limburg organiseerde op zondag 29 september Dag van je Leven.
25 jongeren in de leeftijd 14 en 24 jaar begeleidden 21 jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar in attractiepark Toverland in Sevenum.
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Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

beukenhaag vanaf € 0,59
buxus vervangers vanaf € 0,59
actie hei grote pot € 1,39
wintergroene leiboom
(potgekweekt) 3 tot 3,5 m hoog € 79,99
met vele soorten vaste planten,

heesters, sier- en fruitbomen 2 ha groot,
viooltjes, hei en veel meer
De kinderen werden ondersteund door
negen personen. Deze dag is mede
mogelijk gemaakt door attractiepark
Toverland in Sevenum en donaties van
de supermarkten Jumbo en Plus.

Het Rode Kruis wil met de Dag van je
Leven iets doen voor jongeren met
een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. Dit initiatief is ook een
manier om jonge mensen te interes-

seren voor vrijwilligerswerk van het
Rode Kruis.
Neem voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij Rode Kruis contact op
met ehbo-nmlimburg@rodekruis.nl

Vogels spotten in de herfstvakantie
Dwars door de Heere Peel is er in de herfstvakantie van zaterdag 12 tot en met zondag 20 oktober een wandelroute uitgezet waar vogels te spotten zijn. De route bedraagt zo’n 1,5 kilometer en vogelspotters kunnen er
zelf op pad met een verrekijker en herkenningskaart.
De startlocatie van de route is bij Aan
de Drift in America. Verrekijkers en
herkenningskaarten zijn tegen een
kleine borg beschikbaar. Onderweg

kunnen de wandelaars op een tiental spotplaatsen diverse vogelsoorten ontdekken. Op zondag 13 oktober
zijn tussen 13.00 en 16.00 leden van

vogelwerkgroep ‘t Hökske aanwezig.
Alleen op die dag ondersteunen zij de
educatieve tocht.

Inzameling voedselbank
De kerken in Sevenum en Kronenberg worden zaterdag 13 oktober en zondag 14 oktober opengesteld om
producten voor de voedselbank Limburg-Noord in te zamelen. De inzameling vindt ieder tweede weekend van
de maand plaats in de parochies.
De voedselbank Limburg-Noord helpt
mensen die onder de armoedegrens
leven door het geven van voedselpakketten. De parochies Sevenum
en Kronenberg zamelen elke maand
producten in voor de voedselbank

Limburg-Noord. In het weekend van
zaterdag 13 en zondag 14 oktober kan
iedereen helpen met de inzameling.
Achter in de kerk staan kratten waarin
een bijdrage kan worden gedaan.
De kerk in Sevenum is zaterdag van

17.30 tot 19.00 uur en zondag van
9.00 tot 11.00 uur geopend. De kerk in
Kronenberg is zaterdag van 19.00 tot
20.00 uur open.

Dag van de Mantelzorg
Rondom de Dag van de Mantelzorg op zondag 10 november organiseert Synthese in Horst aan de Maas
diverse activiteiten voor mantelzorgers, waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan. Met deze activiteiten wil Synthese waardering uitspreken voor mensen die langdurig voor een naaste zorgen.
Dit jaar worden er twee centrale activiteiten aangeboden voor alle mantelzorgers die niet aan kunnen sluiten
bij een activiteit in hun eigen dorp.
Mantelzorgers kunnen kiezen voor een
ontmoetingsactiviteit of een verwenmomentje thuis. Op woensdag 6 en
donderdag 7 november kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten en onder
het genot van een high tea, georganiseerd door leerlingen van het Dendron
College, met elkaar in gesprek gaan.
Voor de mantelzorgers die niet naar

de ontmoetingsactiviteit kunnen
komen is er dit jaar speciale aandacht.
Voor hen maakten leerlingen van het
Citaverde College zes verschillende
(verwen)pakketjes.
Naast de centrale activiteiten worden
er ook dit jaar in verschillende dorpen waarderingsactiviteiten georganiseerd. Zo is er voor mantelzorgers uit
America, Evertsoord, Griendtsveen en
Kronenberg een middag met muziek.
Mantelzorgers uit Sevenum worden
getrakteerd op een middag met een

modeshow bij Jansen-Noy en mantelzorgers uit Meterik mogen aanschuiven voor een diner.
Mantelzorgers kunnen voor maandag 21 oktober opgeven welk pakketje ze willen ontvangen en op
13 november worden deze pakketjes
bij de mantelzorgers thuis afgeleverd.
Meer informatie over deze waarderingsactiviteiten vindt u op
www.synthese.nl/activiteiten
Voor vragen kunt u terecht bij info@
mantelzorghorst.nl of 06 40 53 49 98.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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AFSLAG10
VERBINDT
Deze maand belichten we enkele verbindingsactiviteiten die
binnen Afslag10 worden uitgevoerd. Gé Vossen, voorzitter van de
stuurgroep vertelt over de recente resultaten en stappen die hierin
gezet zijn. Ook wordt er deze maand weer een nieuwe partner
uitgelicht. Ditmaal is het de beurt aan Anco lifestyle centre.
VERBINDINGSACTIVITEITEN BINNEN AFSLAG10
Onder aansturing van de Stuurgroep worden inmiddels veel
kleinschalige verbindingsactiviteiten opgepakt en uitgevoerd.
Gé Vossen vertelt over de recente resultaten. “De Stuurgroep
Afslag10 is in deze periode actief met sturing op verschillende
projecten van zowel verbindende aard tussen de verschillende
sportverenigingen onderling, alsook met andere maatschappelijke
organisaties zoals Dichterbij. Recente resultaten die hierin
geboekt zijn en stappen die gezet zijn betreffen onder meer
een gerealiseerd netwerk voor vertrouwenscontactpersonen
van verenigingen, onderwijs en instanties, en een afgeronde
gezamenlijke EHBSO-opleiding van de bij Afslag10 betrokken
verenigingen. Ook hoort hierbij het evenement Samen Gezond
Bewegen, met o.a. de opening van de Beweegroute Kasteelse
Bossen, clinics van de diverse sportverenigingen en een
gemeentelijk Walking Football Toernooi.”
Volgende maand vertelt Gé meer over de hardware ontwikkelingen
(o.a. kasteelruïne en zwembad) binnen Afslag10”.

Horster Mannenkoor op OLKF
Het Horster Mannenkoor nam zaterdag 5 oktober deel aan het Open Limburgs Korenfestival (OLKF) tijdens de
Limburgse Koordagen 2019 in Theater Hotel De Oranjerie in Roermond. Onder leiding van dirigent. Tim Schulteis
werden vier partijen gezongen. “De jury was vol lof over de gezongen partijen en zeer positief in hun feedback”,
aldus een van de leden van het koor dat binnenkort het 125-jarig bestaan viert. Het volgende optreden is het
Winterconcert op zaterdag 14 december in de H.Odakerk te Melderslo. / Beeld: Audreys Photography

Tentoonstelling Door de tijd heen
In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas organiseert de St. Historische Kring BroekhuizenBroekhuizenvorst op 12, 13 en 14 oktober in BMV de Schakel in Broekhuizenvorst een tentoonstelling.
Deze gaat over wat er zich in het verleden tot heden afspeelde in de beide dorpen.
Het leven in het verleden, de oude
verenigingen en de school komen
in beeld in deze tentoonstelling.
Ook voor de Tweede Wereldoorlog

is ruim aandacht. Zo is de maquette
te zien van het in november 1944
verwoeste kasteel Broekhuizen. De
tentoonstelling is te bezichtigen op

de zaterdag en zondag van 13.30 uur
tot 18.00 uur en op de maandag van
13.30 uur tot 17.00 uur.

Peelhorstshow
De manege in Hegelsom staat in het weekend van vrijdag 11 tot en met zondag 13 oktober weer in het teken
van de Peelhorstshow. De show, die van oudsher bekend staat om de grote verscheidenheid aan kippen,
presenteert een grote collectie kleindieren bij elkaar.

UITGELICHTE PARTNER: ANCO LIFESTYLE CENTRE
Graag lichten we in deze rubriek ook weer een partner van Afslag10
uit: Anco lifestyle centre! Dit leefstijl- en preventiecentrum is centraal
gevestigd in Afslag10 en is voor velen een heerlijke plek om lekker
te kunnen bewegen. Het is de missie van Anco lifestyle centre om
haar leden te inspireren, motiveren en te begeleiden in een gezonde
en verantwoorde levenswijze. Dit gebeurt op een professionele,
inspirerende en gastvrije manier. Zo werken zij graag samen met
partners om de omgeving en gezondheid beter te maken. Anco lifestyle
centre steunt dan ook Afslag 10 onder het motto: samen doen!

De Peelhorstshow is de grootste
kleindiertentoonstelling in de regio.
Behalve kippen, die nog steeds een
aanzienlijk aandeel hebbben op de
show, werken ook de konijnen aan
een opmars. Tijdens de Peelhorstshow

worden zo’n 260 konijnen verwacht.
Ook voor de duiven is het een bijzonder jaar. Duivenliefhebbers kunnen
in het weekend namelijk provinciaal
kampioen worden met een doffer of
duivin. Naast de vele kippen, konijnen

en duiven zijn er cavia’s, eenden en
kwartels te bewonderen. Op zaterdag
is er bovendien een speciale keuring
voor de kleine knagers, zoals muizen
en hamsters.

Herdenking van bombardement
Tijdens de heilige mis op zaterdag 12 oktober wordt het bombardement van 12 en 13 oktober 1944 herdacht.
Dit is een initiatief van Comité 4 mei Horst.
Op die datum heeft Horst een enorme
slag te verwerken gekregen. Toen zijn
namelijk het centrum van Horst en
America zwaar gebombardeerd waarbij veel volwassenen en kinderen

om het leven kwamen. Ook werd de
kerk zwaar en onherstelbaar getroffen. Omdat het bombardement precies 75 jaar geleden plaatsvond, wil
het Comité 4 mei Horst voor diegenen

die deze gebeurtenis willen herdenken een misintentie in de kerk in Horst
aanbieden. De heilige mis van zaterdagavond zal daarvoor worden opgedragen.

Tweedehands textielmarkt bij De Kantfabriek
Patrick Bierens van Anco lifestyle centre

In museum De Kantfabriek vindt op zondag 20 oktober een tweedehands textiel- en textielboekenmarkt
plaats. Dit gebeurt in samenwerking met Merkwaardig en LOKK.
Bij het atelier bij het museum en op
het voorterrein worden textiele zaken
garens, fournituren, stoffen, gereedschappen, borduurwerken en alles
wat je aantreft bij een handwerkster.

In het leslokaal van het museum vindt
de markt in tweedehands textielboeken en tijdschriften plaats. De entree
voor de markt is gratis. Aankopen op
de markt zijn alleen mogelijk tegen

contante betaling. Voor het bezoeken
van het museum geldt het normale
entreetarief.
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Nieuwe voorstelling

Crist Coppens

Setovera brengt Tussen de Coulissen
Toneelvereniging Setovera uit Sevenum legt momenteel de laatste hand aan haar jaarlijkse productie.
Deze keer brengen de leden het blijspel ‘Tussen de Coulissen’ op de planken.
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geldig t/m zaterdag
12 oktober 2019

KEURSLAGERKOOPJE

magere rundstooflapjes
4 stuks € 7,45

heerlijke rookworst 1+1 gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Van Duren Groenservice
zoekt nieuwe collega!
Door de continue groei in onze uitgebreide klantenkring
zijn wij op zoek naar een nieuwe (fulltime/parttime) collega
die ons team komt versterken

Zelfstandig Hovenier
Allround Hovenier
De voorstelling wordt in het dialect gespeeld op zaterdag 2, zondag
3, woensdag 6, vrijdag 8 en zaterdag 9 november in De Wingerd in
Sevenum. Het toneelstuk gaat over
het wel en wee van toneelvereniging

Onder ons. De club heeft een nieuwe,
op geld beluste regisseur Pierre de
die de vereniging nieuw elan moet
geven. Hij werkt eigenlijk liever niet
met amateurs. Hij is direct en soms
wat sarcastisch. Zijn eerste opdracht:

“Speel een gebakken ei”. De voorstelling geeft een inkijkje bij de amateurvereniging. Kijk voor meer informatie
op www.setovera.nl

Jublileum stichting Diaconie Nu
Stichting Diaconie Nu bestaat zondag 13 oktober 10 jaar. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan is er om
18.00 uur een jubileummis in de St. Lambertuskerk in Horst. Deze wordt opgeluisterd door het gospelkoor
Spirit of Love uit Tegelen.
Diaconie Nu is een stichting die zich
inzet voor mensen aan de rand van
de samenleving maar ook voor zieken
en eenzame mensen. In de loop van
de jaren zijn er verschillende acties
geweest om deze mensen te helpen.

Denk daarbij aan een speelgoedactie
voor kinderen in asielzoekerscentra,
voedselpakketten voor minderbedeelden, zieken en eenzame mensen.
Nacht zonder Dak waar jongeren geld
inzamelden voor een dagje tover-

Wat VRAGEN we van JOU?
• Opleiding en bij voorkeur al
ervaring in hovenierswerk
• Man/vrouw
• Fulltime/parttime
• Leeftijd: zo jong/oud
als je je voelt
• MBO werk- en denkniveau
• Collegiaal en betrouwbaar
• In bezit van rijbewijs B(E)
• Een goed humeur...

Wat BIEDEN we aan JOU?
• Afwisselend werk (aanleg,
renovatie en onderhoud)
• Continuïteit bij een groeiend
bedrijf met een jarenlange
reputatie:
- 9,3 op hoveniernederland.nl
- Tuinkeur-gecertificeerd
- SBB-erkend Leerbedrijf
• Zelfstandig werk in een veilige
omgeving
• Prima arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse of wil je gewoon eens een dagje met ons meelopen,
neem dan gewoon contact op via 06 - 29240433
of info@vandurengroenservice.nl

land voor asielzoekers. Verder heeft
de stichting al 10 jaar op dinsdag een
inloopmorgen in het parochiezaaltje
van de St. Lambertuskerk in Horst.

Maasbreeseweg 12B, Panningen
Tel. 077 - 720 19 95
www.vandurengroenservice.nl

Nieuwe expositie in De Locht
In openluchtmuseum De Locht in Melderslo vinden op zondag 13 oktober weer verschillende activiteiten
plaats. Ook wordt deze dag een nieuwe wisselexpositie geopend: ‘Labyrint van warmte en comfort’.
In het kader van de herfst, kunnen
kinderen op deze zondag een herfststukje maken. Bezoekers kunnen
verder via de oude veilingklok biologische groenten kopen. Ook zijn de
smeden aan het werk en is er een
demonstratie stroop maken.
De expositie ‘Meisjes van het con-

fectieatelier’ is te zien in het textielpaviljoen. Verder wordt in het
museum de nieuwe expositie
rondom de warme kachel geopend.
In het museum is een labyrint van
kachels opgesteld, waar bezoekers
meer leren over warmte en comfort
en over de kachel als centrum van

het huiselijk leven vroeger.
Het museum is geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De bijzondere
activiteiten starten om 11.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.museumdelocht.nl

Dansgarde Sevenum organiseert
Show on Stage
In de Torrekoel in Kronenberg vindt op zondag 20 oktober de achtste editie van de Show on Stage plaats,
georganiseerd door de Dansgarde Sevenum in samenwerking met de Sevenumse jeugdharmonie.
Tijdens deze show presenteren alle negen dansgroepen hun nieuwe dans, met allemaal een eigen thema.
Het overkoepelende thema van dit
jaar is series en films. Alle dansgroepen hebben een eigen serie of film
als thema, bijvoorbeeld ‘Step Up’,
‘The Wizard of Oz’ of ‘The Hunger
Games’. Tussen alle themadan-

sen door wordt filmmuziek verzorgd door de jeugdharmonie van
Sevenum. Op zondag 20 oktober vinden er twee shows plaats: om 13.00
uur en 15.30 uur. Aansluitend aan
beide shows vindt er een kleding-

verkoop plaats: na de eerste show
om 14.30 uur en na de tweede show
om 17.00 uur. Hier zullen de pakjes en accessoires van voorgaande
jaren voor een kleine prijs verkocht
worden.

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

22

cultuur \ 1010

Agenda t/m 17 oktober 2019

vr
11
10

Brei- en haakcafé
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Lezing Iconische Contouren en
Contreien
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jan Philipsen
Locatie: Bibliotheek Horst

za
12
10

zo
13
10

Wandeling

10 jaar Diaconie Nu

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: Hesselerweg, Horst

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Lambertuskerk Horst

Peelhorstshow

Donker Horst t/m 15 oktober
Horst aan de Maas 800

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Peelhorstshow

Mgr. Schravenherdenking

Tijd: 18.00-20.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Heilige Naam Jezuskerk Broekhuizenvorst

Repair Café America

E-Games & FIFA 19
Horst aan de Maas 800
Voorronde 2

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Pastoor Jeukenstraat 6 America

Tijd: 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Sporting ST Tienray

Peelhorstshow
Tijd: 10.00-22.00 uur
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

di
15
10

Buitenactiviteit Water en Vuur

wo
16
10

Buitenactiviteit Wind en Aarde

Bokkenollen & Limonollen
Horst aan de Maas 800

Historie door 2 dorpen
Horst aan de Maas 800

Tijd: start 11.00 uur
Organisatie: Werkgroep Griendtsveen
Locatie: kern Griendtsveen

Tijd: 14.00 - 18.00 uur
Organisatie: Heemkundegroep Br’huizen & ‘Vorst
Locatie: BMV De Schakel, Broekhuizenvorst

Historie door 2 dorpen
Horst aan de Maas 800

E-Games & FIFA 19
Horst aan de Maas 800
Finale

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: Bosschooltje De Vurige Vos Melderslo

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: Bosschooltje De Vurige Vos Melderslo

Vergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad America
Locatie: Gemeenschapshuis Aan de Brug America

Tijd: start 11.00 uur
Organisatie: Werkgroep Griendtsveen
Locatie: kern Griendtsveen

Bokkenollen & Limonollen
Horst aan de Maas 800

Tijd: 14.00 - 18.00 uur
Organisatie: Heemkundegroep Br’huizen & ‘Vorst
Locatie: BMV De Schakel Broekhuizenvorst

Tijd: vanaf 21.00 uur
Locatie: Centrum Horst / ingang parkeerplaats
Herstraat Horst

do
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Vergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Horst
Locatie: Synthese Horst

Vergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Meterik
Locatie: café Kleuskens Meterik

Tijd: 15.00 - 20.00 uur
Locatie: Sparta ‘18 Sevenum

Liedjesavond

Etan Huijs en band

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: cv D’n Dreumel
Locatie: Zaal de Meulewiek Meterik

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Anja van de smid Horst

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

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

Halloween Nights

9 scare zones, 100 karakters en 35 attracties.
Afgesloten met een grootse vuurwerkshow.
Gruwelijk mooi en griezelig goed!

Halloween Days

Heksen, spinnen, pompoenen en spoken,
speciaal voor de jonge bezoekers voor wie de
avonden nog net iets te spannend zijn.

kindervoorstelling
meer info www.kukeleku.com
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Religie

Medische zorg

America
zondag

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

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

Huisartsenpost
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

10.00
14.30

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

11 t/m 13 oktober 2019
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

14 t/m 17 oktober 2019
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
0478 54 14 93

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

Priesternoodnummer

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

Alarmnummer

06 55 40 80 23
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Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

Geen spoed, wel politie?

06 15 15 30 10

In het zonnetje tijdens Dag van de Leraar
Alle basisschoolleraren in de gemeente Horst aan de Maas werden op maandag 7 oktober in het zonnetje
gezet. Op die dag was het namelijk de Dag van de Leraar. De gemeente en het onderwijs zorgen er samen
voor dat kinderen in de gemeente Horst aan de Maas een goede basis mee krijgen. De twee partijen erkennen samen het belang van het vak leerkracht. Daarom spraken Dynamiek-bestuurder Karin Albers en
wethouder onderwijs vanuit de gemeente Horst aan de Maas, Thijs Kuipers, samen hun waardering uit
naar alle medewerkers die zich inzetten voor de schoolkinderen.

Thwan van Gennip teelt en verkoopt kwalitatief hoogwaardige aardbeien-, asperge-,
frambozen- en bramenplanten en teelt aardbeien, frambozen en bramen vanuit
Lierop (NB) en omgeving voor de nationale en internationale markt.

Gemeente Horst aan de Maas

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen

De Schuilplaats
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

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

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

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek Horst

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag
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Brand, ongeval of misdrijf

0900 88 44

Vanwege uitbreiding en professionalisering zijn wij per direct op zoek naar een:

Assistent Kas, locatie Hegelsom (M/V)

Als assistent krijg je leiding van de bedrijfsleider en voer je het bepaalde beleid mee uit. Samen zorg je
voor een open en prettige werksfeer en samenwerking in het bedrijf en stuur je medewerkers aan. Je bent
actief met planning, organisatie, leidinggeven, motiveren, controleren, administreren en het begeleiden van
medewerkers. Je werkt zelf mee om samen een optimaal resultaat te behalen. Ook voer je teelttechnische
zaken uit zoals water geven, bemesting, gewasbescherming en het bedienen van de klimaatcomputer. Bij
aanname word je doorontwikkeld mbv een inwerktraject en ontwikkelplan. Kortom een zeer uitdagende en
afwisselende functie met veel ontwikkelingsmogelijkheden in een groeiend bedrijf.
Bedrijfscompetenties
• Samenwerken
• Kwaliteitsgericht
• Resultaatgericht
• Discipline

Functie specifieke competenties
• Zelfstandig
• Groepsgericht leiding geven
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• Plannen, organiseren en delegeren
• Initiatief
• Aandacht voor details

Wij vragen:
• Motivatie, passie, enthousiasme en ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie
• Werkervaring in dezelfde en/of soortgelijke (agrarische) functie is een pre
• Beschikbaarheid zsm
• Meer dan een 8 tot 5 mentaliteit
• Woonachtig maximaal 40 km van Horst aan de Maas of bereidheid om zich in het gebied te willen vestigen
• Een MBO diploma of een MBO+/HBO werk- en denkniveau
• Vaardigheid in het werken met de computer en software zoals Word, Excel, Outlook
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (Pools is een pre)
• Rijbewijs B
• Spuitlicentie is een pre
• Geen hoogtevrees
Wij bieden een:
• Voltijd dienstverband (40-45 uur per week)
• Marktconform salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring
• Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren t/m 5 november 2019 door je CV en motivatie te mailen naar:
p&o@thwanvangennip.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie en werkzaamheden kun je
terecht bij Piet Wijnen: 06-30701834. Uiteraard kun je ook een bezoek brengen aan de website:
www.thwanvangennip.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Thwan van Gennip: samen naar groeiend succes!
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Jij maakt ‘m super

3.999,322 cm

Bach

Compacte keuken, uitgevoerd in de eigentijdse
kleur saliegroen. Compleet met oven,
Airforce afzuigkap, vaatwasser, koelkast,
spoelbak en werkblad. Inclusief 5 jaar
appartuurgarantie en meteen voor
de laagste prijs.

5.999,247 x 249 cm

Breitner

Vinci Magnolia

de combinatie van een licht eiken hout-

minimaal zijn. De handige wandplanken met

structuur en zwarte elementen zoals de

landelijke uitstraling bieden ruimte voor

apparatuur, greeplijst en accessoires.

mooie keukenaccessoires. Meteen de

Meteen de laagste prijs en inclusief

laagste prijs en inclusief

apparatuur met 5 jaar garantie.

apparatuur met 5 jaar garantie.

Praktisch ingedeeld waardoor de loopafstanden

Een opvallende maar toch rustige keuken door

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

6.099,188 x 260 x 305 cm

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

