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De kinderen op camping De Schatberg in Sevenum hadden op woensdagavond 24 augustus even alle kleuren van de regenboog. Er werd die avond namelijk een Color Run
gehouden voor het goede doel. De Color Run werd georganiseerd door Angelique van den Berg uit Beuningen. Haar zoon Noa (12 jaar) heeft een hersentumor. Zijn prognose is
redelijk en zijn familie wil een zo hoog mogelijke levenskwaliteit voor hem. Daarom zijn ze geld in aan het zamelen via stichting Noa4Life, zodat Noa dolfijntherapie kan doen.
In totaal heeft de stichting met de Color Run 877,10 euro opgehaald. In de toekomst wil de familie ook andere kinderen ondersteunen met hun stichting.

College van B&W wil garant staan

Steun voor glasvezel buitengebied
Gemeente Horst aan de Maas wil garant staat voor het realiseren van glasvezel in het buitengebied. Hierdoor
kan de coöperatie BuitenGewoonBereikbaar een lening van 4,5 miljoen euro afsluiten om dit glasvezelnetwerk aan
te leggen.
Coöperatie BuitenGewoon
Bereikbaar wil een lening afsluiten
bij de Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG) om het glasvezelnetwerk in het
buitengebied van Horst aan de Maas
te ontwikkelen. Alleen met steun van
gemeente Horst aan de Maas kan
de financiering van de coöperatie
rondkomen. De coöperatie moet de
gemeente hiervoor een premie betalen
van ongeveer 30.000 euro per jaar.
Het College van B&W wil garant staan
voor deze lening, maar het is aan de
gemeenteraad om te besluiten of
dit daadwerkelijk gebeurt. Zij stemt

hierover tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 20 september.
Volgens het College van B&W is de
aanleg van glasvezel in het buiten
gebied noodzakelijk voor verbeteringen
op verschillende terreinen, waaronder
leefbaarheid, het vestigingsklimaat,
zorg en onderwijs. Juist in het
buitengebied is digitale bereikbaarheid
een probleem, omdat daar niet op
alle plekken kabel of glasvezel is
aangelegd. De aanleg van glasvezel
valt volgens het college onder de
publieke taak van de gemeente.
Eind vorig jaar startte Buiten

GewoonBereikbaar een onderzoek naar
de belangstelling voor een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Toen gaf
70 procent van de huishoudens aan
bereid te zijn een abonnement af te
sluiten bij een glasvezelprovider. Jeroen
Achten van BuitenGewoonBereikbaar:
“Marktpartijen willen geen netwerken of aansluitingen realiseren in het
buitengebied, dus moeten we het zelf
doen. Dat is voor ons alleen mogelijk
met staatssteun. Als de gemeente
garant staat voor een lening, dan
kunnen wij die tegen een lage rente
afsluiten bij de BNG. Zonder staats-

steun kunnen wij weinig beginnen.”
BuitenGewoonBereikbaar geeft aan
dat zij hoopt dat de aanleg, mits
de gemeenteraad instemt met de
steun, start in het vierde kwartaal van

2016. Naar verwachting begint de
aanbestedingsprocedure in oktober
en kan er in november en december
begonnen worden met aanleggen van
het netwerk.
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Meterikker 40 jaar jurylid

‘Alles uit liefde voor het ras’
Tijdens zijn jeugd op de boerderij
werd Jos van de Goor uit Meterik al
vroeg besmet met het zogenoemde
paardenvirus. Deze maand vierde hij
zijn 40-jarig jubileum als jurylid bij
keuringen van het Nederlands Welsh
Pony en Cob Stamboek.

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Niels van Rens, Teun Stiphout en
Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

Jos van de Goor zwaait naar het publiek tijdens zijn ereronde (Foto: Vivian Hesen)
Het kwam nog nooit eerder voor
in de geschiedenis van het Nederlands
stamboek: een jurylid dat al 40 jaar
jureert bij ponykeuringen. “Dat is een
hele tijd”, vertelt Jos. “En ik heb het
altijd met plezier gedaan.” Tijdens
de merriekeuring in Kootwijk werd
hij samen met collega Herman Valk
gehuldigd. Jos: “Ik wist van niets.
Na de ochtendkeuring werd mijn naam
omgeroepen en moest ik naar het
midden van het veld komen. Daar hield
de voorzitter van het jurycorps een
geweldig mooie toespraak. Iemand
achter mij zei: ‘Jos, kijk eens naar links’.
Toen kwam er een koets aanrijden met
mijn vrouw en kleinzoon erin. Samen
hebben we een ereronde gereden
voor het publiek. Mijn familie was er,
iedereen klapte voor ons. Dat was een
emotioneel moment.”
Zijn hele leven is Jos bezig met
paarden. Dat begon vroeger op de
boerderij al. “Ik heb altijd van paarden

gehouden. Het zijn zo’n edele dieren.
Grote, sterke beesten, maar ze zijn toch
aanhankelijk en je kunt ze van alles
leren.” Jos reedt zelf onder andere bij
de rijvereniging in Sevenum en leerde
als instructeur op verschillende plekken
in Horst aan de Maas jongens en meisjes uit de hele gemeente paardrijden.
Zijn favoriete paardenras is de Welsh
pony. “Die ontdekte ik na mijn trouwen.
Samen met mijn broers had ik een
fokkerij. Voor dat bedrijf bezocht ik ook
keuringen. Dan leer je allerlei mensen kennen en zo ben ik het juryvak
ingerold.”

Het zijn zo’n
edele dieren
Tijdens een ponykeuring wordt
gekeken in hoeverre de pony’s voldoen
aan het stamboek. “De doelstelling
van het stamboek is om het ras te
verbeteren door selectie. Als jurylid

beoordeel je de pony op raskenmerken. Je kijkt naar het uiterlijk van het
paard. Bij een Welsh pony hoort de hals
bijvoorbeeld lang te zijn en de rug en
lendenen mooi gespierd. De pony staat
ook bekend om zijn mooie hoofdje
met grote ogen, maar kleine oren. Een
Welsh pony is sierlijk en heeft heel veel
uitstraling.” Behalve op het uiterlijk let
de jury ook op de beweging van de
pony. Jos: “Worden de gewrichten goed
gebogen? Wordt het achterbeen juist
onder het lichaam neergezet? Allemaal
zaken waar ik goed naar moet kijken.”
De jury geeft ook voorlichting aan
de fokkers. Jos: “Uiteindelijk streven
we allemaal samen naar een zo goed
mogelijk stamboek van de Welsh pony.
Aan fokkers leggen we daarom uit
waarom we sommige pony’s hoger
beoordeeld hebben dan andere en
waar ze op moeten letten om nog
betere pony’s te fokken. Als jurylid
moet je dus niet alleen goed kunnen

kijken en snel kunnen beslissen, maar
communiceren is ook heel belangrijk.

Snel beslissen
Jos reisde als jurylid jarenlang
door het hele land voor de ponykeuringen. “Het hoogtepunt ieder jaar
is de hengstenkeuring in Ermelo.
Daar komen fokkers uit de hele wereld
op af.” Een keer werd Jos gevraagd
te jureren tijdens een internationale
keuring in Wales in 2011. “Daar waren
veel collega’s jaloers op”, vertelt Jos.
“Het was een hele eer om daar te
staan.” Het jureren is in 40 jaar voor
Jos een echte hobby geworden. “Ik doe
het heel graag. Ik wil fokkerijen naar
een hoger plan tillen, allemaal uit
liefde voor het ras.” Na 40 jaar heeft
Jos nu wel besloten dat het genoeg
is geweest. Hij stopt met het jureren.
“Je moet een keer ophouden. Al denk
ik wel dat ik moet gaan wennen aan al
die vrije zaterdagen.”

Uitbreiding van Sevenums attractiepark

Omwonende protesteert tegen
uitbreiding Toverland
Een melkveehouder uit Sevenum heeft bezwaar ingediend tegen de uitbreidingsplannen van attractiepark Toverland. De man, die vlak naast het terrein
van attractiepark Toverland aan de Schorfvenweg woont, voorziet grote problemen voor zijn woonomgeving en bedrijf als het park toestemming krijgt uit
te breiden van de huidige 24 naar 75 hectare.
De uitbreiding zou in de richting
van het terrein van de Sevenumse
melkveehouder komen. De man geeft
aan zich overvallen te voelen door de
aankondiging van de plannen. Volgens
hem is hier niet met hem over
gecommuniceerd.
Het plan voorziet in uitbreidingsmogelijkheden voor de komende tien jaar
in noordelijke en westelijke richting.
Toverland is van plan haar parkeerplaatsen uit te breiden, de entree
te verplaatsen en vergroten en een

kantoorgebouw en hotels te realiseren.
Omdat de man met zijn bedrijf rekening moet houden met omliggende
bebouwing, is volgens hem de komst
van een hotel en mogelijk een horecagelegenheid volstrekt niet wenselijk.
Toverland heeft grote plannen en
wil in 2020 een miljoen bezoekers
per jaar trekken. Komend jaar wil het
attractiepark al beginnen met uitbreiding van parkeerplaatsen en het
verplaatsen van de entree. Tijdens een
eerdere bijeenkomst voor omwonen-

den gaf een aantal buurtbewoners
al aan zich zorgen te maken over het
toenemende verkeer. Ook de bezwaarmaker maakt zich zorgen, met name
over de toenemende druk op de
Schorfvenweg, waar zijn bedrijf aan
gelegen is.
De melkveehouder geeft daarnaast
aan nu al vaak last te ervaren van de
themadagen en -avonden met vuurwerkshows. Hij vreest dat dit aantal
toeneemt als het park verder uitbreidt.
Ook de voorgenomen hoogte van

nieuwe bebouwingen zit hem dwars:
de entree en nieuwe attracties mogen
volgens de vergunning 45 meter hoog
worden. In bepaalde zones van het
park mogen ze zelfs tot 100 meter
hoogte gebouwd worden. Dit zou de
plannen van de melkveehouder om
mogelijk windmolens op zijn terrein te
plaatsen, in de weg kunnen komen te
zitten.
De gemeente Horst aan de Maas
heeft het bezwaarschrift van de man
inmiddels in behandeling.
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D’n Eykelenbosch Melderslo

Zelfvoorzienend
vakantiehuis geopend
Op camping D’n Eykelenbosch in Melderslo werd zaterdag 27 augustus het eerste helemaal zelfvoorzienende
huis van Nederland tentoongesteld. Het bedrijf Sustainer Homes bouwde de recreatiewoning binnen enkele
maanden. De woning vangt zelf haar energie op, zuivert regenwater en maakt het uiteindelijk drinkbaar.
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Fungo Substrates produceert houtsubstraat voor de productie van
speciale paddenstoelen zoals Shiitake en Erengii in onze locatie in Lottum.
Wij zoeken:

medewerkers productie (40 uur)
medewerkers productie (weekend)
Fungo Substrates Lottum is op zoek naar enthousiaste
medewerkers vanaf 16 jaar.
Wil je een afwisselende baan die uit diverse werkzaamheden bestaat,
weet je van aanpakken en wil jij graag aan de slag in een schone
omgeving en ambitieus team? We zoeken jeugdmedewerkers
voor het weekend en vaste medewerkers voor
40 uur per week.
Peter Slijpers en Imke JacobsSlijpers zijn de eigenaren van het
zelfvoorzienende huis in Melderslo.
“We hebben dit plan opgezet omdat
we zien dat Nederland behoefte heeft
aan dit soort huizen. In de komende
jaren zullen er veel boerderijen leeg
komen te staan. Wij willen deze grond
opkopen en er een zelfvoorzienend
huis opzetten. Daarin moet een
familie kunnen wonen. Dus opa en
oma, vader, moeder en kinderen.
Een gezin kan op één hectare grond
leven. Het moderne willen we
behouden, maar het oude gevoel van

familiewonen willen we terug.”
De duurzame vakantiewoning is
gemaakt met duurzame, recyclebare
en gerecyclede grondstoffen en hout
uit duurzaam beheerde Europese
bossen. Materiaal dat het milieu
belast met hoge CO2-uitstoot en
waterverbruik, vermijdt Sustainer
Homes. Door zonnepanelen en een
luchtwarmtepomp kan het huis
verwarmd worden. Dat betekent
dat het huis geen aansluiting op
gas, water, elektra of riool nodig
heeft. “We zijn het meest trots op
de duurzaamheidsprestaties van het

huis”, vertelt de directeur van Sustainer
Homes, Gert van Vugt. “Ruim een
derde van de CO2-uitstoot komt van
gebouwen. Met deze woning laten we
zien dat het nu al mogelijk is om tien
keer duurzamer te bouwen.”
Het huis is het eerste project
van Sustainer Homes. Gert van Vugt
zegt: “We hopen in de toekomst nog
vele huizen en andere gebouwen te
bouwen op deze manier. Zo is het
goed voor de natuur, goed voor het
kostenplaatje en op sociaal niveau. We
kijken er allemaal naar uit om nog zo
veel mogelijk projecten te doen.”

Heb je interesse?
Kom jij graag als medewerk(st)er ons team
versterken, neem dan contact op met
Luc Heldens telefoon: 06-57883376
of mail naar l.heldens@fungosubstrates.com.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas heeft dinsdag 30 augustus in het bijzijn
van de toekomstige bewoners de vlag gehesen bij het CPO-woningbouwproject in Kronenberg.
Hiermee werd het hoogste punt van de bouw gevierd. CPO staat voor Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap en is een woningbouwproject aan de Simonsstraat, bestaande uit zes tweekappers
in jaren 30-stijl. De eerste vier woningen worden dit najaar opgeleverd en bewoond. Het project is een
initiatief van toekomstige bewoners uit Kronenberg en Evertsoord in samenwerking met Hertoghave
Projectontwikkeling B.V.
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Deze wedstrijd kon jij niet winnen.....
Mijn zoon, onze broer en oom

Geert Vullings
overleed in de leeftijd van 52 jaar.
Pap en Mam †
Johan en Anjo
Rik en Petra, Lars
Marjon ❤ en Jeroen
Twan en Loes
Eric en Bep
Renuka
Risanne en Frank †
Nayomi en Joey
Henriet en Jan
Erwin en Renée, Pim, Teuntje
Sonja en Niels, Vince
Lennie
Annelies en Geert †
José ❤ en Giel
Sjon
Koen en Angela
Melderslo, 29 augustus 2016
Achter de Pastorie 12, 5962 BB Melderslo
Geert is thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen op
donderdag van 19.00-21.00 uur.
De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 3 september
om 10.30 uur in de kerk te Melderslo. Aansluitend begeleiden wij
Geert in familiekring naar het crematorium.
Bloemen zijn maar voor even, een donatie voor het leven.
Er zijn collectebussen aanwezig voor KWF Kankerbestrijding.

De strijd is gestreden
Je ogen vallen dicht
Voor ons blijft in herinnering
Een vriendelijk gezicht.
Wij zijn diep getroffen door het overlijden van onze collega

Geert Vullings
Geert was gedurende 10 jaar een zeer toegewijde collega,
die met zijn betrokkenheid en inzet van grote waarde was
binnen onze organisatie. Met respect en waardering houden wij
Geert in gedachten en zullen hem herinneren zoals hij was ...
heel gewoon, heel bijzonder.
We gaan hem enorm missen.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn naaste
familieleden en vrienden.
Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Directie & personeel
Metalproducts BV – Horst

‘OZZE PUK’

Geert Vullings
We zijn niet meer compleet.
Karakter-mens, doorzetter, sportief,
maar vooral vriend van groot en klein.
Pukkie, bedankt voor je vriendschap.
Wat zullen we je missen!
Ow kammeruuj de Beerbuffels:
Jan en Marlie, André en Marlou, Bert en Yvonne, Chrit en Marlie,
Geert en Caroline, Ger en Miranda, Jac en Mariet, John en Marjo,
John en Gerda, Peter en Annie, Peter en Karin, Wim en Dorine
en alle kinderen

Verdrietig maar dankbaar dat we op waardige wijze
afscheid hebben kunnen nemen van

Geert (PUK) Vullings
Geert Vullings
(PUK)
Kaarten met “Melderse” en “Lottumse” kermis
zal nooit meer hetzelfde zijn.
Al meer dan 25 jaar een traditie,
kaarten van half twaalf tot twee uur en dan samen friet eten.
In onze gedachten zal je er altijd bij zijn.
Puk bedankt voor alles, je kaartvrienden.
Jan & Henriet, Cor & Sylvia, Ron & Christel, Ed & Veronique

Veel te snel ben je van ons weggelopen ...
Verdrietig zijn wij dat onze loopvriend

Geert Vullings (Pukkie)

Jarenlang onze sportvriend,
elke zondag rennen in ’t Schuitwater
en daarna bij jou koffiedrinken.
Onze “ronde” zal nooit meer hetzelfde zijn,
we gaan je missen.
Ed, Erik, Frans, Geert, Henk, John, Martin, Rik, Roland, Ron, Sjon.
Rennersgroep NTH Melderslo

Geert Vullings
Geert was al sinds 1972 lid van onze vereniging.
Behalve voetballer is hij meer dan 20 jaar trainer/leider
geweest.
We verliezen in Geert een zeer betrokken lid
die heel veel heeft betekend voor onze vereniging.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familieleden en vrienden
en we wensen hen veel sterkte toe.

is overleden. We zullen je missen.
SV Melderslo
Bestuur en leden

Geert Vullings (PUK)
Al meer dan 25 jaar trouw supporter van PSV.
Vak A, Rij 19, stoel 16
Dit voelt als onze grootste nederlaag.
Bedankt voor alles, je PSV-vrienden
Ed, Carmen, Stan, Pim, Tom

Woorden schieten tekort
Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van ons lid

Geert Vullings
‘Pukkie’
Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur en leden veteranen SV Melderslo

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen voetvolleybal voor
55+ in Horst. Op donderdagmiddag
van 14.00 tot 15.00 uur in sporthal de
Berkel. Zie voor meer informatie onze
site www.hobbygilde.nl
Campers te huur. Nog lekker een
paar weken genieten. Huur een
camper. Camper verhuur De Witte.
L. Boekestijn 06 43 47 63 39
www.essodewitte.nl
Thuiskapster gezocht? Ik kom graag
bij u aan huis om te knippen, kleuren,
harsen & de verzorging van uw
make-up! Bel 06 28 12 07 79 voor
het maken van een afspraak of kijk
op www.saskiahaarhemvisagie.nl
voor meer info en prijzen!
Uw kind meer zelfvertrouwen.
Nog 2 plaatsen! 14 sept start weer ‘n
weerbaarheidstraining (8-12jr). In zes
bijeenkomsten dmv leuke spellen en
oef. werken aan meer zelfvertrouwen.
www.zelfverzekerdkind.nl
06 12 56 09 63.
Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen volleybal voor 55+.
Op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur
in sporthal de Berkel.
Voor meer informatie zie onze site
www.hobbygilde.nl.
Campers te huur. Huur nog een
camper. Camper verhuur de Witte.
L. Boekestijn 06 43 47 63 39
ww.essodewitte.nl
Te koop vanaf 5 september Elstar
en andere soorten. Ook zelf plukken
0,50/kg. Van Lankveld, Tienrayseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.
Mindful yoga
www.yogacentrumlespoir.nl
tel. 077 851 50 08.
www.veld-tuinplanten.nl veel
hortensia’s: boeren, pluim, op stam,
annabel, magical enz. Div. heesters
(ook op stam), bomen, grassen,
bodembedekkers. Oude Heldenseweg
Maasbree. Open zaterdag van 9.3016.30 uur. Info 06 40 32 71 08.
Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen een cursus
Duitse taal. Op dinsdagmorgen van
09.30 tot 11.30 uur in het Gasthoes.
Kijk voor meer informatie op onze site
www.hobbygilde.nl
Gevraagd huishoudelijke hulp
3 tot 4 uur in de week.
Bel 077 464 19 91 of 06 53 45 52 45
in Meterik.
Open huis Schatkist. Zaterdag 3 sept.
open huis bij Schatkist op de Loosteeg
14e in Panningen van 13.00 tot 16.00.
Meubels, woonaccessoires en vintage.
Groetjes Angelieck en Irma.
Hobbygilde Horst. Wij organiseren
komend seizoen computercursussen.
Windows 10, iPad en android tablets.
Voor meer informatie zie onze site
www.hobbygilde.nl
De vruchtentuin in Melderslo.
Biologisch geteeld fruit diverse soorten
appels, peren en kasdruiven en
decoratieve sier komkommer vruchtjes
aubergine en sier pepers.
Marian Deckers Nachtegaallaan 19a
Melderslo. 300 meter vd. Weg.
Gastouderbureau, snel en goed.
Gastouderbureau nodig? Goed
bereikbaar en snelle reactie.
Bemiddeling en begeleiding.
Veel service. Overstappen naar ons kan
ook. Roodkapje Horst aan de Maas,
077 374 51 49.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen of
vragen, bel mij op 06 10 71 00 70.
Licht (er) leven. Cursus Horst Energie
- Intuïtie - Kleuren – Gezondheid.
Info?opgave: 0478 58 32 72 info@
annamariavangemert.nl www.
annamariavangemert.nl
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Naar Horst aan de Maas

‘Was hier een paar weken
geleden ook al’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke week bezoekers aan Horst aan de Maas.
Waarom bezoeken zij onze gemeente?

HALLO in Karinthië
Als begeleidster van een groep
mensen met een verstandelijke
beperking is de Rotterdamse Marjella
Rooduijn (28) in De Locht in Melderslo.
“Hier was ik een paar weken geleden

ook al”, lacht ze. “De Locht staat goed
aangeschreven bij ons. Er is hier in de
buurt is er veel te doen. Met de groep
zijn we op vakantie in een huisje in
Overloon.” Met de groep staan nog

veel meer activiteiten in de regio op de
planning. “We gaan met z’n allen nog
een lekker hapje eten, naar Toverland
toe en we brengen nog een bezoek aan
Aardbeienland.”

De familie Alaerds uit Horst is op vakantie geweest in Karinthië
in Oostenrijk. Willem Jan en Sandra lezen de HALLO op de Mölltaler
gletsjer. Met een maximale hoogte van 3.122 meter is dit de meest
sneeuwzekere en enige gletsjer in Karinthië, waar je zowel in de
zomer als in de winter kunt skiën en snowboarden.

Hallo en Hoije wah

’Een zeldzaamheidje’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waar gaat de reis naar toe?

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

ALLES VOOR UW RIOLERING

✁

de grootste winkelvoorraad van Noord-Limburg
Loop gerust eens binnen
Mariastraat 26A Reuver
Tel. 077 - 476 24 74 | www.parcxl.nl

Knip deze bon uit en ontvang 15% korting op uw eerste aankoop

Stef Thijssen (17) uit Broekhuizen
gaat een weekend op bezoek bij
zijn nicht in Eindhoven. “Dit is een
zeldzaamheidje hoor”, vertelt Stef.
“Het was een verjaardagscadeau van
mijn nicht. Ze heeft mij uitgenodigd

om een weekendje langs te komen.
We gaan vandaag naar het festival
Lakedance. Dit is een dancefestival.
Het klinkt misschien heel raar,
maar ik heb nog niet eens gekeken
naar de artiesten die er komen.

Ik ziet het wel, het zal vast leuk
worden. Ik ben wel een liefhebber
van dit genre muziek. Festivals
bezoek ik wel vaker.” Stef moet het
gesprek daarna beëindigen, zijn trein
komt eraan.

VO OR AL UW

an
verhuurt mékérrad
en!
m
t
k
r
a
m
n
e
e
ll
a
T 06 25 05 18 94

TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Met pijn in ons hart willen we laten weten dat in Australië
op 59-jarige leeftijd mijn broer, zwager en onze oom
op 29-08-2016 plotseling is overleden.

Wiek Cuppen
Levenspartner van Lea Wong
Vader van Zachary en Kathleen
Weduwnaar van Bronwyn Assendelft

Als je ouder wordt en de jaren verstrijken
dan merk je pas goed dat je krachten wijken
Je wilde nog zo veel maar je kon niet meer
en juist dat niet meer kunnen
dat deed vaak zo zeer

Dien Verbruggen-Sijbers
echtgenote van

Hay Verbruggen †

Jan Cuppen en Anita Broos
Mark, Loes, Els en Fleur

Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar.

Correspondentieadres:
Helmesstraat 12a, 5961 HW Horst

Wiek,…
Zó wiët weg, ma toch aalt dicht beej.

Weej goan ôwwe aanstékelukke lach en optimisme misse !
Weej wense Lea, Zack & Kathleen en femilie
hiël veul sterkte met dit verlees
Leefs,
Berry
Lei
Michel & Marlies
Ger & Anja
Geert & Will

Joep en Ria
Maud en Pieter
Jeroen en Inge

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Venlo, 30 augustus 2016
Schoolstraat 21, 5961 EE Horst
De avondwake zal worden gehouden op vrijdag 2 september
2016 om 19.00 uur in de aula van Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

De crematie zal zaterdag in familiekring plaatsvinden.

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.

Voor de avondwake is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor verpleeghuis
La Providence op prijs gesteld. Hiervoor staan collectebussen bij
het condoleanceregister.

Al miër ás 25 joar oét Hôrs weg, ma aalt beej ôs gebleve.
Pilates. Stabiliteit, souplesse, balans.
Wekelijks in Horst overdag en ’s
avonds. Info/opgave: 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

WIEK,

bedankt kel.. en hoije wáh!
(Dut die andere twië de groetuh vaan ôs)
Hiël veul sterkte
vur Lea, Zack & Kathleen en femilie

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Open dag gasterij Bergerbaan in
Sevenum. Zorgboerderij met net dat
beetje extra....4 september bent u van
harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.
Op den Bergen 6 in Sevenum.

Names alle Lindeboy’s en -Girls
Dankbetuiging

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge en veel te vroege overlijden
van een van de oprichters en gewaardeerd erelid

Wiek Cuppen
Wij wensen Lea, Zack en Kathleen veel sterkte
met het verwerken van dit verdriet.
Motorclub MC Highway Horst

wij willen iedereen hartelijk danken
voor het warme medeleven, de bloemen en vele kaarten
bij het overlijden van mijn man, onze vader en trotse opa

Henk Roenhorst
Het was voor ons hartverwarmend dat er zoveel aanwezig waren
bij zijn afscheid.
Riet, Marjolein en Johan, Jan-Willem en Christel
Vera, Lotte, Eline en Sophie

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

www.briensveld.nl

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

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

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Huis verkopen.
Uw huis verkopen voor € 500 exclusief
btw! www.heikevastgoed.nl of
tel. 06 55 12 69 96.
Te huur
Te huur in centrum Horst, garageboxen.
18 m2 info 06 21 85 82 56.
Pedicure bij U thuis
Complete pedicurebehandeling bij
U aan huis voor € 25,-. Maximaal
45 minuten. Gewone voet. Bel voor
een afspraak Ambulant Pedicure
Dorothé Roeven 06 11 88 61 38.
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Fiets- en bromfietsreparatie Hiem
Janssen Tienrayseweg 4 Horst
tel. 077 398 61 38, wegens vakantie
gesloten van 5 t/m 16 september.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Gezond afvallen? Gezond afvallen,
je energiek voelen? Zonder apart te
koken, shakes of pillen?
Afvallen in groepsverband v.a. 7 sept.
in Sevenum (max 8 pers). Vergoeding
door veel aanv. verzekeringen!
www.mooiergewicht.nl
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl

Ôs mam is thuis waar u afscheid van haar kunt nemen.

“Ozze Wiek is ni miër…”

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Do-in nieuw in Horst. Japanse
bewegingsoefeningen bij yogacentrum
L’Espoir. Info via www.akkiesdoin.nl of
077 467 43 21.

Mieke en Leon
Nick en Nicole
Liz en Koen

Wiek Cuppen

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl

Arie en Wilma
Wendy en Mark
Rianne en Martijn Sven

Henny en Jan
Tim en Susan Melle, Eline
Bonny

Veul te vroeg môtte weej afscheid neme
vaan ôzze kammeroad

Valise Atelier & Natuur. Na
een prachtig Rozenfestival met
overweldigende reacties beginnen
we een nieuw seizoen met cursussen,
workshops, groepsarrangementen en
nog veel meer. Kijk voor meer info
www.valise.nl of bel 06 12 69 79 35.

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

01
09

Kunst in de Rozenhof
Lottum van start
Voor de zesde keer organiseert de Rozenhof uit Lottum het evenement ‘Kunst in de Rozenhof’. Op zondag
28 augustus werd de expositie geopend. In de grote tuin staat naast bloeiende, kleurrijke rozen, een aantal
kunstobjecten, gemaakt door lokale kunstenaars. De expositie is te bezichtigen tot 1 november.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

nieuws 07

Wilhelminaplein Horst

Gemeente plaatst
geluidsmeters op
uitgaansplein
Gemeente Horst aan de Maas gaat metingen verrichten om te kijken
of er daadwerkelijk sprake is van geluidsoverlast op het Wilhelminaplein
in Horst. Dat liet zij weten in een reactie op een brief van omwonenden
van het uitgaansplein, die een verzoek tot handhaving indienden.
De omwonenden schreven deze
zomer een brief naar de gemeente
waarin ze hun beklag doen.
Zij geven aan dat ze in het verleden
al meermaals met ambtenaren
hebben gesproken, maar dat dit tot
op heden geen enkel effect heeft
gehad. Geluidsoverlast van het
uitgaansgedruis in de weekenden en
tijdens evenementen lijkt het grootste
probleem te zijn.

Geluidsniveau
Gemeente Horst aan de Maas
heeft de bewoners inmiddels
laten weten dat ze nog voor
de najaarskermis in september
geluidsmeters op het plein gaat
plaatsen. Zo kan ze het geluidsniveau
ook tijdens de kermis registreren.
Na deze periode zal de gemeente
beslissen of ze verder handhavend op
In drie verschillende thema’s,
staan de kunstwerken in de Rozenhof
verspreid. Kunstenaars Roos Seuren
uit Lottum, Geert Seuren uit Tienray
en Giuseppe Lamers uit Herten
doen mee aan de expositie. Iedere
beeldbewerker heeft zijn eigen stijl.
Zo maakt Roos Seuren van allerlei
materialen die niemand meer gebruikt,
zoals hout, ijzer en lood beelden.
“Wat ik het belangrijkste aan mijn
kunstwerken vind, is dat ze gemaakt
zijn door mijn eigen fantasie”, vertelt
ze. “Zo kunnen andere mensen er ook
een eigen inbeelding en verhaal bij
maken. De een ziet in een beeld een
kabouter en de ander weer een rare
man. Daar haal ik dan mijn plezier
ook uit. Ik zit nergens aan vast. Als ik

ergens aan begin, weet ik niet wat het
uiteindelijk wordt, dat zie ik wel tijdens
het maken.”

Groot fan van tuinen
Theo Kranz, oprichter van
evenement, kijkt met trots terug naar
de vorige edities. “Het doet mij en de
andere vrijwilligers goed wanneer er
veel geïnteresseerden komen kijken.
We hebben ongeveer elk jaar zo’n
8.000 á 9.000 bezoekers tijdens de
expositieperiode. Ik ben altijd een groot
fan geweest van tuinen. Ik was op zoek
naar een mooie plek waar ik al mijn
ideeën bij elkaar kon brengen en vond
toen deze plek in Lottum. Dit is een
perfecte locatie. We hebben nu jaren
gehad dat we drie kunstenaars hebben

die hun stijl laten zien, maar misschien
willen we terug naar één iemand, zoals
in het begin. Zo heb je ook één thema
in de tuin. Ik denk dat ook mooi is.”
Alles in de Rozenhof wordt door
vrijwilligers gedaan. Kranz en Seuren
zijn daar erg over te spreken. “Je hebt
tuinen die worden onderhouden door
echt tuinmannen, maar deze tuin
leeft van vrijwilligers”, vertelt de
kunstenares. “Dat is zo knap en dat
geeft deze tuin een mooie gloed mee.”
Kranz is het hier ook mee eens. “Het is
ook heel belangrijk. Als we niet met
vrijwilligers werken, dan heeft ons
idee geen zin. Alle vrijwilligers werken
graag in de tuin. Als ik thuis kom, vind
ik het altijd heerlijk om even in de tuin
te prutsen.”

gaat treden in verband met mogelijke
geluidsoverschrijdingen.
De omwonenden beklagen zich
niet alleen over geluidsoverlast,
maar ook over wildplassen, braaksel
en verdere vervuiling. Zij ervaren
deze overlast met name in de Jan
van Teng Gats en bij de ingang van
de Smidse. De gemeente geeft aan
dat de politie het afgelopen jaar al
gericht acties heeft uitgevoerd om
wildplassen te verminderen. Zij heeft
hiermee meermaals bekeuringen
uitgedeeld. Om wildplassen
verder tegen te gaan, gaat de
gemeente onderzoeken of een
vaste toiletvoorziening op het plein
tijdens evenementen een oplossing
kan zijn. Ook zegt de gemeente
dat de politie extra aandacht heeft
voor vernielingen op en rondom het
Wilhelminaplein.

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Dwangsom van 25.000 euro

Toch handhaving op
illegale containervelden
Gemeente Horst aan de Maas gaat toch handhavend optreden tegen verdere uitbreiding van een aardbeienteeltbedrijf in America. De aardbeien worden geteeld op containervelden, waar de teler geen vergunning voor
heeft.
Gemeente Horst aan de Maas
constateerde in 2015 al dat de
aardbeienteler zonder vergunning
containervelden had aangelegd aan
de Midden Peelweg in America.
De containervelden in zijn in strijd
met het bestemmingsplan van het
gebied. Het landschap is namelijk
aangeduid als ‘open landschap’, waar
teeltondersteunende voorzieningen
als containervelden niet toegestaan
zijn. In afwachting van nieuw beleid
over deze teeltondersteunende
voorzieningen is toen niet handhavend opgetreden. Naar aanleiding
van klachten van omwonenden in

het voorjaar over wateroverlast door
de containervelden is de gemeente
wel ter plekke geweest en heeft zij
geconstateerd dat de aardbeienteler
zijn containervelden nog verder heeft
uitgebreid van 10 naar 17 hectare.

Twee opties
De gemeente besloot daarom
alsnog handhavend op te treden.
De werkzaamheden van de teler op het
uitgebreide gedeelte zijn stilgelegd.
Als de teler zijn werkzaamheden
toch oppakt, moet hij een dwangsom
van 25.000 euro betalen. Daarnaast
moet de teler binnen een jaar ervoor

zorgen dat de gehele situatie weer
legaal wordt. Een woordvoerder
van de gemeente legt uit: “De
teler heeft twee opties. Hij kan de
containervelden weg halen of zorgen
voor een vergunning voor deze
velden. Als de teler aan kan tonen
dat zijn bedrijf en de containervelden
toch voldoen aan een goede
ruimtelijke ordening, dan kan een
uitzondering gemaakt worden in het
bestemmingsplan.”
Het bedrijf heeft inmiddels een
vergunning aangevraagd voor het
hele containerveld. Deze wordt in
september in behandeling genomen.

TOT EN MET
EIND SEPTEMBER
KORTINGEN
TOT 20%!!
AC

EN

ADIGE MODELL

P ALLE VOORR
TIE IS GELDIG O

www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66
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geboren op 23 augustus 2016

Op zaterdag 10 september 2016 zijn

Franca en Sjaak Adriaanssen

Femke

40 jaar getrouwd
Deze feestelijke dag begint om 14.30 uur met een
Eucharistieviering in de kerk te Sevenum

zusje van Stans en Benthe

dochter van George Sonderkamp en Emmy Nellen

De receptie is van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Sevewaeg,
Markt 3, Sevenum 

Maasbreeseweg 16 • 5975 BN Sevenum

Layla en Marcel, Maud, Lynn | Joris en Lindy | Merijn
Alb. Schweitzerstr. 27 5961 HB Horst

Welkom lief meisje

Geboren op
23 augustus 2016

Rik Vullings en Petra Kleven
gaan trouwen!

Jill
Dochter en zusje van
Sandra van de Rijdt en
Nicky Janssen
Dylan
Veilinghof 11
5973 KZ Lottum

Wij geven elkaar het JA-woord
op vrijdag 9 september 2016

&

Op 3 september a.s.
zijn ons pap & mam en onze opa & oma
Henk Smits en Toos Kellenaers
50 jaar getrouwd. Proficiat!
Ingrid, Eric, Nicole, Jan,
Michelle, Koen, Mike, Fabienne, Rens, Stijn en Femke

Dennis
van der Coelen &
Mieke Peeters
geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 9 september 2016 om
14.00 uur bij Lignum Antiquum,
te Broekhuizenvorst.
U bent van harte welkom
op onze receptie
van 18.30-20.00 uur in feesttent
Nieuwe Peeldijk 11, America.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 19.00 tot 20.00 uur
in het Parkhotel, Tienrayseweg 2, in Horst

Volkorenconcert zond 02-10
van 12 tot 17 uur bij Herberg
de Lindehoeve, Horsterweg 51,
Grubbenvorst, 5 koren uit de regio.
Genieten van muziek en een
Voermansbuffet voor € 15,-- pp.
Kaarten tk via info@delindehoeve.info
Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. frambozen, blauwe bessen,
druiven, snoep- en soeptomaten,
paprika, pepers, komkommers,
spekbonen, knoflook enz.
Thijs Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Do-in nieuw in Horst.
Japanse bewegingsoefeningen.
Bij yogacentrum L’Espoir.
Info www.akkiesdoin.nl 077 467 43 21.
A3aans Fietsshop Horst,
voor o.a. reparatie-onderhoud-verkoop
en servicebeurt. Het adres voor uw
tweewieler. Bel 06 30 43 19 16.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werk
ruimtes, vanaf 25 m2, geïsoleerd,
Tel. 06 24 19 24 01, Busines
scentrum Horst.

Gezocht voor 2 uur/week een
poetshulp voor de dinsdag of
donderdag in Lottum.
Meer info tel. 06 46 17 72 36.
Kantoorruimte in HorstCentrum. Nieuwe kantoorruimtes,
div. afmetingen, vanaf
250 euro per mnd, Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Te koop Hobby Excellent Easy 495 UL
(2003, 1.050 kg) in perfecte staat.
Juni 2016 grote beurt gehad, banden
2 jaar oud. Met enkele bedden
en rookvrij.
Wij stoppen met Kamperen.
Prijs € 7.500,- tel. 077 398 13 26.
Onthaasten? Per september starten
de yogalessen in Kronenberg, Meerlo
en Grubbenvorst!
Info: yokybird@hotmail.com,
www.yogasanjoca.nl, 0478 69 26 73.
Dahliatuin Minella met ongeveer
500 verschillende Dahlia’s houdt haar
eerste open dag op 3/4 september
van 12.00/17.00 welkom. Koffie/
thee/cake staat klaar. Entree 2.50
Venrayseweg 136 5961 NT Horst.

Welkom lieve

Geboren

28 augustus 2016
Zoontje van
Rick Tunnesen en Joke Welten
Broertje van Sjoerd en Floor
Zonnedauw 33
5975 TD Sevenum

23 augustus 2016
Dochter van
Michiel Jeschar en
Suzanne Vissers
Van der Horstplein 30
5961 SR Horst

Lif

Gijs

Emotioneel Evenwicht Workshop:
ontdek hoe je gedachten en emoties
je gezondheid beïnvloeden.
Start: 15 september.
Info: 06 53 36 41 64.

Geboren

Sem
25 augustus 2016
Zoon van
Mark Kepser en
Mandy Sonnemans
Kuilveld 40
5971 DC Grubbenvorst

Inloopavond maandag v.a. 19 uur
Praktijk Keuten Kleuren therapie
Horsterweg 16c Broekhuizen tel.
06 24 24 45 80.
Hatha-yoga
www.yogacentrumlespoir.nl
tel. 077 851 50 08.

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.

1

9
3

2

7

4
2

8
2

4

Vier generaties in Horst
De kleine Noa Jansen heeft in haar familie voor de eerste keer vier generaties vrouwen compleet
gemaakt. Noa is de dochter van Tanja Jansen-Schobers, kleindochter van Annie Schobers-Janssen en
achterkleindochter van Riek Janssen-Janssen. Ze wonen allemaal in Horst. “We zijn heel blij dit mee te
mogen maken, echt een droom die is uitgekomen”, aldus Tanja.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Centraal Justitieel Incassobureau

Minder hufterboetes in
Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas wordt minder zogenaamd hufterig gedrag vertoond dan in de omliggende gemeenten.
Ook in vergelijking met eerdere jaren worden in de gemeente minder boetes uitgedeeld voor huftergedrag.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) die RTL Nieuws onlangs bekendmaakte.
In totaal werden in de gemeente
vorig jaar 138 zogenaamde
hufterboetes uitgedeeld. Dat zijn boetes
voor ‘hufterig gedrag’, als het verstoren
van de openbare orde, bijvoorbeeld in
de horeca of op straat, dronkenschap
of wildplassen. Voor dat laatste zijn
vorig jaar 69 boetes uitgeschreven. Dat
zijn er een stuk meer dan in 2013, toen
er 34 boetes voor wildplassen werden
uitgeschreven. Die stijging heeft
mogelijk te maken met extra aandacht
van de politie voor wildplassen. Begin
2015 trad de politie een aantal keren
hard op tegen wildplassers op het
Wilhelminaplein en schreef daarbij
in twee weekenden ruim dertig
boetes uit.

Gedrag
in het verkeer
Hufterig gedrag in het verkeer,
zoals kleven, parkeren op plekken
waar het niet mag, onnodig toeteren
of met een kapotte uitlaat rondrijden,

werd slechts 13 keer beboet. Twee jaar
daarvoor was dat nog 77 keer.
Van de 138 boetes die werden
uitgeschreven hebben er dertig te
maken met alcohol: twintig maal ging
iemand op de bon voor openbaar
dronkenschap, tien keer werd iemand
bekeurd voor alcohol in het verkeer.

Waarschuwingen
Een echte verklaring voor de daling
in aantal boetes voor huftergedrag
in het verkeer heeft gemeente Horst
aan de Maas niet. Een woordvoerder
vertelt: “In 2016 zijn er zelfs nog geen
van deze boetes uitgedeeld. De BOA
(Buitengewoon Opsporingsambtenaar)
die hierover gaat geeft wel veel
waarschuwingen of gaat in gesprek
met overtreders. Daarna volgt niet
altijd een boete.”
Opvallend is dat inwoners van
Horst aan de Maas in totaal 165 boetes
hebben gekregen. Dat betekent dat
mensen uit onze gemeente ook buiten
de gemeentegrenzen beboet zijn.

Toch zijn we redelijk braaf: Horst aan
de Maas staat 378e op de ranglijst
van 390 gemeenten als het gaat om
gemiddeld aantallen bekeuringen voor
onze inwoners.

Minst hufterige
gemeente
In 2013 werden nog
160 hufterboetes uitgeschreven, in
2015 zijn dat er dus minder. Horst aan
de Maas lijkt daarmee ook de minst
hufterige gemeente in de omgeving.
Zo werd in Venray in 2015 215 keer
een boete uitgeschreven en werden
in Peel en Maas 148 mensen bekeurd.
In Venlo, met ruim 100.000 inwoners,
werden 926 boetes uitgeschreven.
In alle gemeenten werden in 2015
minder boetes uitgegeven dan twee
jaar daarvoor. Die trend zien we ook
landelijk: in totaal werden vorig jaar
in Nederland ruim 300.000 boetes
uitgeschreven. Twee jaar daarvoor
waren dat er nog 370.000.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Soms is het handig
als u snel kunt beslissen
Door: Fons Vullings, Financieel Adviseur
Ik weet niet of het u ook is opgevallen, maar het aantal huizen met
een bordje ‘verkocht’ in de voortuin zit de laatste tijd echt in de lift. Als
hypotheekadviseur merk ik dat het aantal gesprekken toeneemt. Dat
heeft te maken met de lage hypotheekrente, de groeiende werkgelegenheid, het toegenomen consumentenvertrouwen en de stijgende koopkracht. De Rabobank verwacht dat ook de betaalbaarheid van koopwoningen goed blijft, ondanks de stijgende huizenprijzen.

Online oriënteren of een
persoonlijk gesprek?
In een krappere markt is het
handig om snel te kunnen beslissen.
Dan is het prettig dat u thuis alvast
online een berekening kunt maken
om in te schatten wat u kunt lenen.
De Rabobank heeft daarvoor het
persoonlijk Rabobank
Hypotheekdossier ontwikkeld.
Iedereen kan het online dossier
invullen, bij welke bank u ook
bankiert. De woningkoper bepaalt
zelf of én wanneer hij het persoonlijk
hypotheekdossier wil delen met de
bank, voor het maken van een
afspraak. Klanten geven aan dat zij
deze werkwijze als prettig, efficiënt
en persoonlijk ervaren.

Met het online Hypotheekdossier
krijgt u een compleet beeld van uw
mogelijkheden en inzicht in uw
toekomstige maandlasten. Uiteraard kunt
u uw huidige hypotheekgegevens ook
meenemen in de berekening.
Weten hoe het werkt? Kijk dan op
www.rabobank.nl/hypotheken
Vindt u het lastig om zelf een online
hypotheekdossier in te vullen? Maak dan
een afspraak met een hypotheekadviseur
voor een gratis oriënterend gesprek.

Woning gekocht? Tijd voor een
adviesgesprek
Heeft u eenmaal een koopcontract
van een woning getekend, dan is het tijd
om de hypotheek te regelen. Dat gebeurt
in een adviesgesprek. Hiervoor worden
advieskosten in rekening gebracht.

Snelheid geboden?
Natuurlijk is het leuker om met
uw nieuwe huis bezig te zijn dan met
de financiering ervan. Hoe korter dit
proces, hoe beter. Dient de woningaankoop echt op korte termijn te
worden geregeld, dan is het zelfs
mogelijk: een hypotheek binnen een
week. Zo kunt u snel van uw nieuwe
woning gaan genieten.

Centraal Bureau van de Statistiek

Meer kinderen
in de bijstand
In Horst aan de Maas wonen 280 kinderen in een bijstandsgezin.
Dat is 3,5 procent van alle kinderen in de gemeente. Het aantal bijstandskinderen in Horst aan de Maas is de laatste jaren gestegen, net als
landelijk de trend is. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de
Statistiek (CBS) die RTL Nieuws onlangs publiceerde.
Met slechts 3,5 procent van de
kinderen in de bijstand, zit Horst aan
de Maas ruim onder het landelijke gemiddelde van 6,7 procent.
In buurgemeente Peel en Maas ligt dit
percentage nog lager (2,6 procent),
maar buurgemeenten Venray (7,4) en
Venlo (8,9) liggen boven het landelijk
gemiddelde. In bijna alle gemeenten
is een stijging in aantal kinderen in
de bijstand te zien. Volgens het CBS is
dat deels te verklaren door het aantal
vluchtelingengezinnen dat zich de
afgelopen periode in Nederland heeft
gevestigd.

Vorig jaar woonden 120
bijstandsgezinnen in Horst aan
de Maas. Hoewel dat aantal de
afgelopen vijf jaar redelijk stabiel is
gebleven, stijgt het aantal kinderen
wel. Gemeente Horst aan de Maas
verwacht dat de stijging veroorzaakt
wordt door de toename van het
aantal kinderen van vluchtelingen
die in de gemeente wonen.
“De laatste jaren hebben zich meer
vluchtelingengezinnen gevestigd
in deze gemeente en die gezinnen
bestaan vaak uit meerdere kinderen”,
aldus een woordvoerder.

Overlast

Schade door storm
Onweersbuien en zware windstoten hebben in de nacht van zaterdag
27 augustus op zondag 28 augustus in Horst aan de Maas op meerdere
plekken voor overlast gezorgd.
In Sevenum ontstond een kleine
brand door een blikseminslag bij
een huis aan de Donckstraat. Een
woordvoerder van de brandweer
vertelt: “Een buurman zag de inslag
van de bliksem en belde meteen 112.
Daar aangekomen bleek het redelijk
mee te vallen. De inslag was net
achter de schoorsteen van het huis en
hierdoor is er elektriciteitsbedrading
gaan smelten. De brand was snel
onder controle.” De brandweer moest

ook uitrukken in Kronenberg, waar
diezelfde nacht door de harde wind
een boom over de Kronenbergerweg
was gevallen.
In Swolgen is tijdens de onweersbui de bliksem ingeslagen in de kerktoren van het dorp. Door de blikseminslag waren het uurwerk, de klokken
en de wijzerplaat ontregeld en deels
stuk, laat pastoor Ruud Verheggen
weten via Twitter. De schade is inmiddels hersteld.

Vuur geblust

Boot in brand in
Broekhuizen
In Broekhuizen is een kleine boot in brand gevlogen op maandag
middag 29 augustus. De brandweer was snel ter plaatse en er vielen
geen gewonden.
De boot was van mensen uit
Frankrijk, die met de boot naar huis
wilden varen. Tijdens een tussenstop
in Broekhuizen rond 14.00 uur vloog
de boot in brand. Ze hebben zelf

geprobeerd deze te blussen, maar
moesten toch de brandweer bellen.
Deze had de brand al snel onder
controle. Hoe de brand is ontstaan
is onbekend.

Crist Coppens
Heerlijk stoven
Runderpoulet
500 gram €5,95

geldig t/m
zaterdag
3 september 2016

Gemarineerde kipfilet
4 stuks €5,00

www.rabobank.nl/horstvenray

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Natuurgeneeskunde voor dieren

‘Karakter van dier en middel moeten bij
elkaar passen’
Bij natuurgeneeskunde en homeopathie denken velen misschien alleen
aan menselijke klachten, maar ook dieren kunnen baat hebben bij deze
alternatieve geneeswijzen. Natuurgeneeskundige Colette Frankort van
NatuurTalent uit Melderslo legt uit waarom.
Natuurgeneeskunde heeft een
holistische visie, wat wil zeggen dat er
bij ziekte niet alleen naar één symptoom gekeken wordt, maar naar een
mens of, in het geval van Colette, dier
als geheel. Colette legt uit: “Heeft
een hond bijvoorbeeld buikpijn, dan
kijkt de reguliere geneeskunde naar
de symptomen daarvan. Bijvoorbeeld
een b
 acterie. De holistische visie
en de natuurgeneeskunde gaat nog
een stapje verder. Wij vragen ons af:
waarom heeft die hond een bacterie
en is zijn weerstand laag? Het verschil
met reguliere geneeskunde zit ‘m
ook in die ‘waarom’. Die vraag stel ik
heel vaak. Ook emotionele factoren
en omgevingsfactoren moeten niet
vergeten worden. Zo kun je echt kijken
waar iets vandaan komt. Een regulier
medicijn kan bijvoorbeeld een oorontsteking bij een hond wel verhelpen,
maar als je niet iets aan de oorzaak van
die ontsteking doet, blijft dat telkens
terugkomen.”

Wat voor dier
is het?
Colette behandelt vooral paarden,
honden en katten. Veelvoorkomende
klachten die ze tegenkomt zijn
huidklachten en allergieën. “Maar
ik behandel ook regelmatig vagere
klachten. Vaak komen mensen naar
mij toe als ze alles al uitgeprobeerd
hebben in het reguliere circuit of als
mensen zelf ook meer hebben met
alternatieve geneeswijzen.” Een consult
van Colette begint met een gesprek,

het liefst bij de mens en dier thuis.
“Eerst wil ik weten om wat voor dier
het gaat. Wat is het karakter, hoe ziet
de leefomgeving van het dier er uit?
Krijgt hij goed te eten? Heeft hij veel
stress? Daarna ga ik op zoek naar de
oorzaak van de klachten. Eerst door
goed te kijken, voelen en ruiken en
daarna ga ik aan de slag met een
Lecherantenne.” Een Lecherantenne
is een meetinstrument waarmee ze
energie meet bij dieren. “Op die manier
kan ik kijken of er ergens balans of juist
onbalans is.”

Natuurlijke
producten
Daarna gaat ze onderzoeken welk
middel het beste kan worden ingezet
tegen de kwaal. “Ik maak veel gebruik
van kruiden, vitamines en mineralen
en homeopathische middelen. Allemaal
natuurlijke producten.” Welk middel ze
gebruikt, stemt ze af op het karakter
van een dier.

Werken met dieren:
ze voelde zich beter
“In de reguliere geneeskunde
wordt gekeken naar welk middel het
vaakst werkt tegen een bepaalde
kwaal. Ik kijk juist naar het individu.
Past een middel ook bij het dier? In de
homeopathie heb je bijvoorbeeld wel
veertig middeltjes voor huidproblemen.
Brandnetel is daar een van, maar een
prikkelbaar middel als dat werkt bijvoorbeeld niet zo goed voor een lieve

en zachtaardige kat. Middel en dier
moeten bij elkaar passen.”
Liefde voor dieren had Colette
altijd al. “Maar ik zette mijn droom
om echt wat met dieren te gaan doen
te vroeg aan de kant”, legt ze uit.
Ze studeerde personeelsmanagement
en vond een baan in die richting.
“Ik kreeg een burn-out en wist niet

meer wat ik wilde. In die tijd werd ook
mijn paard ziek. Voor ons beide merkte
ik dat de ‘gewone’ geneeskunde ons
niet verder kon helpen. Ik ging me
verdiepen in het alternatieve circuit
en vond ontzettend veel informatie.”
Colette voelde zich weer beter en
ook haar paard genas. Ze besloot
veterinaire natuurdiergeneeskunde

te gaan studeren en opende vier jaar
later, in december 2015, haar eigen
praktijk. “Mijn grootste droom is om
een holistisch centrum voor dieren
op te zetten met een dierenarts,
osteopaat, fysiotherapeut en
natuurgeneeskundige. Allemaal in één
centrum en gericht op het belang van
ieder individueel dier.”

Open dag Gasterij
Bergerbaan
Gasterij Bergerbaan opende drie jaar haar deuren, als eerste ontmoetingcentrum voor ouderen en mensen met dementie en hun mantelzorgers in Limburg. Op zondag 4 september houdt zij een open dag.
“We hebben in drie jaar veel
mogen realiseren”, aldus Chantal
Versteegen van Gasterij Bergerbaan.
Zij noemt de start van het sociaal
eetpunt, elke laatste woensdagavond
van de maand voor veelal 55-plussers
van Horst aan de Maas, maar ook het
DemenTalent waarin ze mensen met
dementie vrijwilligerswerk willen
laten doen zoals de tuin samen met
iemand bijhouden of voorlezen op
school.

Verder bouwen
aan naam
“Dit zijn een paar punten waar
we afgelopen drie jaar aan hebben
gewerkt, waaruit blijkt dat we vooruit
kijken en blijven innoveren. We hebben de afgelopen tijd een flinke groei

doorgemaakt maar willen ons bedrijf
toch nog eens in the picture zetten
om ook een stukje verder te kunnen
bouwen aan de naamsbekendheid.”
Op de open dag krijgen bezoekers
een beeld van het bedrijf waar ze
zowel op het gebied van zorg, recreatie maar ook agriatief bezig zijn, om
mensen de mogelijkheid te geven om
elkaar ongedwongen te ontmoeten.

Samenwerking met
de beugelclubs
De open dag vindt plaats in
samenwerking met beugelclub
Bergerbaan, waar men kennis kan
maken met de beugelsport. De open
dag is tussen 11.00 en 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.bergerbaan.nl
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Overeenkomst VGZ en
Zorghuis Tienray
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Open dag

Zorgkantoor VGZ heeft op dinsdag 30 augustus een overeenkomst gesloten met onder andere Zorghuis Tienray.
Zo kunnen ouderen meer gebruik gaan maken van de zorg die de zorghuizen bieden.

Paramedische
Voetzorg Horst aan
de Maas
Vanwege haar eenjarig bestaan houdt Paramedische Voetzorg Horst
aan de Maas een open dag op zaterdag 10 september van 11.00 tot
15.00 uur in het gezondheidscentrum Hof te Berkel.
Tijdens de open dag laten Marijn
Poels en Yvonne van Mil zien dat
voetverzorging niet alleen normaal

is, maar vaak ook een absolute noodzaak. Iedereen kan deze dag komen,
om te kijken of voor vragen.

Snackpoint
Um ’t Hukske wordt
Cafetaria ’t Hukske
Tot voor kort konden bewoners
alleen deelnemen aan de kleinschalige
wooninitiatieven voor ouderen met
financiering vanuit een persoons
gebonden budget. Door de overeen
komst van VGZ en Zorghuis Tienray,
Zorghuis Roermond en Zorghuis Tegelen
kunnen ouderen nu ook zonder pgb
gebruik maken van de zorg.
Zorgkantoor VGZ werd betrokken

bij dit initiatief naar aanleiding van
signalen van bewoners van de locaties
van de zorghuizen in de regio’s waar
Zorgkantoor VGZ actief is. Rob Kox,
manager langdurige zorg bij VGZ:
“De bewoners kozen bewust voor het
kleinschalige wooninitiatief, maar
liepen er tegenaan dat ze dan verplicht
waren om een persoonsgebonden
budget aan te vragen voor de inkoop

van de intensieve zorg. Dat blijkt in
een aantal gevallen best complex,
terwijl de zorg zelf juist prima voldoet
aan de behoeften. Daarop hebben we
besloten om rechtstreeks zorg in te
kopen bij de zorghuizen. Zo kunnen
we deze bewoners zorg-in-natura
aanbieden, zodat voor de bewoners de
administratieve last
van het pgb komt
01
te vervallen.”
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Snackpoint um ‘t Hukske in Meterik gaat per 1 september verder
onder de nieuwe naam Cafetaria ’t Hukske. De nieuwe eigenaren Frank
en Tonnie Vervoort stoppen met de snackpointformule.
Frank en Tonnie Vervoort namen
in april dit jaar Snackpoint um ’t
Hukske in Meterik over. “We kwamen
al snel tot de conclusie dat de formule
van een snackpoint niets voor ons
was. We hebben jarenlange ervaring

en gaan onze eigen formule maken
met onder andere meer gerechten uit
eigen keuken en verse friet”, aldus
Frank en Tonnie. Ook de uitstraling
van het nieuwe Cafetaria ’t Hukske
gaat veranderen.
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Advertorial

Glasvezel... de essentie
van een leefbaar buitengebied
Daar waar onze gemeenschap in de dorpskernen het vanzelfsprekend vindt om goede aansluitingen te hebben op tv, internet, riool, is
het in het buitengebied nog altijd niet vanzelfsprekend. De agrarische sectoren zijn voor het overgrote deel afhankelijk van het buitengebied
waar we wonen en werken. En tegelijkertijd zijn wij ook afhankelijk van goede randvoorwaarden in datzelfde buitengebied. Wij hopen dat de
raad op 20 september een positief besluit neemt over het item glasvezel buitengebied.

Maar waarom eigenlijk?
Het begint al bij onze kinderen.
Al vanaf het basisonderwijs wordt het
vanzelfsprekend geacht dat kinderen
toegang hebben tot het internet voor
diverse opdrachten. Ouderen die nog in het
buitengebied wonen, zijn of worden meer
afhankelijk van zorg en in de toekomst zal

ook deze groep steeds meer aangewezen
zijn op hulp vanaf een afstand. Een teler die
actief is op de veiling wil graag bijna tot op de
seconde op de hoogte zijn van de prijzen om
een goede deal te maken. Veel van de zaken
op het erf lopen via de digitale wereld en dan
is een goede verbinding onder alle (weers-)
omstandigheden van groot belang. Ook de

gemeente en haar organisaties gaan profiteren
van dat belang. Denk hierbij aan verplichte
monitoring van klimaatsystemen, controles
op de vele waterpeilpunten en controles op
voedselveiligheid.
Via een glasvezelverbinding is het voor
zowel uitvoerende als ook controlerende
partijen veel eenvoudiger om elkaar tot dienst

te zijn onder alle omstandigheden. Wat te
denken van de wens dat we als agrosector
steeds actiever worden in het vermarkten
van eigen productie en het toegankelijk
maken van onze bedrijven richting de
maatschappij. Een webshop is leuk, maar
zonder een goede verbinding met de
buitenwereld wordt het wel een stuk lastiger.
Vergeet niet dat ook de moderne agrariër
gewoonweg niet meer zonder een goede
dataverbinding kan. De bedrijven zijn net
zoals de bedrijvigheid in industrie en MKB
24 uur per dag, 7 dagen in de week actief
met de daarbij behorende randvoorwaarden.
Een aanverwante ontwikkeling is de
vrijkomende agrarische bebouwing. Veel van
deze objecten worden omgevormd tot
andere bestemmingen en willen we de
leefbaarheid van de kleine gemeenschappen
in stand houden dan zal dat buitengebied
aantrekkelijk moeten zijn en blijven
voor investeerders in dat buitengebied.
Toerisme is zo’n belangrijke investeerder
en daarbij is een goed netwerk voor vele
doeleinden onmisbaar.
Op 20 september gaat de raad stemmen
over het wel of niet laten slagen van het
traject glasvezel in het nog niet verbonden
buitengebied van de gemeente Horst aan
de Maas. Wij hopen dat de raad kiest voor
een gemeente waar iedereen met elkaar in
verbinding kan en mag blijven.
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Wat
zeg je?
Een elektrische fiets is niet alleen voor
mensen die een lichamelijke beperking
hebben. Het kan er juist aan bijdragen dat
‘gezonde’ mensen eerder de fiets dan de auto
pakken. Dat vindt twee derde van de inwoners
van Horst aan de Maas, blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Vraag je inwoners van onze gemeente
500 meter te overbruggen, dan zegt 94 procent
te gaan lopen of te fietsen. Maar vraag je ze
10 kilometer te overbruggen, dan zal 26 procent
van hen nooit de fiets pakken. Van degenen die
het wel zouden doen, zegt 41 procent dan ‘een
enkele keer’ voor de fiets te kiezen. “Vaak is
het me toch net iets te ver om op en neer te
gaan”, zegt één van de stemmers. “Ik neem er
gewoon de tijd niet voor, al neem ik het me wel
vaak voor”, geeft een ander toe. Daarnaast zijn
veel mensen die deze afstand alleen recreatief

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Zolang het nog gaat, gebruik
ik de gewone fiets’
Neutraal
18%
Eens
15%

Oneens
66%

Een elektrische fiets
is alleen voor mensen
met een
lichamelijke beperking

een. Daarentegen ziet ook iemand dat “veel van
met de fiets afleggen.
mijn leeftijdsgenoten van 50 tot 55 jaar wel erg
Van alle inwoners in de gemeente Horst aan
snel op de elektrische fiets overgestapt zijn.”
de Maas heeft slechts 8 procent een elektrische
Een ander vult aan: “Jongeren rijden zelfs met
fiets. Maar 15 procent van de inwoners vindt
een elektrische fiets, omdat ze dan met minder
elektrische fietsen alleen voor mensen die
lichamelijk geen normale fiets kunnen gebruiken. moeite sneller kunnen fietsen. Is dat luiheid?”
Meer mensen willen
Veel mensen geven aan
‘Het is een persoonlijke keuze’ wel een elektrische fiets
met een elektrische
fiets grotere afstanden
‘Ik denk wel na over de aanschaf’ rijden, maar vooral de
prijs wordt genoemd als
te kunnen overbruggen.
reden om er geen aan te
“Met zo’n fiets moet je
‘Veel te duur!’
schaffen.
nog steeds bewegen, dus
mensen die anders het huis niet meer uit willen
komen of meteen de auto pakken, bewegen
TipHorstaandeMaas is een samen
toch. Dat is goed voor de algemene gezondwerkingsverband tussen HALLO Horst aan de
heid”, zegt iemand. “Een elektrische fiets zorgt
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
er ook voor dat je voor grotere afstanden toch
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk
de fiets neemt”, wijst iemand op de voordelen.
op www.tiphorstaandemaas.nl
“De E-bike heeft ervoor gezorgd dat mensen veel
Reageren?
langer mobiel en in beweging blijven”, zegt de
www.hallohorstaandemaas.nl

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

HALLO voordeelpas
Deelnemers
ANBISE

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

anco lifestyle centre

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray

10% korting op de zondagsbrunch met live
cooking in het restaurant

Beej Mooren

Eén kop koffie of thee E 1 en
10% korting op een groepsuitje

Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de volgende deelnemende bedrijven:

Duet Kappers

Janssen Dansen en Sporten

Staatsie 1866

Eclicker

Kinderboerderij Hagerhof

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eetcafé Ald Vors

Logeerhuis Kapstok

Stichting Botanische Tuin Jochumhof

Eethuis BRaM

Lunchroom Lekker Gewoën

Studio for Hair

FotoID

Museum de Kantfabriek

De Fabriek

My-LifeSlim

Taurus World of Adventure

Goed Haar en Visagie

Pakje!

Theater De Garage

Het LoopCentrum

Paramedische Voetzorg Horst

Thermaalbad Arcen

Parkhotel Horst

Toffedag.nl

10% korting op een haarverzorgingsproduct
E 20 korting op een onderhoudsbeurt
Driegangenmenu voor E 17,50
Speciaal HALLO Voordeelmenu
10% korting op een fotosessie

Twee proeflessen gratis

Eén kop koffie of thee E 1
Eén nacht gratis logeren

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino of thee

Eén kop koffie of thee voor E 1
Korting op een wekelijks aangeboden product
E 1 korting op de entree

De eerste maand van een knipabonnement voor
E 10 en
gratis kleurservicekaart
50% korting op de bowlingbaanhuur

De Bekkerie

Eén kop koffie of thee voor E 1

Blauwebessenland

10% korting op een behandeling naar keuze

Boerderijwinkel Lenders
E 17,50 korting op 10 credits

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen gratis
Falke sokken t.w.v. E 17,95

Brasserie ‘54

Hostellerie De Maasduinen

Pearle Opticiens Horst

Toffe Dagstrand

Brownies & downieS

HUIS van de STREEK

Pedicure Praktijk Wilmie

Tuincentrum Peeters

Camps Optiek

IJssalon De Zeuten Inval

Praktijk Ik Leer

Center Parcs Het Meerdal

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Die 2 Brüder von Venlo

Into Beauty

Een kop koffie of thee voor E 1
E 1 korting op jam

5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

5% korting op de rekening
Eén gratis consumptie bij de lunch
10% korting op een zonnebril
E 12,50 korting op avondje bowlen
Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

DMS-Service

10% korting
op een caravanonderhoudsbeurt

10% korting op een diner voor 2 personen
5% korting op het hele assortiment
10% korting op een ijscoupe voor 2 personen
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

20% korting
op een antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op de intake

10% korting op het hele assortiment
20% korting
op alle voetproducten

10% korting in restaurant, bar en brasserie
10% korting op een zonnebril
10% korting
op een schoonheidsbehandeling

20% korting op entree

E 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling
10% korting op een groepsuitje

Koffie of thee voor E 1
10% korting op het hele assortiment

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor E 10

10% korting
op de eerste drie begeleidingsmomenten

Wereldpaviljoen Steyl

De Ringoven

Zorgboerderij “Boer” Hans

Ruitersport Equidrôme

The Zen Company

Eén kop koffie of thee voor E 1
Ontbijt voor E 3,95

Slender You Fit

Entree voor E 5
10% korting

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas

01
09

opinie 13

Bespreking Poll week 33

Het is goed om extra alert te zijn op verdachte situaties
Een overweldigende meerderheid van de stemmers (maar liefst 98
procent) is het eens met de stelling: Het is goed om extra alert te zijn op
verdachte situaties. Slechts twee procent van de stemmers op onze poll kan
zich hier niet in vinden.
Aanleiding voor de poll was consternatie in het centrum van Sevenum,
toen een man een verdacht pakketje signaleerde. De politie werd gebeld
en het plein werd afgezet. Uiteindelijk bleek het om een oude radio te gaan
die bij het afval stond. De meeste mensen vinden het niet erg om af en toe
ongemakken te ervaring voor loos alarm: zij zien vooral het belang van de
extra alerte houding ten opzichte van alles wat gevaarlijk kan zijn. Liever

een keer teveel alarm slaan dan een keer te weinig. De meeste mensen
hebben daar best een korte vertraging of een tijdelijk ongemak voor over.
Toch zijn er een paar mensen die het een beetje overdreven vinden.
Zij vragen zich wellicht af of we ons niet gek laten maken door alle
aandacht in de media voor terreurdreiging. De kans op een auto-ongeluk is
nog steeds vele malen groter. Hoe ver moet je gaan in de verstoring van het
dagelijkse leven om de veiligheid te waarborgen?
Als we het onze stemmers vragen, lijkt het duidelijk: extra alertheid
en de bijbehorende gevolgen zijn een acceptabel ongemak voor onze
veiligheid.

Voedselverspilling tegengaan begint bij jezelf
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Nederland wordt ieder jaar zeker 2 miljard kilo eten weggegooid. Dat komt
neer op gemiddeld 135 kilo per persoon. De overheidsdoelstelling om voedselverspilling tegen te gaan met 20 procent wordt hierdoor niet gehaald. Een van
de oorzaken van verspilling is dat mensen zich in de supermarkt laten verleiden
tot impulsaankopen en dat supermarkten te weinig kleine verpakking verkopen.
Het beleid van supermarkten aanpassen is daardoor een mogelijke oplossing voor
het verminderen van voedselverspilling, zodat consumenten niet gedwongen
worden om grotere verpakkingen te kopen dan ze nodig hebben.

Camera shy

Aan de andere kant hebben de mensen natuurlijk ook zelf een grote
verantwoordelijkheid bij het tegengaan van voedselverspilling. De supermarkt
dwingt je niet om grote verpakkingen te kopen en als je dat toch doet, kun je ook
vaak dingen invriezen. Als mensen gewoon wat bewuster boodschappen zouden
doen en koken, zou dat al heel veel schelen. Tips zijn bijvoorbeeld om je koelkast
slimmer in te delen, boodschappen te doen met een lijstje en vaker te koken met
overgebleven producten.
Voedselverspilling tegenaan begint bij jezelf. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 34) > De uitslag van de Olympische Spelen valt tegen > eens 35% oneens 65%

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 Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Uitbreiding spoor bij Sevenum leidt tot
grote ongerustheid
Opnieuw leiden ontwikkelingen rondom de spoorlijn Venlo-Eindhoven
tot ongerustheid bij burgers en vooral omwonenden. De SP heeft eerder al
om aandacht gevraagd voor zaken die spelen rondom deze spoorlijn.
Zoals de verkeersveiligheid en verkeersdrukte bij de spoorwegovergang
Stationsstraat in Hegelsom waarvoor de SP ook oplossingen heeft aan
gedragen. Recent hebben we om aandacht gevraagd voor de toename van
de overlast ten gevolge van het toenemende vrachtvervoer over spoor.
Binnenkort zullen omwonenden meer horen over dat laatste onderwerp.
Nu is er blijkbaar of schijnbaar
weer een ontwikkeling die leidt tot
grote onrust bij omwonenden. In het
gebied tussen de Californische weg
in Sevenum en de Greenportlane

wordt overwogen om het aantal sporen
uit te breiden van twee naar zes.
Deze uitbreiding zou dan gebruikt gaan
worden als een soort parkeerplaats
voor treinwagons, voor de nieuw aan

te leggen railterminal op grondgebied
van Venlo. Gevolg van dit alles is dan
wel dat de overlast maar ook de risico’s
voor omwonenden flink kunnen gaan
toenemen.
Op zich is er niets tegen deze
ontwikkelingen, ook de SP is op zich
niet tegen deze ontwikkeling. Deze is
goed voor de werkgelegenheid in de
regio. Het probleem zit hier vooral in de
communicatie naar de omwonenden.
Slechts enkele mensen zijn op de
hoogte. Zij hebben de informatie tot
nu toe zelf moeten opzoeken, er is

dus geen sprake van een actieve
communicatie. Ook wordt de
omgeving blijkbaar niet meegenomen
bij deze ontwikkelingen, terwijl deze
mensen juist meer overlast zullen
gaan ervaren. Al met al is dit voor de
SP aanleiding om vragen te stellen
aan het college om omwonenden
meer en eerder duidelijkheid te
geven over deze ontwikkelingen, en
ook een stem. Hopelijk komt er deze
maand al meer duidelijkheid.
Fractie SP Horst aan de Maas

We zijn per direct op zoek naar een

MEDEWERKER
TECHNISCHE DIENST
Vanaf 1 september openen wij onze deuren van onze
Nieuwe dependance in Venray op de Julianasingel 8.
Om dit te vieren krijgt u deze :

Tegoedbon a 10,-!
Knip deze advertentie snel uit en breng een bezoekje
aan een van onze vestigingen
Te besteden bij minimaal h 30,Geldig van 01-09-2016 t/m 31-12-2016
1 bon per klant, geldig in Ysselsteyn en Venray

www.gddepeel.nl

✁

brandt
los!

Belangrijkste taken:
• het keuren van elektrisch handgereedschap volgens NEN3140;
• het keuren van lasapparatuur volgens NEN3140 / NEN60974;
• het valideren van lasmachines volgens EN50504;
• preventief onderhoud van lasapparatuur.
Deze werkzaamheden vinden hoofdzakelijk bij de klanten plaats.
Heeft deze vacature je interesse gewekt,
stuur dan een reactie inclusief je cv
naar info@ipsbv.nl
Industrial Products Sevenum BV
Deckersgoedtweg 2
5975 RR Sevenum
077-4673444
info@ipsbv.nl

Ik dacht altijd dat het iets
voor onzekere pubermeisjes
was, dat niet op de foto willen.
Maar blijkbaar is ‘camera shy’
zijn iets waar een groot deel
van de mensheid last van
heeft.
Als ex-studente journalistiek
heb ik heel wat straatinterviews
afgenomen en ook voor mijn
werk bij de HALLO word ik er zo
nu en dan een keer op uit
gestuurd om vragen te stellen
aan de mensen op straat.
Gewapend met een schrijfblok
en een fotocamera (of een
fotograaf) loop ik dan over straat
en spreek ik mensen aan om ze
over een willekeurig onderwerp
te interviewen. De gemiddelde
mens wordt zodra hij de Nikon
om mijn hals ziet hangen echter
direct een tikkeltje achterdochtig. De afwijzingen vliegen me
om de oren als ik mensen op de
foto wil zetten. Minstens de helft
van de mensen die ik aanspreek,
mag ik gerust wat vragen
stellen, maar wil onder geen
beding op de foto. De betreffende personen hebben opeens
heel veel haast, vinden zichzelf
nooit mooi op foto’s staan of
willen absoluut niet in de krant.
Waarom toch niet? Mens, je bent
mooi! Je mag er zijn! Je hoeft
geen model te zijn, gewoon
jezelf zijn is genoeg voor een
prachtige foto.
Goh, denk ik als ik weer een
dag zonder succes straatinterviews heb proberen af te nemen,
hadden we maar wat van die
Japanse fotogekte in ons.
Hielden we maar wat meer van
de camera. Nee, ik druk me
verkeerd uit. Hielden me maar
wat meer van onszelf, dan was
dat camera shy zijn helemaal
niet nodig. En ook niet onbelangrijk: dan werden die
straatinterviews voor journalisten en fotografen ook opeens
een stuk leuker.

Besluiten inzake Programma Stroomlijn,
deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2
De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat door de betrokken bevoegd gezagsinstanties besluiten zijn genomen voor Stroomlijn, deelgebied 3, cluster 2.
De betreffende besluiten en bevoegde gezagsinstanties zijn hieronder nader aangeduid. Stroomlijn deelgebied 3 maakt onderdeel uit van het landelijke Rijkswaterstaatprogramma Stroomlijn. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.
De ontwerpbesluiten hebben voor een ieder ter inzage gelegen van vrijdag 3 juni 2016 tot
en met donderdag 14 juli 2016. Binnen deze zes weken bestond de mogelijkheid om
zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn zeven zienswijzen naar voren gebracht, waarvan
er één heeft geleid tot een wijziging in het besluit met het nummer 13. Deze wijziging
betreft het nader aanduiden van de te behouden begroeiing in de uiterwaard Middelaar in de
gemeente Mook en Middelaar. Daarnaast zijn in de besluiten met de nummers 2 t/m 13
ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de
beschrijving van de (ambtshalve) wijzigingen wordt verwezen naar de reactienota, die met
de definitieve besluiten ter inzage is gelegd.
Algemeen
Rijkswaterstaat werkt - vanuit het Programma Stroomlijn - aan het onderhoud van de
begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de
Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater, als
het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de
doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en
vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de
uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij
hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en
vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van
Rijkswaterstaat is om - na een zorgvuldige afweging van belangen - zoveel mogelijk bomen
en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook
via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het rooien van de
houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.
Toelichting besluiten
De besluiten voor deelgebied 3, cluster 2 betreffen werkzaamheden in 33 uiterwaarden,
verspreid over 12 gemeenten. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden wordt
verwezen naar het bij de besluiten ter inzage liggende kaartmateriaal.
Projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaan van de
rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een projectplan worden
opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 3, cluster 2
beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch kader
voor de werkzaamheden.
Omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren van
werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier
werkzaamheden te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden is voor
28 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist om
een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project dat uit die
activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder g
Wabo). Met andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard door een
kapverordening wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunning nodig. Om
die reden is voor 10 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Welke besluiten liggen nu ter inzage?
1. Projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu
t.b.v. de uiterwaarden Molengreend (gemeente Maasgouw), Weerd (gemeenten
Maasgouw en Roermond), Plassen Roermond, Stadsweide Roermond en Asseltse
Plassen (gemeente Roermond), Swalmdal (gemeenten Roermond en Beesel),
Bouxweerd en Neer (gemeente Leudal), Rijkelse Bemden (gemeente Beesel),
Weerdbeemden, Kessel en De Berckt (gemeente Peel en Maas), Reuver (gemeenten
Beesel en Peel en Maas), Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi en Hasselt (gemeente Venlo),
Grubbenvorst (gemeenten Horst aan de Maas en Venlo), Lottum en Ooijen (gemeente
Horst aan de Maas), De Steening (gemeenten Venlo en Bergen), Blitterswijck
(gemeente Venray), Well (gemeente Bergen), Vierlingsbeek, Zoetepasweiden,
Zurepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen (gemeente Boxmeer), Ossenkamp
(gemeenten Gennep en Bergen), Heijen en Maaskemp (gemeente Gennep) en
Middelaar (gemeenten Mook en Middelaar en Gennep) met bijbehorende stukken,
waaronder de m.e.r.-beoordelingsbeslissing.
2. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de
uiterwaard Weerd van het college van B&W van de gemeente Maasgouw met
bijbehorende stukken.
3. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Weerd, Plassen
Roermond, Stadsweide Roermond, Asseltse Plassen en Swalmdal van het college van
B&W van de gemeente Roermond met bijbehorende stukken.
4. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Swalmdal, Rijkelse
Bemden en Reuver van het college van B&W van de gemeente Beesel met bijbehorende
stukken.
5. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Bouxweerd en Neer van
het college van B&W van de gemeente Leudal met bijbehorende stukken.
6. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Weerdbeemden, Kessel,
De Berckt en Reuver van het college van B&W van de gemeente Peel en Maas met
bijbehorende stukken.
7. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Venlo, Hasselt,
Grubbenvorst en De Steening en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de uiterwaarden
Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi, Hasselt, Grubbenvorst en De Steening van het college
van B&W van de gemeente Venlo met bijbehorende stukken.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Grubbenvorst, Lottum
en Ooijen van het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas met
bijbehorende stukken.
Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Well en Ossenkamp
en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Well van het college van B&W van de
gemeente Bergen met bijbehorende stukken.
Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Blitterswijck van het
college van B&W van de gemeente Venray met bijbehorende stukken.
Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Vierlingsbeek,
Zoetepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen van het college van B&W van de
gemeente Boxmeer met bijbehorende stukken.
Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Ossenkamp, Heijen,
Maaskemp en Middelaar van het college van B&W van de gemeente Gennep met
bijbehorende stukken.
Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de
uiterwaard Middelaar van het college van B&W van de gemeente Mook en Middelaar
met bijbehorende stukken.

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien?
Van donderdag 1 september 2016 tot en met donderdag 13 oktober 2016 liggen de
besluiten ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de
aanvragen. U kunt de betreffende documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of
op afspraak inzien op de volgende locaties:
•
Gemeentehuis Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver;
•
Gemeentehuis Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen;
•
Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer;
•
Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, 6591 CP Gennep;
•
Gemeentehuis Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst;
•
Gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen;
•
Gemeentehuis Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht;
•
Gemeentehuis Mook en Middelaar, Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook;
•
Gemeentehuis Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen;
•
Stadskantoor Roermond, Kazerneplein 7, 6041TG Roermond;
•
Stadswinkel Venlo, Prinsessesingel 30, 5911 HT Venlo;
•
Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat1, 5801 MB Venray.
Digitale inzage
De besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag, kunt u ook inzien via
www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 3, Cluster 2, Definitieve besluiten.
Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerpbesluit tijdig naar voren hebben
gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen van vrijdag 2 september 2016 tot en met
donderdag 13 oktober 2016 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State door het indienen van een beroepschrift. Daarnaast kunnen
belanghebbenden, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep
instellen tegen alle wijzigingen in de besluiten.
Het
a)
b)
c)
d)

ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:
uw naam en adres;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Stuur uw beroepschrift en zo mogelijk een afschrift van het besluit, waartegen uw beroep is
gericht, onder vermelding van de naam van het besluit naar:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in enige instantie over
ingestelde beroepen.
Crisis- en herstelwet van toepassing
Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van
toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift
moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de
beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de
beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het
indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. Geef in het
beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Hoe kunt u de werking van het besluit laten schorsen?
Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld,
kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld
inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet
worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.
Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
1 september 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 6 september
2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Op de agenda staan onder andere volgende
onderwerpen
• Stand van zaken verbouw / nieuwbouw
zwembad.
• Herijking accommodatiebeleid.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !

Werkervaringsplekken
bij de gemeente
Ben jij tussen de 18 en 27 jaar, woon je in Horst aan de Maas en heb je momenteel geen werk?
Doe dan in de periode 1 november 2016 tot 1 mei 2017 werkervaring op bij de gemeente
Horst aan de Maas!
Ga voor een uitgebreide omschrijving van de werkervaringsplekken naar
www.banenpleinlimburg.nl of kijk voor meer informatie op www.horstaandemaas.nl.

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels. Dit kan telefonisch via
06-51 85 28 91 of per mail via
griffier@horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte

PIT werkt!
Veel pas afgestudeerde jongeren vinden na hun
opleiding geen werk. Werkervaring is dan de
sleutel naar een baan. Daarom is de gemeente
Horst aan de Maas vorig jaar begonnen met
het project PIT: Potentials In Training. Binnen
dit project biedt de gemeente tien jongeren een
werkervaringsplek aan. Van de tien jongeren
die vorig jaar werkervaring hebben opgedaan,
hebben er nu acht een baan!

dat je kunt besteden aan een cursus of training.
De ‘potentials in training’ komen regelmatig bij
elkaar om ervaringen uit te wisselen en
workshops te volgen. Interesse? Ga dan snel
naar www.banenpleinlimburg.nl.

Zet jezelf op de kaart
PIT biedt je de kans werkervaring op te doen
en je netwerk uit te breiden. Je werkt mee in de
praktijk en je krijgt alle ruimte om te leren. Je
krijgt hiervoor een vergoeding en een budget

Openbare bijeenkomst op woensdag
7 september 2016 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Op de agenda staan onder andere volgend
onderwerp:
• Maasgaard.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 20 september 2016 besproken.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• RV 6 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Uitbreiding
Melderslosche Weiden
• RV 7 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan De Comert Grubbenvorst
• RV 9 Voorstel tot het afgeven van een 100%
garantstelling op de financieringsbehoefte
van de burger coöperatie “BuitenGewoonBereikbaar” ad maximaal € 4.500.000,ten behoeve van de ontwikkeling van een
breedbandnetwerk in het buitengebied.
• RV 10 Voorstel tot het In te stemmen met de
realisatie van een vrij liggende fietsverbinding

tussen America en station Horst-Sevenum
aan de noordzijde van de Spoorweg Hoebertweg.
• RV 11 Voorstel tot het vaststellen van de
Nota Grondbeleid 2016
Meer informatie over deze vergadering vindt
u op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels. Dit kan telefonisch via
06-51 85 28 91 of per mail via
griffier@horstaandemaas.nl

Kalendergids 2017
Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2017 nog

Bekendmakingen

tot en met 16 september doorgeven aan Unit
Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per
e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Broekhuizenvorst
Ooijenseweg 3

Melderslo
Herenbosweg 38

Horst
Energiestraat 11c
Herstraat 1

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming

Sevenum
Smidstraat 10

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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Vak 9 staat achter hun team

Eigen supportersgroep voor Hegelsom 1
Met een grote vlag, vuurwerk in de tas en een hoop kabaal betreedt supportersvereniging Vak 9 van Hegelsom
het terrein van voetbalclub Oostrum. Zaterdag 27 augustus speelde het eerste team van voetbalvereniging
VV Hegelsom de wedstrijd om door te gaan naar de tweede ronde in de beker. Een nieuw opgericht supporters
vereniging Vak 9 staat achter het team.

De club van ongeveer vijftig man.
pakt flink uit tijdens de wedstrijden
van het eerste elftal van Hegelsom.
Elke wedstrijd hangen ze een
professioneel spandoek op. Ze huren
een bus voor uitwedstrijden en nemen
vuurwerk mee om hun club aan te
moedigen. Het klinkt allemaal een
beetje overdreven voor een kleine club,
maar de supporters staan vol achter
hun team. Dit is allemaal te danken
aan één speler, genaamd Rik Huijs.
Het begon allemaal toen een klein
groepje jongens elke wedstrijd van
Hegelsom 1 bezocht: Daan Coppus,
Ruud Beerkens, Pim Gubbels, Freek
Linders en Remco Stappers. Aan het
einde van de competitie vonden de
heren dat het tijd was om het s erieuzer
aan te pakken. Ze benoemden Rik Huijs
als erespeler van het team en zo
ontstond Vak 9 met hun leus ‘Rik Roei
Huus’. Rik is een van de aanvallers
in het eerste elftal van Hegelsom en
heeft rood haar, vandaar Rik Roei Huus.
De naam ‘Vak 9’ wordt herleid van het
rugnummer van Rik Huijs.

Een voorzitter en
contributie
De supportersvereniging pakt
alles serieus aan. Zo hebben ze een

voorzitter, een pr-man en noem maar
op. Voorzitter Daan Coppus vertelt dat
iedereen kan lid worden van Vak 9.
“Maar je moet wel aan een aantal
regels voldoen. Zo is onze eerste en
belangrijkste regel ‘Bier is heilig’.
Net als een echte club, vraagt Vak 9
ook contributie. Daar worden dan
spandoeken, vuurwerk en zelfs een
echt jaarlijks Rik Roei Huus-fandag van
bekostigd. Denk hierbij aan hand
tekeningsessies, een meet & greet
en nog veel meer. Wanneer iemand
lid wordt en zijn of haar contributie
betaalt, dan krijg je als officieel lid
een Rik Roei Huus-pasje. Daarmee
kun je aan iedereen laten zien dat je
Hegelsom 1 steunt.”

Clubliederen en groet
Zoals een echte supporters
vereniging zingen de fans ook echte Rik
Roei Huus-clubliederen. Het zijn vaak
bekende nummers waar een Rik Roei
Huus-twist aan is gegeven. Ook staat
het cijfer 9 centraal in vele liederen,
maar ook in regels en zelfs in hun eigen
Rik Roei Huus-groet, waarbij met de
duim en wijsvinger een negen wordt
gemaakt. Dit alles komt in elke wedstrijd terug. Zo ook tijdens de bekerwedstrijd tegen Oostrum 1, die ondanks
het support met 4-1 verloren werd.

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

Pijn onder de hiel
of voetholte

Het hielbeen is een groot, stevig bot met twee belangrijke
functies; het dragen van het lichaamsgewicht tijdens het staan
en het afwikkelen van de voet tijdens het lopen. Daarnaast
is het een aanhechtingspunt voor een aantal enkelbanden en
pezen in de voet.
Aan de onderkant van de hiel zit
een pees die er voor zorgt dat
de voetholte mooi in stand blijft.
Wanneer een voet is doorgezakt
of juist heel hol is, komt er teveel
trekkracht op de pees te staan en
zal men pijnklachten ervaren onder
de hiel en/of onder de voetholte. Vooral na lang zitten en na het slapen,
ervaart men deze pijnklachten bij het staan en lopen. Indien er niets aan
deze klachten gedaan wordt, kan de pijn zelfs de hele dag aanhouden.
Podotherapie Hermanns heeft een protocol opgezet waardoor
nagenoeg iedereen van deze klachten af kan komen. Bel dus voor een
afspraak of kijk op onze website.

atie op

s.nl

sport

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18
Of kijk op: www.podotherapiehermanns.nl

HH

Bij u in de regio zitten we o.a. op de volgende locaties;

Grubbenvorst
Ursulinenweide 5
Horst
Herstraat 20
Meerlo
Beatrixstraat 2
Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10
Venray
Keizersveld 9F

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

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

Oliver-Tolas Healthcare Packaging BV, gevestigd in Venray,
levert
opHealthcare
maat Packaging
gemaakte
steriliseerbare
voorverpakkingen
de
Oliver-Tolas
BV, gevestigd
in Venray, levert op verpakkingen
maat gemaakte steriliseerbare
voor de medischeen farmaceutische
industrie. Wij
maken deel uit Wij
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deel
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groeiend
datmet
vanuit
vestigingen
op zijn
we één van de marktleiders in deze branche.
drie
continenten
veeleisende
klanten
bedient
met
innovatieve
Zie voor meer informatie over Oliver-Tolas Healthcare Packaging onze site www.oliver-tolas.com
produkten. Wereldwijd zijn we één van de marktleiders in deze
Wegens groei zijn wij op zoek naar:
branche.
Een LEERLING/HULP DRUKKER voor onze Flexo afdeling

Zie voor meer informatie over Oliver-Tolas Healthcare Packaging
In dezesite
functiewww.oliver-tolas.com
houd je je onder meer bezig met de aan- en afvoer van materialen, schoonmaken van de machine
onze

en machineonderdelen en het wisselen van inkten.
Als blijkt dat je dat wilt en kunt, ga je na verloop van tijd af en toe invallen op de Flexo-pers. Eventueel kun je in de

Wegens
groeinaar
zijn
zoek
naar:
toekomst doorgroeien
de wij
functieop
van Flexo
drukker.

Je bent fulltime (36 uur) beschikbaar en bereid te werken in ploegendienst.

Een LEERLING/HULP DRUKKER
voor onze Flexo afdeling

We zoeken een collega die enthousiast is, netjes en secuur kan werken en initiatief neemt. In deze baan is het
belangrijk dat je leergierig bent en goed functioneert in een team. Werkervaring is geen vereiste, werkhouding
vinden we wél belangrijk.
We willen met name schoolverlaters aanmoedigen op deze vacature te reageren.
Je bent bereid te werken volgens vaste procedures en werkinstructies.

Wat bieden wij:

InBijdeze
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meer
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de aan- en afvoer
Oliver-Tolas
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gewerkt inje
eenje
moderne,
gezonde
en internationale
werkomgeving.
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baan in een actief team
tegende
een machine
concurrerend salaris
goede secundaire
van
materialen,
schoonmaken
van
en en
machineonderarbeidsvoorwaarden.
delen
en
het
wisselen
van
inkten.
Je begint bij ons met een contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast contract bij gebleken geschiktheid.
Als blijkt dat je dat wilt en kunt, ga je na verloop van tijd af en toe
Zo kom je met
contact:
invallen
opons
dein Flexo-pers.
Eventueel kun je in de toekomst doorIs deze functie precies wat je zoekt, stuur dan je reactie mét CV vóór 1 oktober a.s. naar Saskia Baken, afdeling HR:
groeien
naar de functie van Flexo drukker.
sbaken@oliver-tolas.com
Je bent fulltime (36 uur) beschikbaar en bereid te werken in ploegendienst.
We zoeken een collega die enthousiast is, netjes en secuur kan
werken en initiatief neemt. In deze baan is het belangrijk dat je
leergierig bent en goed functioneert in een team. Werkervaring is
geen vereiste, werkhouding vinden we wél belangrijk.
We willen met name schoolverlaters aanmoedigen op deze vacature te reageren.
Je bent bereid te werken volgens vaste procedures en werkinstructies.
Wat bieden wij:
Bij Oliver-Tolas wordt er gewerkt in een moderne, gezonde en
internationale werkomgeving.
Wij bieden je een uitdagende baan in een actief team tegen een
concurrerend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Je begint bij ons met een contract voor bepaalde tijd, met uitzicht
op een vast contract bij gebleken geschiktheid.
Zo kom je met ons in contact:
Is deze functie precies wat je zoekt, stuur dan je reactie mét CV
vóór 1 oktober a.s. naar
Saskia Baken, afdeling HR:
sbaken@oliver-tolas.com

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD
€ 14,95

vraag naar de voorwaarden

St. Lambertusplein 2a
5961 EW HORST
t. 077 398 16 45

www.fotoid.nl

vloerreiniging
en

-onderhoud
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Nederlandse kampioenschappen

Brons voor viertal
ponyclub uit Meerlo
Door: Ponyclub Rijdt Met Beleid Meerlo
Op de Hippiade, de Nederlandse kampioenschappen pony’s in Ermelo op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus,
wist het viertal van Rijdt met Beleid uit Meerlo een bronzen medaille in de wacht te slepen.

Oefenwedstrijden

Start voetbalcompetitie van
Wittenhorst
Door: voetbalvereniging Wittenhorst
Voor voetballiefhebbers start zondag 4 septemberde voetbalcompetitie weer. Na oefenwedstrijden, die veelal afgehandeld werden met een
onvolledige selectie en de bekercompetitie gaat het dan weer echt
beginnen.
Alleen Frank Peeters is zondag te
bewonderen. In de bekerwedstrijden
liet deze middenvelder een goede
indruk achter.
Goaltjesdief Rob Zanders
daarentegen is enkele weken afwezig
vanwege een stage in Brazilië.
De eerste tegenstander zondag
is het Valkenswaardse De Valk.
Vorig seizoen had deze ploeg een
enorme eindsprint en greep net
naast de prijzen. Gezien de resultaten
in de oefenperiode wil De Valk
ook dit seizoen hoge ogen gaan
gooien. Wittenhorst is eveneens
gemotiveerd om de eerste slag met
succes aan te gaan. Het zal dus een
spannend gevecht gaan worden.
Voetballiefhebbers, op naar sportpark
Ter Horst.

Wittenhorst presteerde in de
bekerstrijd uitstekend. Gekoppeld
met drie tweede klassers (Rood
Groesbeek: 4-1, Geusselt Sport
Maastricht: 2-0 en zaterdag 28
augustus tegen Blerick: 1-0) werd
deze groepsfase dus afgesloten met
de maximale winst van 9 punten.
Trainer Jan Lauers en zijn staf
zijn erin geslaagd om een solide en
degelijk elftal op de been te brengen
dat voor elke tegenstander een
moeilijk te kloppen ploeg zal zijn.
Jammer is evenwel dat momenteel
niet alle spelers inzetbaar zijn.
Wegens flinke blessures konden
de nieuwkomers Michiel Hanssen,
Stan Spee en Chris Jakobs nog niet
in actie komen. Zij zijn flink aan het
revalideren, maar ze komen er aan.

De Limburgse kampioenen,
bestaande uit Noelle van Dijck met
Lambik, Margje Janssen met PowerGirl,
Daantje Frederix met Spirit en Sophie
Rijs met BadBoy, wisten onder leiding
van commandant Jan Custers een

prima proef neer te zetten met een
score van ruim 67 procent. Ze wisten
daarmee zestien viertallen uit heel
Nederland voor te blijven. Someren
en Bennekom gingen er met het goud
en zilver vandoor. Commandant was

Weijs

de 87-jarige Jan Custers die in zijn
jubileumjaar Susan Smulders verving
die normaal dit viertal traint. Jan is in
totaal 100 jaar commandant in Meerlo,
40 jaar bij de pony’s en 60 jaar bij de
paarden.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.slijterijweijs.nl

11,99
100 cl

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

15,99

16,99

HOOGHOUDT

WYBOROWA

CAPTAIN MORGAN

Poolse Wodka

Vieux

9,99

Spiced Rum Gold

100 cl

100 cl

Hooghoudt

70 cl

70 cl

13,99

OLIFANT CLAN MACGREGOR
Jonge
Blended Scotch
Whisky
Graanjenever

14,49

11,99

70 cl

11,99

100 cl

100 cl

Jonge Dubbele
Graanjenever

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

11.99
100 cl
CAMPAGNE
DE RUSSIE

AREHUCAS

Napoleon Brandy
VSOP

Guanche Ron Miel
Honinglikeur

16,99

17,99

YENI RAKI

VILLA MASSA
LIMONCELLO

70 cl

PSV wint Pulse miniorentoernooi
Het Pulse miniorenvoetbaltoernooi dat zaterdag 27 augustus op de voetbalvelden van RKsv Wittenhorst in
Horst werd gehouden, is gewonnen door de jongeren van PSV uit Eindhoven. Tijdens het Pulse miniorentoernooi speelden elftallen van twaalf clubs voor de titel. Tweede werd Rot Weiss uit Essen en de derde plek was
voor het Belgische Club Brugge. Het regioteam met talenten uit Horst aan de Maas werd uiteindelijk achtste.
De bestespelers-titel ging naar Tajcan El Cibasi van de Essense voetbalclub.

KAHLÚA

Koffielikeur

Turkse Anijsdrank

Viña Villano
La Mancha, Spanje

70 cl

Italiaanse Citroenlikeur

27.

Tempranillo-Cabernet Sauvignon
Airén-Sauvignon Blanc-Verdejo
75 cl. Per fles 5,49

DOOS à 6 FLESSEN EXCLUSIEF

50

BIJ TOPSLIJTER

[= per fles voor 4,58]

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
wk 35-36-37
Aanbiedingen geldig van 29-08-2016 t/m 18-09-2016
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

18
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Eerste editie bijna vol

Gewoën Grubbevorster
Golfkampioenschap
In Grubbenvorst wordt op 17 september het eerste Gewoën Grubbevorster Golfkampioenschap georganiseerd.
Het toernooi wordt gehouden op de particuliere golfbaan De Slottermolen aan de Venloseweg en is voor
Grubbenvorstenaren met een geregistreerd golfvaardigheidscertificaat.
Het initiatief voor het golfkampioenschap komt vanuit de leden van
stichting Gewoën Grubbevors, een
stichting die activiteiten met en voor
Grubbenvorst organiseert. Piet Seegers
is één van de initiatiefnemers van het
kampioenschap. “Het idee voor een
golfkampioenschap ontstond binnen
de sponsorcommissie van Gewoën
Grubbevors.

Veel enthousiasme
uit het dorp
Er zijn nogal wat Grubbenvorste
naren die de golfsport beoefenen,
naar schatting tussen de tachtig en de
honderd. Ook hebben we een golfbaan
in Grubbenvorst. Toen bleek dat er vol-

doende mogelijkheden waren voor een
mooi toernooi, hebben we besloten
het door te zetten.” In Grubbenvorst
is enthousiast gereageerd op het initiatief. Inmiddels zijn er al bijna vijftig
aanmeldingen voor het golfkampioenschap en daarmee is het toernooi bijna
vol. Piet: “We hebben zo veel mogelijk
golfers aangeschreven, daar hebben
we veel aanmeldingen uit ontvangen.
Daarnaast hebben we een advertentie
geplaatst in het plaatselijke blaadje.
Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die
niet kunnen, maar ook die zijn vaak wel
enthousiast over het idee. Veel mensen
hebben aangegeven dat ze bij een
eventuele volgende editie graag mee
willen doen.” Concrete plannen voor
een volgende editie zijn er nog niet.

“Maar als het dit jaar een succes is,
is er grote kans dat er wel een vervolg
op de eerste editie van het Gewoën
Grubbevorster Golfkampioenschap
komt,” zegt Piet.
Het golfkampioenschap vindt plaats
op 17 september tussen 11.00 en
17.00 uur op golfbaan De Slottermolen.
Het toernooi is niet geopend voor
publiek. “We moeten natuurlijk ook
rekening houden met de capaciteit
van het terrein,” vertelt Piet. “Het is te
gevaarlijk om het terrein naast voor de
golfers ook voor publiek te openen.”
Golfers kunnen zich nog inschrijven
voor het toernooi, maar het maximum
aantal deelnemers is bijna bereikt.
Piet: “Het is nu gewoon wie het eerst
komt, wie het eerst maalt.”

Emma Nabben Neder
lands kampioen dressuur
Emma Nabben van ponyclub Die Sevenrijders uit Sevenum is op zaterdag 27 augustus Nederlands kampioen
dressuur pony’s geworden in de klasse M1 tijdens het Nederlands Kampioenschap in Ermelo.

Met een percentage van 69.94
procent bleef Emma al haar 31
concurrenten voor. Onder leiding
van haar dressuurinstructrice Mandy
Cornelissen behaalde ze dit jaar
maar liefst drie kampioenstitels
op een rij. Op 20 februari werd ze
Limburgs kampioen in de klasse L2
te Helden. Direct daarna maakte ze
de overstap naar de klasse M1 waar
ze op 6 augustus ook weer Limburgs
kampioen werd in Reuver.

Een magisch gevoel
“Ik ben super blij met dit resultaat
en heb heel veel van mijn succes te
danken aan mijn instructrice Mandy
Cornelissen, samen zijn we een superteam en we gaan voor nog meer in de
toekomst”, aldus Emma. “De proef ging
naar mijn gevoel heel goed. Er zaten

wat slordigheidsfoutjes tussen, maar ik
was zeer tevreden”, vertelt ze over de
wedstrijd. “Na lang wachten en heel
veel spanning kregen we uiteindelijk
te horen dat we hadden gewonnen.
Dat was echt een magisch gevoel.”
Emma had niet verwacht te winnen.
“Er stonden een paar gevaarlijke
namen tussen de lijst en daarnaast
is iedereen die op het NK mag rijden
natuurlijk heel goed. De concurrentie
tijdens de wedstrijd was dan ook heel
sterk. De nummers 1, 2 en 3 eindigden
heel dicht bij elkaar.” Uiteindelijk won
Emma met 0,11 procent voorsprong.
Emma denkt nog zeker een jaar
op haar pony Tiara te blijven rijden.
“Daarna wil ik overgaan naar de
paarden. Voor de toekomst wil ik met
Tiara de klasse Z rijden, daar zijn we op
dit moment hard voor aan het trainen.

Het gaat al de goede kant op. Hopelijk
kan ik met Tiara en trainster Mandy
Cornelissen nog veel andere mooie
successen halen.”

Zilveren medaille
voor team
Het team van ponyclub Die Seven
rijders presteerde ook goed. Het team,
bestaande uit Teun Schripsema met
Kriesol, Emma Nabben met Blakt’s
Tiara, Merle Hoeymakers met Enjoy,
Juul Baeten met Beauty, Michelle
Cuppen met Tobalia, Eef Baeten met
Figo, Tygo Cuppen met Hoppenhof’s
Esmée en Lou van de Goor met Arezzo,
behaalde een zilveren medaille tijdens
de Verenigingskampioenschappen.
In 2015 werd hier een gouden medaille
behaald.
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Dit is mijn club
11/15

Handboogsport ’t Trefpunt Tienray

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven, waaronder veel sportverenigingen. Van turnen tot
beugelen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Horst aan de Maas met
vijftien verenigingen terug op het afgelopen seizoen en kijkt ze alvast vooruit. In deze aflevering: handboogsportvereniging ’t Trefpunt uit Tienray.

ook al bijzitten.” Het ledenaantal van
de vereniging schommelt al jaren rond
de zestig. “Daar zitten ongeveer twintig
jeugdleden tussen. Dat is erg veel
voor een handboogsportvereniging”,
aldus Vervoort.

Aangesloten bij bond

Een deelnemer tijdens de veldronde van 2016
Handboogsportvereniging
’t Trefpunt uit Tienray bestaat
voor het grootste deel uit
sporters van buiten Tienray,
vertelt voorzitter Louis Vervoort

uit Meerlo. “Eén vijfde deel van de
leden is Tienraynaar, de rest komt
uit de omliggende dorpen en nog
ver daarbuiten. Onze leden komen
ongeveer van Bergen tot aan Belfeld.

Waar dat door komt? Moeilijk
te zeggen. Er zijn niet heel veel
handboogsportverenigingen in de
omgeving en veel leden komen bij de
club doordat vrienden of collega’s er

De handboogsport kent verschillende competities en disciplines.
’t Trefpunt is aangesloten bij de
Nederlandse Handboogbond (NHB).
“We volgen de competities van de
bond”, legt Vervoort uit. “Als je belangrijke wedstrijden als EK’s wilt spelen,
dan is het belangrijk dat je aangesloten
bent bij de bond.” ’t Trefpunt heeft
zowel een individuele competitie,
de eenpijlswedstrijden op een baan
van 25 meter, als een teamcompetitie.
Bij die laatste competitie mogen teams
drie pijlen achter elkaar schieten op een
baan van 18 meter. Bij beide competities is het doel zoveel mogelijk punten
te halen door zo ver mogelijk in het
midden van het blazoen te schieten.
Afgelopen seizoen speelden drie
teams van ’t Trefpunt in competitieverband. Vervoort: “Eén van de teams
speelt in de ereklasse, de hoogste
klasse. Waar we ook heel goed in
zijn, is het veldschieten. De schutters
schieten dan op doelen van verschillende afstanden. Afgelopen jaar deed
bijvoorbeeld Mike Cleven uit Tienray
mee aan het EK veldschieten. Mike is
een echt opkomend talent.” Andere
talenten van ’t Trefpunt zijn Kyara
Vlieks uit Blerick en Jesper Peters uit
Swolgen. Vervoort: “Kyara is nog jong

en schiet echt geweldig, daar gaan
we in de toekomst nog veel van
horen. Ook Jesper is heel erg goed,
van hem mogen we ook nog veel
verwachten.”
De veldronde van ’t Trefpunt is
één van de jaarlijkse hoogtepunten
voor de vereniging. “Daar komen
heel veel mensen op af”, vertelt
Vervoort trots. “Een ander
hoogtepunt is het jaarlijkse
dorpstoernooi. Iedereen die een
band heeft met Tienray mag hieraan
meedoen. Het hele dorp loopt dan
leeg.” Ook het Koningschieten is
ieder seizoen weer een belangrijke
gebeurtenis voor ’t Trefpunt.
Vervoort: “Afgelopen jaar werd
Mike Cleven koning, zijn vader Twan
tweede en zijn moeder Anita derde.
Dat was heel bijzonder.”

Nooit uitgeleerd
’t Trefpunt is een vereniging met
veel gezelligheid, maar ook een club
die graag wil winnen, aldus Vervoort.
“Handboogschieten is een individuele sport, maar je speelt het ook
in een team. Ieder schot doe je in
je eentje, maar de uitslag kan voor
het hele team van belang zijn. Zelf
vind ik het daarom zo’n mooie sport.
Je kunt je altijd blijven verbeteren,
hoe oud je ook bent. Met handboog
schieten ben je nooit uitgeleerd.
Maar het is ook belangrijk om op tijd
de boog weg te leggen en samen
wat te drinken. Dat hoort er gewoon
bij. Ontspanning door inspanning,
noem ik het ook wel.”

MACHINE METAAL INDUSTRIE BV
Machine-Metaal-Industrie B.V. te Venray is een
dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in hoogwaardige
verspaningstechnieken.
MMI beschikt over een modern machinepark, kent een
uitstekende reputatie en werkt volgens de hoogste
kwaliteitseisen (ISO TS 16949).
MMI is werkzaam als toeleverancier voor diverse
multinationals in zowel binnen- als buitenland.
Wij zijn momenteel op zoek naar een:

CNC-Draaier
Leerling CNC-Draaier
CNC-Frezer
U dient bereid te zijn tot het werken in 2 ploegendienst.

Horst

Wij bieden:
Een zelfstandige en verantwoordelijke functie.
Een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring.
Uiteraard bieden we de mogelijkheid tot het volgen van
aanvullende opleidingen.
Interesse?
Spreekt de functie je aan, stuur dan een sollicitatiebrief naar
Postbus 32, 5800 AA te Venray of een mail naar
administratie@mmivenray.nl.
Wil je meer weten over MMI, kijk dan op onze website
www.mmivenray.nl of neem contact met ons op.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Wielercafé met Wout
Melderslo
Poels en Peter Winnen
verliest in
bekerwedstrijd

De fanclubs van wielrenners Wout Poels en Mike Teunissen en de organisatie BikeWriters organiseren op
woensdag 21 september een groot wielercafé in café De Lange in Horst. De avond wordt georganiseerd in het kader
van de Noord-Limburgse Wielerweek.

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Melderslo heeft op
dinsdagavond 23 augustus de bekerwedstrijd tegen Kwiek Venlo 1
verloren op Sportpark De Merel.
Onder andere door de vakantietijd
en het hemdjes-en-korte-broekenweer besloten vele trouwe supporters
om te gaan genieten van een heerlijk
voetbalavondje. Maar men is met
name ook gekomen om ‘jong vaan
de club’, Geert ‘Pukkie’ Vullings deze
avond welkom te heten op Sportpark
De Merel. Hoe mooi is dan ook de
geste van de voltallige selectie bij
opkomst van het speelveld. In plaats
van naar de middencirkel te rennen, lopen ze langs de omheining
naar Pukkie om hem persoonlijk te
verwelkomen en wensen ze hem een
fijne wedstrijd toe.
In de achtste minuut was het al
raak. Een mooie voorzet van Kwiek
vanaf rechts werd bij de tweede paal
volley binnengeschoten. Nauwelijks
van de schrik bekomen werd een
verdedigingsfout in de 10e minuut
afgestraft: 0-2. In de 11e minuut vond
Gijs Coenders nog de doelman op zijn
weg, maar in de 14e minuut was het
wel raak: 1-2. In de 17e minuut kwam
Bart Theeuwen sterk door over links
en wist hij de keeper van Kwiek in de
korte hoek te verschalken. In de 24e
minuut omspeelde de spits van Kwiek
doelman Remco Verstraaten en tikte
beheerst binnen. In de 32e viel er

weer een doelpunt voor Kwiek. Acht
minuten later werd er ingespeeld op
de zestienmeterlijn. Het schot ging
recht door de midden, maar doelman
Remco drukte achterovervallend
de bal uiteindelijk zelf over de lijn.
In minuut 45 werd Bart Verheijen als
doorgebroken speler vlak voor de
zestienmeterlijn neergehaald. Na een
kleine twijfeling toverde de scheidsrechter de terechte rode kaart uit zijn
broekzak. Met de rust prijkte de stand
2-5 op het scorebord.
De tweede helft was nauwelijks
bezig toen Melderslo een terechte
penalty wegens het neerhalen van
Bart Verheijen kreeg. Jeroen Kallen
besloot deze penalty te nemen en
deze trof doel. In de 60e minuut was
het doelman Remco die de 3-6 wist
te voorkomen. In de 74e minuut
vieldit keer het balletje achter de
verdediging van Kwiek en was Gijs
Coenders de oplettende spits. In
eerste instantie prikte hij de bal nog
tegen de paal maar in de rebound
was het raak: 4-5. Spannend bleef
het zeker en ook iets feller, gezien
de vier gele kaarten die in de laatste
10 minuten nog werden uitgedeeld.
Maar de gelijkmaker was de ploeg uit
Melderslo deze avond niet gegund.

winkel • zelfpluk • terras • speeltuin

Tot 4 september
dagelijks geopend
Vanaf 4 september
zaterdag
van 09.30- 12.30 uur

Wout Poels in de Tour de France dit jaar
De BikeWriters is een collectief van
fietsende schrijvers, waaronder oudwielrenprof Peter Winnen. Zij brachten
de afgelopen jaren met schrijf- en
muziekprojecten meer dan 35.000 euro
bijeen voor Tour for Life en Artsen zonder Grenzen. Sinds 2015 organiseren de
BikeWriters wielercafés, waarin ze zich
met hun artistieke werken en activiteiten presenteren. Aan de hand van
Volkskrant-columnist Bert Wagendorp

kunnen bezoekers van het Wielercafé
interviews, filmbeelden, livemuziek en
literatuur over wielrennen bekijken. Te
gast zijn de Noord-Limburgse wielrenners Wout Poels uit Meerlo en Mike
Teunissen uit Ysselsteyn. Ook oud-prof
en columnist Peter Winnen schuift aan
met zijn verhalen.
Nard Reijnders uit Broekhuizenvorst
verzorgt de muzikale intermezzo’s.
Presentator Bert Wagendorp blikt met

de gasten en het publiek terug naar
de overwinning van Wout Poels in
de klassieker Luik-Bastenaken-Luik,
de Tour de France en de Olympische
Spelen, maar ook naar de verrichtingen van Mike Teunissen in de Ronde
van Denemarken en de Eneco Tour.
Wagendorp schreef het boek Ventoux,
dat later werd verfilmd. Het wielercafé begint om 19.30 uur en duurt tot
22.30 uur.

Grubbenvorster fanclub
bij Max Verstappen
Fanclub Max-imum Attack, van onder andere Grubbenvorstenaar Gerard Schatorjé, ging in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 augustus naar Spa-Francorchamps om de wedstrijd van coureur Max Verstappen bij te
wonen.

Dorperpeelweg 1 America Tel. 06 - 39 23 92 65

De fanclub werd opgericht door
Gerard Schatorjé, Erwin Blokland
en Raymond Huurman. “Door onze
opvallende outfits trokken we veel
aandacht”, aldus de fanclub.
“We deden interviews met
Ziggo Sport, het Belgische Sporza

en RTL Nieuws. Vele complimenten
vielen onze groep ten deel van
medesupporters, fotografen en
zelfs van Red Bull. Dat laatste
resulteerde in een uitnodiging om
op zaterdagavond voorafgaande
aan de Grand Prix aanwezig te zijn

op het besloten feest van Red Bull
in Malmedy.” De race zelf verliep
teleurstellend voor Verstappen.
Hij werd elfde. “Te gretig”, was
unaniem het commentaar van MAXimum Attack.
(Foto: MAX-imum attack Group)
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HALLO in Kampung Naga
Leon, Bertie, Lina en Jens van der Hulst uit Sevenum zijn in Indonesië op vakantie geweest deze
zomer. Ze bezochten Sumatra, Java en Bali. In Kampung Naga op West-Java hielden ze even een pauze
en lazen ze de HALLO met de lokale gids voor zijn huisje.

HALLO in Lac
d’Annecy

Harald van Lin ging deze zomer op vakantie in de buurt van Lac
d’Annecy, in de Haute-Savoie regio van Frankrijk. Tijdens zijn
zonnige verblijf bij het tweede grootste meer van Frankrijk, nam
hij uiteraard ook even de tijd om de HALLO door te nemen.

HALLO in Melbourne
Geoffrey Snippe uit Hegelsom is voor zijn werk afgereisd naar Melbourne voor een wereldcongres
immunologie. “Het biotechbedrijf waar ik werk en verantwoordelijk ben voor de marketing en sales
heeft een exhibitie tijdens dit congres. Ik ga ook nog naar Singapore op de terugweg.” In Melbourne is
het op dit moment winter, 10 graden en regenachtig. Voor de skyline van Melbourne ging Geoffrey nog
even op de foto met de HALLO. Geoffrey: “Voor deze zakenreizen moet ik mijn familie, mijn lieve vrouw
Renee en mijn twee dochters Noa en Ivy, aan de andere kant van de wereld helaas achterlaten.”

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

opent
5 september
haar d
 euren
Maartje Vervoort-Mertens

Mgr. Verstraelenstraat 8 Sevenum
06 16 97 83 41
info@kinderfysiotherapiesevenum.nl

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

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

van de regio

Cateringservice

Jolanda Pouwels

HALLO op Texel
Danielle Maas en Carolien Vullings brachten hun vakantie door op het zonnige eiland Texel. Tijdens
een bezoekje aan de vuurtoren van De Cocksdorp namen ze even pauze. Op het strand vonden ze een
mooi plekje om de HALLO er even op na te slaan.

Iets te vieren?
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453
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Hondenbehendigheids
wedstrijd in Horst

Behoud de Parel

De Federatie Hondensport Nederland (FHN) houdt zondag 4 september een nationale behendigheidswedstrijd in
Horst. Deze vindt plaats op de atletiekbaan van de Peelrunners in de Kasteelse Bossen in Horst.

Dagelijkse check
luchtkwaliteit
Noord-Limburg
Vereniging Behoud de Parel heeft op haar website een pagina
geopend waarop dagelijks de luchtkwaliteit in Noord-Limburg wordt
bijgehouden. De vereniging maakt hierbij gebruik van gegevens van het
RIVM, provincie Limburg en provincie Nordrhein Westfalen.

Voor deze wedstrijd hebben
zich 230 deelnemers ingeschreven.
Vanuit het hele land komen zij naar
Horst om in verschillende klassen
de strijd met elkaar aan te gaan.

De wedstrijd wordt verdeeld over
twee ringen. In iedere ring staan
ongeveer twintig toestellen die de
honden moeten nemen.
De hond die foutloos is met

de snelste tijd wint. De wedstrijd
wordt georganiseerd door Sjakie’s
Hondenclub Horst. De wedstrijd
duurt van 09.15 tot ongeveer
17.30 uur.

Naast de dagelijkse luchtkwaliteit
laat de pagina grafieken over langere
periodes en informatie over fijnstof
zien. De vereniging heeft de pagina
opgezet, omdat voortgangsreportages
van gemeente Horst aan de
Maas over de fijnstofsituatie in
de gemeente naar hun mening
onduidelijk en onvolledig zijn en
omdat er, volgens de provincie
Limburg, iets mis lijkt te zijn met de
metingen. “De fijnstofniveaus zijn
structureel lager dan voorgaande
jaren. Uit de gegevens die wij
publiceren, blijkt onder andere dat
onderhoud plaatsvindt aan het
meetstation Hoogheide,juist nu het
fijnstofniveau meestal hoog is. Het
meetpunt Hoogheide is speciaal door

de gemeente geplaatst nabij het
LOG Witveld om de fijnstofniveaus
te kunnen meten in relatie tot
bedrijven als het Nieuw Gemengd
Bedrijf, dat naar verwachting veel
fijnstof gaat uitstoten”, aldus de
belangenvereniging.

Schadelijke
emissies
Op de websitepagina wordt
onder andere gebruik gemaakt van
de zogenaamde Luchtkwaliteitsindex
(LKI) van het RIVM. Deze LKI geeft
antwoord op de vraag hoe het staat
met de schadelijke emissies en de
gevolgen daarvan voor de gezondheid.

Harmoniefeesten
2, 3 en 4 september • in het centrum van horst • een weekend vol muziek

Vrijdag 2/9 12.00 uur Braderie
20.00 uur DJ STYN en E-MOTION
Zaterdag 3/9 14.00 uur Buikschuiven
21.30 uur FLASH! en CAMPAIGN
Zondag 4/9 09.00 uur Grote kindermarkt Entree E 3.00
09.00 uur HORST MUZIKAAL TOTAAL

met een variatie artiesten en bands uit Horst a/d Maas

SPONSOREN HARMONIEFEESTEN 2016
Accountant kantoor Verstraelen
ACB Solutions B.V.
Bakkerij Broekmans
Blok 10
Cafe de Lange
Dinissen Machinefabriek B.V.
Hubo Sevenum
Grand Cafe Coenders
H&H Marktkraamverhuur
Hoba horst
Horst verhuur VOF
Kleuskens schoonmaakbedrijf B.V.

HOOFDSPONSOREN

Poels Autobedrijf
Ster Videotheek
Van Tilburg Installatietechniek B.V.
Engineering & Process Control Visscher B.V.
Kempen Communicatie
Administratie Partners
Autoschade Service Noord Limburg
Het Proeﬂokaal van Horst
Coenders Expert
Kruytzer Optiek BV
Centrummanagment Horst Centrum
Drankenhandel slijterij Weijs

Praede Kappers Horst
Ideaal Machinebouw
Lumar Verhuurbedrijf
Tin Sun
Houthandel A.Th. Mol BV
Sylvan Horst BV
Slagerij Joosten
Plus Lucassen
Henk Bovee Horst
cafe de Buun
Vof Henraeth Metaalrecycling Melderslo
Bert Tacke Dakservice

kapsalon Happy Hair
TrosTomaatje
Theunissen dakbedekking
Efkes Anders
Severens Beveiliging
Baderie
Woninginrichting Aan Huis
Tweewielerspecialist Theo Lommen
Pakje!
Kwalitaria ‘t Hukske
Bistro Gossimijne
Passie
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tim Stoter
14 jaar
Sevenum
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Er is niet echt een nummer dat ik veel
gedraaid heb. Vanaf kleins af aan luister
ik wel al vrolijke muziek en popmuziek.
Ik vind het leuk om naar festivals te
gaan omdat daar vaak leuke muziek is.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik naar de McDonald’s gaan
met een aantal vrienden. Dit doet
eigenlijk iedereen wel. Ik zou graag
een cabrio willen, omdat die niet heel
groot maar ook niet heel klein is. Zodra
ik mag beginnen met rijlessen wil ik dit
ook gaan doen. Het lijkt me niet echt
spannend, maar juist heel leuk.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Geschiedenis is niet zo mijn ding, maar

Proef • Beleef • Geniet
zaterdag 17 september

Passie
voor
Italië
ontvangst 18.30 uur
(voor meer info vitellius.nl)

als ik dan toch moet kiezen zou het
de tijd van de hippies zijn. Zij hielden
namelijk ook van vrolijke muziek. Het is
ook een hele creatieve en muzikale
tijd, dat spreekt me zeker aan.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik wil al heel lang naar New York.
Broadway lijkt me fantastisch om
te zien. Ik heb vroeger zelf toneel
gespeeld bij een vereniging in
Sevenum. Daar ben ik mee gestopt,
maar ik doe nu regelmatig audities
voor professionele musicals. Ik zou
heel graag een keer in The Lion King
willen spelen omdat het zo’n mooie en
vrolijke musical is.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik gaan touren over de wereld
en veel vrienden meenemen. Natuurlijk
zou ik dan graag naar New York gaan,
maar naar Scheveningen lijkt me ook

aan
Tim Stoter

leuk. De dag zou ik afsluiten met een
musical. Ik zou er vooral een gezellige dag van maken met een aantal
vrienden.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Voetballen. Ik speel al heel lang voetbal
bij een vereniging. Maar ik kan nog
steeds niets van, haha. Toch blijft het
leuk om te doen, omdat ik een heel
gezellig team heb.
Wat deed je als kind het liefst?
Met mijn broer toneelstukjes opvoeren
voor de hele familie. Als kind was ik al
heel vrolijk, en dat ben ik nog steeds.
Ook kletste ik heel veel.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik heb niet echt een bepaalde angst.
Natuurlijk zijn er dingen die ik
spannend vind om te doen. Voordat
ik het toneel op moet bij een musical
bijvoorbeeld, dan voel ik wel even
spanning. Maar als ik eenmaal bezig

ben, vind ik het super tof om te doen.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Ik heb niet echt een bepaald
lievelingsdier. Als kind was ik wel
fan van apen, omdat ze net zo blij en
vrolijk zijn als ik. Ze zijn nieuwsgierig
en altijd bezig met iets. Dat past ook
wel bij mij.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Gelukkig getrouwd, twee of drie kinderen, een mooi huisje, een leuke auto en
gezellige vrienden. Na het vwo wil ik
een opleiding gaan doen op het gebied
van musical of muziek. Het conservatorium lijkt me geweldig.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Op een spectaculaire plek. Bijvoorbeeld
in een luchtballon. De bruiloft zelf zou
ik ook heel spectaculair en groot willen
vieren, want ik hou wel van grote
feestjes bouwen.
Heb je een beste vriend of vriendin
en wat maakt hem of haar zo
bijzonder?
Ik heb een paar hele goede vrienden
en vriendinnen. Ze zijn allemaal anders,
maar een ding dat ze allemaal gemeen
hebben is dat ik met ze kan lachen.
Dat vind ik heel belangrijk in een
vriendschap.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik denk niet dat ik ooit een tatoeage
neem. Bij oudere mensen vind ik het er
namelijk echt niet mooi uitzien. Als ik
er dan ooit een zou nemen, dan zou
het een kleine tattoo op een discrete
plek zijn. Het zou ook een mooie
betekenis moeten hebben.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan eten en drinken, want dat is toch
wel iets dat je gewoon nodig hebt.
Als daar genoeg van heb, dan zou ik
naar een leuke voorstelling gaan.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat was heel vroeg. Ik bezorg namelijk
om 06.00 uur de krant samen met mijn
vader. Het is niet echt vervelend, want
als ik klaar ben ga ik altijd gewoon
weer terug naar bed.
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Lieve lezer,
Dit is mijn laatste column in
HALLO Horst aan de Maas.
Juist ja, het is je volste recht
om nu compleet van slag te
zijn. Ik waarschuw alvast voor
sentimenteel gedoe, de nodige
clichés en nostalgiegevaar
hieronder.
Het begon allemaal twee
jaar geleden. Als zestienjarig
ukkie werd ik samen met Anne
aan de lezers voorgesteld in een
interview, wat ik retespannend
vond. Sindsdien schreef ik één
keer in de twee weken een
column, een miniverhaaltje dat
ik zelf ook leuk zou vinden om te
lezen. Anekdotes over kampeertrauma’s, ongemakkelijke
schoolfoto’s, zwembadplassende
kinderen en levenloze moestuintjes kwamen voorbij.
Ook mochten we op een
gegeven moment de ’15 vragen
aan’ overnemen, waardoor ik
ontzettend leuke interviews heb
gehad met vele jongeren.
In de tussentijd behaalde ik
mijn rijbewijs en (ondanks mijn
zwaar leerontwijkend gedrag)
een vwo-diploma. Ook vond ik
tijdens mijn zoektocht in de
woeste studierimboe een studie
die bij mij past. Het plakboek
van mijn oma is inmiddels vol
met uitgeknipte columns, waar
mijn hoofd smurfachtig boven
prijkt.
Ooit zong een bekende
Nederlandse zanger (heel cliché)
dat afscheid nemen niet bestaat.
Ondanks dat Nederlandse
muziek niet bepaald mijn ding
is, sluit ik me daarbij aan.
Het feit dat dit mijn laatste
column in dit nieuwsblad is, doet
toch best een beetje pijn. Hier.
Voel maar. Daar, tussen de
rechterkamer en de longader, is
een klein stukje van mijn hart nu
leeg en treurig. Ik wil je bedanken voor het lezen van al mijn
stukjes tekst en de lieve reacties.
Ik vond het erg leuk om te doen.
Dat dit mijn laatste column hier
is, betekent niet dat ik stop met
schrijven. Misschien zal je mijn
schrijfsels ooit weer tegen
komen. Wie weet. (En nu even
allemaal gaan huilen, dat vind ik
fijn.)
Rosanne
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Horst aan de Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input
voor deze twee pagina’s. Deze keer: Niek Geurts.

GEPLUKT Bert Hesen

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

HALLO

Zomer
Column
Maak werk
van de kerk
Zondagochtend 09.30 uur. Als ik
nu de kerk binnen zou lopen, zouden
mensen mij dan raar aankijken?
Zijn er dan überhaupt kerkgangers
aanwezig? Ik heb geen idee. En ik
denk velen met mij niet.

Hij was ruim zeventien jaar melkbezorger in Hegelsom. Het mooiste werk dat hij ooit heeft gedaan, zo zegt hij zelf. Hij werd geboren in Horst
maar woont intussen al bijna zestig jaar in Hegelsom. Deze week wordt Bert Hesen (85) geplukt.
Zo’n veertig jaar hield Bert duiven. Een hobby
waar hij prijzen mee won, maar waar hij met pijn
in zijn hart vanwege zijn gezondheid afscheid
van moest nemen. “Wat het mooie was aan de
duivensport? Als ze terugkwamen. Ik zei wel eens:
net alsof er dan een jonge meid uit de hemel
valt.” Hij is trots op de eerste plek die één van zijn
duiven won na een wedstrijd vanuit het Franse
Orléans. “Dat was een hele spannende wedstrijd.
Ook herinner ik me nog die keer dat mijn beste
duif op een zondag niet thuiskwam. Ik beloofde
toen dat als ze alsnog zou komen, ik naar Tienray
zou lopen. Kwam ze dinsdag alsnog thuis. Kon
ik verdorie nog te voet naar Tienray gaan”, grinnikt hij. Sinds hij de duiven heeft weggedaan,
verzamelt Bert van alles. In een schuurtje in zijn
tuin staat een grote verzameling klokken, oude
gebruiksvoorwerpen, speelgoedautootjes en
nog veel meer, uitgestald op tafels en schappen.
In een kast in zijn woonkamer liggen mappen
vol met bidprentjes. Je kunt Bert overal blij mee
maken, als het maar niet te groot is, lacht hij.
Want de ruimte in zijn schuurtje is beperkt.
Bert groeide op aan de Kranestraat in Horst in

een gezin met zeven jongens en vier meisjes. Het
gezin woonde naast de grootouders van vaders
kant, die onder meer een bakkerij en café aan
huis hadden. “Vanuit ons huis konden we binnendoor naar het huis van mijn grootouders lopen.
Omdat wij met zoveel kinderen waren, sliep een
deel bij hen. Op een keer moest ik van mijn moeder zonder eten naar bed. Mijn grootmoeder had
medelijden met me en heeft me toen stiekem
een stapel boterhammen toegestopt.” De oorlogsjaren kan hij zich nog goed herinneren. Als jongen
vond hij dat vooral een spannende tijd. “Op een
gegeven moment stopte er een auto met daarin
een Duitser op de Americaanseweg. Hij had geen
benzine meer. Terwijl die man benzine ging halen,
zei een oom van me: ‘Pak een hamer en nijptang
en knip wat kabels door.’ Die Duitser kwam terug,
schonk benzine in de auto, maar die deed natuurlijk niets. Daarop schoot hij de banden kapot en
liep weer weg.”
De ouders van Bert hadden een gemengd
bedrijf met onder meer koeien en varkens en wat
gewassen op het land. Zoals gebruikelijk in die tijd
moest ook Bert meehelpen thuis. “Aardappelen
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rapen, asperges steken. Maar dat deed ik niet
graag. Ik was daarom heel blij dat ik op mijn
veertiende bij bakkerij Derix mocht beginnen.
Daar kreeg ik een tientje in de week. Nee, dat
geld mocht ik niet zelf houden. Dat ging naar mijn
ouders.” Bert werkte er zo’n zeven jaar, totdat hij
tuberculose kreeg en geopereerd werd aan zijn
longen. Daarna mocht hij niet meer in de bakkerij
werken.
Het was in dezelfde bakkerij dat Bert zijn
echtgenote Tonnie voor het eerst zag. “We leerden elkaar kennen tussen de vlaaien”, lacht hij.
Tonnie kwam oorspronkelijk uit Holthees en had
haar ouders, zusjes en een broertje in de oorlog
verloren. Zij werkte ook bij de bakkerij en in 1957
trouwde het stel. Samen kregen ze drie kinderen,
twee zoons en een dochter, en vier kleinkinderen.
Het paar woonde tot 1994 aan de Kogelstraat,
daarna verhuisden ze naar de Venstraat. Tonnie
stierf, na lange tijd ziek te zijn geweest, in 2010.
Nadat Bert niet meer terugkeerde naar
de bakkerij, kon hij als melkbezorger beginnen. “Dat was het mooiste werk dat ik ooit heb
gedaan. Ik kwam bij veel mensen thuis, hoorde
mooie verhalen en soms ook verdrietige. Ik
maakte van alles mee. Zo hielp ik een vrouw een
keer mee de melk naar binnen te brengen. In
huis liep een geitenbok over de tafel, die overal
zijn keutels had laten vallen. In de koffie, op het
brood. ‘Ach’, zegt die vrouw, ‘die koffie hoef jij
toch niet te drinken.’” Bert was in dienst van de
melkfabriek in Horst. Op een gegeven moment
kreeg hij de keus: of voor zichzelf beginnen
of ander werk zoeken. Hij deed dat laatste en
kreeg een baan bij een tabakshandel in Tegelen.
Daar werkte hij afwisselend in het magazijn
en bezorgde de koopwaar bij cafés en winkels.
Ook daar kwam hij veel onder de mensen. “Ik heb
zoveel verhalen gehoord”, zegt hij. “Daar kan ik
wel een boek over schrijven.”
Tegenwoordig verdeelt Bert zijn tijd tussen Stichting Vrienden van Hof te Berkel en de
Heemkundevereniging Hegelsom. Voor beide
verenigingen doet hij al verschillende jaren
vrijwilligerswerk. Bij de ‘Vrienden’ zamelt hij
de spullen in die worden afgegeven en voor de
Heemkundevereniging beheert hij het archief met
bidprentjes. “Ik heb nog genoeg te doen”, zegt hij
bevestigend.

Een prachtig gebouw, dat is het
zeker. De kerk in Hegelsom is van
binnen een pareltje om te zien.
Gedetailleerde en kleurrijke
muurschilderingen dagen uit om te
worden bekeken. De symmetrie, gezien
vanuit het middenpad, straalt rust uit.
Van de buitenzijde vormt de kerk een
echt middelpunt voor het dorp.
De Tweede Wereldoorlog heeft de kerk
onaangetast gelaten, bewust of puur
geluk?
Voor mij persoonlijk blijft het bij
een mooi, karakteristiek gebouw.
De vraag komt vaker op of het gebruik
van het gebouw als kerk nog wel
bestaansrecht kan hebben. Zou je dit
ongenuanceerd vertalen naar een
bedrijf, dan vallen het aantal klanten
en de omzet per klant toch vies tegen.
Vooral gezien het aantal vierkante
meters. Maar mag ik dat zo wel zien?
De functie van de kerk is ook in
onze gemeenschap enorm veranderd
ten opzichte van 50 jaar geleden.
Het aantal kerkgangers is drastisch
afgenomen, maar ze zijn er natuurlijk
nog steeds. Waar zouden die hun heil
dan moeten zoeken?
Met de combinatie van creativiteit
en een visueel ingesteld brein heb ik
dit gebouw al lang een nieuw leven
gegeven. Toch voelt dit een beetje
vreemd en ongemakkelijk. Een open
dialoog is in mijn ogen de start om
samen mogelijkheden te bekijken,
want dit gebouw mag zeker niet
verloren gaan.
Hoe is dit in jouw dorp? Bekijk het
eens van een andere kant en maak
werk van de kerk.
Niek Geurts
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Hawaii cliché of top idee?
Oneindige zandstranden, wuivende palmbomen en hartelijke inwoners die je verwelkomen met een Hawaii-slinger, ananas en de bekende Hula-dans. Clichés te over als we aan
Hawaii denken. En deze kloppen allemaal. Een heerlijke bestemming om lekker weg te
dromen onder begeleiding van de zoete klanken van de ukelele, met op de achtergrond een
surfer die de hoge golven bedwingt. En waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?
De Hawaiianen spreken en schrijven slechts met twaalf letters.
Hawaii, één van de meest afgelegen
plekken ter wereld, bestaat uit 137 atollen en
vulkanische eilanden, waarvan de acht grootste
goed te bezoeken zijn. Eilandhoppen is geen
enkel probleem. Deze eilanden hebben allen
gemeen dat ze worden bevolkt door zeer vriendelijke inwoners. Hoewel het een staat is van
de Verenigde Staten, zie je toch overduidelijk
Aziatische invloeden terug.
Alle eilanden zijn een unieke ervaring op
zichzelf. Ongerepte parels die stuk voor stuk
in een kleine week te bezoeken zijn. Oahu is
het op twee na grootse eiland, met prachtige
steden als Waikiki en Honolulu. Snorkelen in de
vele baaitjes, wandelen over Waikiki Beach en
een bezoek aan Pearl Harbor staan bij iedere
toerist op het programma. The Big Island kent
ontelbare bossen, watervallen en een actieve
vulkaan met dampende lavastromen. Kauai
wordt het ‘eiland der tuinen’ genoemd en bezit
lange witte zandstranden, regenwouden, moerassen en watervallen.

Één grote filmset
Het is lastig om je een beeld te vormen
van de diversiteit en natuur van de eilanden.
Wellicht spreekt het meer tot de verbeelding als
je bedenkt welke speelfilms allemaal zijn opgenomen op één van de eilanden. Hawaii diende

als filmset voor
onder andere de
dino’s van Jurrassic
Park, de strandgevechten van Pirates
of the Caribean, de
prachtige junglebeelden uit de kaskraker
Avatar als ook het tragische en meeslepende
verhaal van Pearl
Harbor. En het blijft de
VS: overal zijn mooie
tours te boeken om deze
filmsets nog eens van
dichtbij te bekijken.
Niek: “Ik heb het
geluk gehad om enkele
van de Hawaiiaanse eilanden te mogen ervaren. Een
herinnering die ik goed
zal bewaren. Mocht je ooit
nog een verre reis willen
maken, duik dan eens in
de wondere wereld van het
internet en laat je verrassen
door deze prachtige reisbestemming. Mahalo voor het
lezen en Aloha!”

‘Muziek is universeel’
Muziek maken verbindt. Het prikkelt de creativiteit én het zou kinderen slimmer maken. Daarom mag muziekonderwijs best een meer
prominente rol innemen. Dat vinden althans Marly Fleuren, directrice van basisschool Onder de Linde uit Hegelsom, en muzikant Joep van
Wegberg.

“Muziek helpt bij het leren”, stelt Marly
Fleuren. “Het onthouden van de hoofdsteden
van Nederland gaat bijvoorbeeld veel makkelijker wanneer je er een liedje van maakt. Als je
iets op melodie zet, kun je het beter onthouden.” De leerlingen van basisschool Onder de
Linde krijgen vanaf groep 4 wekelijks muziek-

les. Deze wordt afwisselend gegeven door een
muziekdocent van Kunstencentrum Jerusalem
en door de eigen leerkracht. Daarnaast heeft de
school een samenwerking met muziekvereniging
St. Hubertus uit Hegelsom. Leden daarvan verzorgen regelmatig gastlessen op de school. Als het
aan Marly ligt, zou muziek een nog prominentere

rol mogen spelen in het onderwijs. “Muziek op
school staat in de kinderschoenen, dit heeft nog
geen prioriteit. Het zou fijn zijn wanneer we
daar meer mee kunnen doen.” De Amerikaanse
psycholoog Howard Gardner bedacht in de jaren
80 de theorie van de meervoudige intelligentie.
Volgens hem kun je op diverse manieren ‘slim’

zijn. Dus bijvoorbeeld taalslim en rekenslim, maar
ook muziekslim. “Deze manier van denken wordt
de laatste jaren meer toegepast in het onderwijs.
Er is wel een kanteling merkbaar in het lesgeven,
het is niet alleen maar meer leren volgens het
boekje. We maken in de lessen bijvoorbeeld
vaker gebruik van Youtube, zoals de filmpjes van
‘Just Dance’. Dan mogen de leerlingen vijf minuten dansen in de klassen en daarna weer aan
het werk. We merken dat de kinderen dat nodig
hebben. Zelf zit je ook niet graag de hele dag op
je stoel achter de computer.”
Wie zichzelf wel een muziekambassadeur
durft te noemen, is Horstenaar Joep van Wegberg,
freelance muziekdocent. Hij geeft op diverse
scholen in de regio muziekles en is daarnaast ook
muzikant en zanger. Hij beaamt de woorden van
Marly Fleuren. “Met muziek leer je beter. Het zou
mooi zijn als er in het onderwijs meer aandacht
is voor creatieve activiteiten. Wanneer ik zelf op
eens school voor de klas sta, geef ik geen les,
maar maak samen met de kinderen de les. Ik zie
het als samen spelen. Ik geef elk kind een taak:
de een krijgt een instrument, de ander gaat
zingen en weer een ander, die niets met muziek
heeft, laat ik de muziekinstallatie opbouwen.
Zo kan ieder op zijn eigen manier creatief zijn.”
Marly: “Want niet elk kind is muziekslim en dat
hoeft ook niet. Je kijkt naar wat elk kind op zijn
eigen manier kan.”
“Muziek is iets universeels”, gaat Joep verder.
“Jezelf openhartig openstellen kan met muziek.”
“En muziek verbindt”, vult Marly aan. “Wanneer
we een voorstelling op school geven, merk je hoe
trots kinderen zijn als ze zien wat je bereikt door
samen te werken. Dat motiveert om er meer mee
te doen. Muziek biedt kinderen de gelegenheid
om samen iets te doen.” Joep van Wegberg, stellig: “Iedereen heeft muziek nodig.”
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De Speeltuinbende test speeltuin Roeffen Mart

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Hoe toegankelijk is speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst voor kinderen met een handicap? Op zondagochtend
4 september gaat de Speeltuinbende dat testen. Het testteam van de Speeltuinbende bestaat uit kinderen met én
zonder handicap die ervoor willen zorgen dat veel meer speelplekken in Nederland toegankelijk en bespeelbaar zijn
voor kinderen met een handicap.
Vanaf 11.00 uur arriveren kinderen en ouders van de Speeltuinbende
in de speeltuin. Vervolgens gaan
de kinderen de speeltuin testen op
toegankelijkheid en bespeelbaarheid.
Ze testen niet alleen de toestellen,
maar ook de paden en de faciliteiten
van de speeltuin. Onder leiding van
Speeltuinbendeleider Ilse van der Put
worden alle ervaringen verzameld en

krijgt het bestuur van de speeltuin
rond 12.30 uur de ingevulde testkaart
overhandigd.
Via Speeltuinbendelid Tijs Hesen uit
Grubbenvorst en zijn moeder Lonneke
is dit initiatief tot stand gekomen.
De Speeltuinbende is kennis- en
ervaringsdeskundige op het gebied
van samen spelen, toegankelijkheid en
bespeelbaarheid van speelplekken voor

alle kinderen, met én zonder handicap. De Speeltuinbende werd in 2010
opgericht en is een initiatief van NSGK
(de Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind). NSGK komt al sinds
1950 op voor kinderen en jongeren met
een handicap in Nederland en vindt
het vanzelfsprekend dat kinderen met
een handicap in hun eigen buurt met
leeftijdgenoten samen kunnen spelen.

Walk&Talk in bibliotheek
Twintigste kermis
nieuwe stijl
De kermis aan de Maas in Broekhuizen is zaterdag 27 augustus
feestelijk geopend met een ballonnenwedstrijd. Daarna konden de
kinderen, maar ook volwassenen, genieten van een aantal attracties op de kermis. Naast de attracties is er ook een aantal feesten
die in de tent aan de Maas plaatsvinden. Zondagmiddag was er een
motor-trailshow. Hierbij probeert een aantal motorcrossers een
schans en andere obstakels te berijden.

Jacqueline Lunenborg van het MKB Sectorplan geeft in de Bibliotheek Horst uitleg hoe nieuwe beroepen nieuwe
kansen bieden tijdens de Walk&Talk op dinsdag 6 september van 09.30 tot 11.30 uur.
Het MKB Sectorplan ondersteunt
ondernemers in het vinden van
geschikt personeel voor functies in
beroepen waar maar moeilijk personeel
voor te vinden is. Denk aan banen in de
techniek en ICT, maar ook in de zorg en
industrie. Het MBK Sectorplan maakt de
koppeling met werkzoekenden. Mocht
om- of bijscholing nodig zijn, dan biedt
het sectorplan de mogelijkheid om
een opleiding volgen. Na afloop van

de presentatie kunnen werkzoekenden van gedachten wisselen over hun
zoektocht naar werk.
Elke eerste dinsdag van de maand
organiseert BiblioNu een Walk&Talk,
afwisselend in de Bibliotheek Horst
en Venray. Een Walk&Talk is een
koffiepauze voor werkzoekenden.
“Enthousiasme is het gevoel dat
overheerst bij de deelnemers. De
laagdrempeligheid wordt als prettig

ervaren. Ook het sparren met
lotgenoten is leuk. Men zit tenslotte
allemaal in hetzelfde schuitje. Het
geleerde wordt al volop in de praktijk
gebracht”, aldus de organisatie.
Een van de deelnemers: “Ik ga nu
anders om met een aantal zaken.
Zolang ik geen werk heb, blijf ik zeker
de Walk&Talk bezoeken.”
De inloop van de Walk&Talk is
om 09.00 uur.

9 september 2016

DAG VAN DE SCHEIDING
Gratis advies bij vragen over scheiden
Mensen die in scheiding liggen, ervaren
die tijd als zwaar en emotioneel. Toch heeft

Mw. mr. G.G.J. van Kooten van TRC Advocaten
in Veldhoven (familierechtadvocate, echtscheidingsmediator en collaborative advocaat) wijst
op het belang van een goede scheiding:

een grote meerderheid geen spijt van de
beslissing om uit elkaar te gaan. Dat blijkt
uit het onderzoek van de vereniging van
Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
(vFAS) naar ”scheiden in Nederland”.

Op 9 september a.s. zijn de kantoren van TRC Advocaten
in Veldhoven en Horst voor iedereen met vragen over een
familierechtelijke kwestie geopend van 9.00 tot 18.00 uur.

krijgen in één keer heel veel over zich heen. Er moeten

Gedurende die dag is het mogelijk om vrijblijvend kennis

afspraken gemaakt worden over

te maken met de familie-

de kinderen, over alimentatie,

“BIJSTAND DOOR EEN ERVAREN EN

over de verdeling van de geza-

GESPECIALISEERDE FAMILIERECHTADVOCAAT

menlijke bezittingen en schulden,

Om meer aandacht te richten op de

over de verdeling van pensioen-

op de noodzaak van een goede begeleiding

nieuwe toekomst voor beide partijen én voor de kinderen.”

“Partners die in een scheidingssituatie komen te verkeren,

Eén op de drie huwelijken strandt.
maatschappelijke gevolgen hiervan en

zeer gewenst. Een scheiding is immers het begin van een

rechten enz. Daar komt nog bij
dat een scheiding natuurlijk een

rechtadvocaten en mediators

IS DAN OOK ZEER GEWENST. EEN SCHEIDING IS
IMMERS HET BEGIN VAN EEN NIEUWE TOEKOMST
VOOR BEIDE PARTIJEN ÉN VOOR DE KINDEREN.”

van TRC Advocaten. U bent
samen welkom of alleen.
Het is onder andere mogelijk
om een gratis scheidingscheck
te laten uitvoeren. Daarnaast

bij scheiding heeft de vFAS de Dag van

emotioneel proces is. Het is dan heel lastig om zelf alle punten

kunnen vragen gesteld worden en kan meer informatie

de Scheiding ingesteld. De vFAS is van

goed te blijven overzien en zelf ingrijpende en belangrijke

worden verkregen. Een afspraak maken is niet nodig.

beslissingen te nemen. Vaak is overleg met de ex-partner in

Tijdens de Dag van de Scheiding kunnen ook via Twitter

een scheidingssituatie ook heel moeilijk. Bijstand door een

vragen gesteld worden aan de familierechtadvocaten en

ervaren en gespecialiseerde familierechtadvocaat is dan ook

mediators van TRC (@TRCadvocaten).

mening dat een hoge kwaliteit van de
professionele begeleiding bij scheiding
bijdraagt aan een respectvolle scheiding.

Voor meer informatie, verwijzen we u
graag naar www.trc-advocaten.nl.
Als u meer vragen heeft of een afspraak
wilt maken voor in de avonduren, kunt
u contact opnemen met mr. Ghislaine
van Kooten, mr. Sander Baetens of
mr. Evelien Geerings op het nummer
040 294 45 00 in Veldhoven of
mr. Edward Plass op nummer
077 398 81 82 in Horst.
Evelien Geerings, Sander Baetens, Edward Plass en Ghislaine van Kooten. Familierechtadvocaten en tevens mediators bij TRC Advocaten.
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’t Zoemhukske

Lezing over amfibieën
in Limburg
Peter Harrewijn geeft op maandag 5 september een lezing over amfibieën in Limburg in ’t Zoemhukske in Horst.
De lezing start om 20.00 uur.

In Nederland en ook in Limburg
komen zestien verschillende amfibiesoorten, zoals kikkers, padden en
salamanders voor. Alle amfibieën zijn
beschermd. Daarom is het belangrijker
om de leefomgeving van deze groep
in stand te houden of te verbeteren.
Hier is veel kennis en kunde voor
nodig, want elke amfibie stelt toch
weer zijn eigen eisen aan de leefomgeving. Het leefgebied van amfibieën

is op te delen in de voortplantingshabitat water, waarin de afzet van de
eieren plaats vindt en de larven kunnen
opgroeien, de zomerhabitat waar de
jonge en volwassen dieren de zomer
doorbrengen en waar ze voedsel en
beschutting vinden en tenslotte de
winterhabitat, waar de dieren hun
winterslaap houden. Helaas hebben
de amfibieën het zwaar, want hun
leefgebied wordt aangetast, ziektes

komen steeds vaker voor en ook exoten
nemen hun leefgebied in. Kortom, er is
veel werk te doen in het landschap om
deze bijzondere diersoorten in stand te
houden, aldus de organisatie van de
lezing. Peter Harrewijn is docent Natuur,
Water, Recreatie, aan het Citaverde
College Roermond.
Voor meer informatie over
de lezing, bel Henny Grouls op
077 398 29 71

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Jazz op Cambrinus-podia
Muziekcafé Cambrinus in Horst opent haar seizoen met internationale
jazz. Op zondag 4 september organiseert ze een mini-jazzfestival met
twee podia.
Twee internationale bands met
musici uit Nederland, Duitsland en
België hebben de handen ineen
geslagen in het kader van de internationale Muziek Biënnale Niederrhein
2016. L’Equipe de Rêve en Analog
Smoke betreden de podia van
Cambrinus. L ’Equipe de Rêve is het
geesteskind van bassist Jo Didderen.
Naast Rob Sijben, Tim Daemen,
Bart Oostindie, Steffen Thormählen
en Marc Huynen zijn ook de jonge
talenten van het internationale duo
Twogether, Jérôme Cardinaals en
Simon Oslender, van de partij. Het

repertoire van L’Equipe de Rêve
bestaat uit op de groove gerichte jazz.
Analog Smog staat onder leiding
van muzikale duizendpoot Mike
Roelofs. Hij improviseert met zijn
Duits-Nederlandse band en onderzoekt elektrische jazz met een strakke
groove. Aan de hand van eigen
composities gaat Mike daarvoor een
elektriserende muzikale conversatie
aan met Stefan Rademacher, Jasper
van Hulten en Frederik Köster.
De optredens starten om
16.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.cambrinusconcerten.nl

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Meewerkend voorman glastuinbouw – Vac.nr. P010421

Je werkt in de kas en de loods, stuurt medewerkers aan en werkt mee
met gewas- en oogstwerkzaamheden. Je hebt werkervaring in een
soortgelijke functie.

Parttime medewerker pluimveehouderij – Vac.nr. P010569

Voor 20-24 uur per week. Je controleert de gezondheid van de kippen,
water- en voergift en het klimaat. Geen ervaring? Dan is een opleiding
mogelijk.

Medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P011121

Je voert alle werkzaamheden uit in de kraamstal, dek- en drachtstal en
bij de speenbiggen. Je hebt een afgeronde opleiding en ervaring in de
varkenshouderij.

Isolatiemedewerker – Vac.nr. P011894

Samen met collega’s isoleer je daken, wanden en vloeren op diverse
locaties in Nederland. Je hebt ervaring in de bouw, een rijbewijs BE en
een geldig VCA-certificaat.

Teeltmedewerker boomkwekerij – Vac.nr. P010218

Zomer op het
Knuffelbeerfestival America

Je voert werkzaamheden uit als snoeien, oppotten, bestellingen klaarmaken en gewasbescherming. Ook stuur je medewerkers aan. Je hebt
een afgeronde tuinbouwopleiding.

In America werd op zaterdag 27 augustus het Knuffelbeer Festival georganiseerd. De line up
bestond onder andere uit Joost van Bellen, The Grand East, Iguana Death Cult en The Poneymen. Het
festival duurde dit keer korter dan normaal. In plaats van een tweede avond Knuffelbeer Festival werd
op vrijdagavond 26 augustus American Rock Experience georganiseerd op hetzelfde festivalterrein.

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

Medewerker boomkwekerij vollegrond – Vac.nr. P011585

Je bent verantwoordelijk voor het aanbinden, snoeien en rooien van bomen. Daarnaast maak je bestellingen klaar en bedien je o.a. de tractor.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Agenda t/m 8 september 2016
vr
02
09

Oogstdag

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: centrum Horst

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

Kantkloscafé

Kunst Kijken-route

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

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: start Lovendaal Grubbenvorst

Metamorfoseshows

Open dag zorgboerderij

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Actuelle Haarmode
Locatie: centrum Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Gasterij Bergerbaan Sevenum

Lichtjesavond: glaskunst van Dian Hornstra
en muziek van Roel Verheggen

Openstelling met thema: andere producten
van de bij

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen, Horsterdijk 59 Lottum

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

Reindonk Muziek Café met optreden Ben
Verdellen

Open dag creatieve werkplaats Zonder Gum
Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: PeTC+-terrein Hegelsom

Umme’s Summer Beachparty

Jazz-festival

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Ummethun, Kronenberg

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Muziekcafé Cambrinus Horst

Deftig
Tijd: 23.00–04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

ma
05
09

Kunst Kijken-route

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

di
06
09

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen, Horsterdijk 59 Lottum

Dorpsraadsvergadering

TUIG-FEST III – Cornered, Lifespite, Stab by
Stab Probation

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Oud Meerlo

in het Schuitwater
wo Wandeling
Tijd: 14.00-16.00 uur
07 Organisatie: IVN De Maasdorpen
09 Locatie: start theetuin De Roode Vennen Broekhuizen
Dorpsraadsvergadering

Kindermarkt
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Vrienden van Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: centrum Horst

Muzikaal Totaal
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: centrum Horst

Hondenbehendigheidswedstrijd
Tijd: 09.15-17.30 uur
Organisatie: Federatie Hondensport Nederland en Sjakie’s
Hondenclub Horst
Locatie: Atletiekbaan Tienrayseweg Horst

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: MKB Sectorplan
Locatie: Bibliotheek Horst

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Danserij Froxx Horst

Lichtjesavond: glaskunst van Dian Hornstra
en muziek van Roel Verheggen

Tijd: 21.30 uur
Locatie: camping-café Het Engelke Melderslo

Walk & Talk

Dansmiddag 55+’ers

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Kasteelruïne Horst

Optreden Source

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café Horst aan de Maas
Locatie: Mikado Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zoemhukske Horst

Wild Kingdom Festival

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Informatiemarkt

Lezing: amfibieën in Limburg door Peter
Harrewijn

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: start Lovendaal Grubbenvorst

Wedstrijd buikschuiven en optredens Flash
en Campaign

zo
04
09

in samenwerking met

Allemansmert

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Eetcafé Maaszicht Broekhuizen

za
03
09

Kasteel Huys Ter Horst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Naessenhof Broekhuizen

do
08
09

Donderdag 8 september

CSI-wedstrijd De Peelbergen
Tijd: 09.00 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen Kronenberg

Café de Verbeelding
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

Opening
gevanghuis
en heerenzaal
Tijdens Open Monumentendag op
zondag 11 september vindt de
officiële opening van het herstelde
gevanghuis, de heerenzaal en de
diefput van Kasteel Huys ter Horst
plaats.
Rondom de opening zijn verschillende activiteiten georaganiseerd door
stichting Huys ter Horst in samenwerking met Jong Nederland Horst. Na het
officiële gedeelte om 11.00 uur, dat
bestaat uit de opening een middeleeuws rollenspel, is er tot 16.00 uur
een spellenfestijn. Op het terrein van
de voorburcht van het kasteel worden
verschillende spellen en attracties
uitgezet voor de jeugd en hun ouders.
Deze spellen en attracties zijn in middeleeuwse sfeer.

Oogstdag in
De Locht
In Museum De Locht in Melderslo
wordt op zondag 4 september
Oogstdag gehouden. Er wordt die
dag graan gedorst met vlegel en
dorsmachine. De demonstraties
beginnen om 11.00 uur.
Er wordt stro gehakseld, mais
gedorst en de wanmolen is in bedrijf.
Alle machines worden met de hand
bediend of aangedreven door oude
motoren. Er worden oogstpannekoeken
gebakken en er wordt bier gebrouwen.
Het Gilde van Limburgse Boekbinders is
aanwezig met een grote demonstratie.
Er zijn diverse oude ambachten te zien
en er is een optreden van linedancegroep Horst en de blaaskapel Die Stall
Freunde. Kinderen mogen deze dag een
vogelverschrikker maken. Het museum
is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Frank Krake
op bezoek bij
Bruna
Frank Krake, schrijver van het
boek Menthol, komt op vrijdag
9 september op bezoek bij boekhandel Bruna in Horst voor een signeersessie. De sessie begint om 15.30 uur.
‘Menthol’ is een boek over het
leven van de kleurrijke en charmante
Joseph Sylvester. Er wordt een tijdsbeeld geschetst over de jeugdjaren in
zijn geboorteplaats Saint Lucia 1909 in
Amerika van Antwerpen in 1920 en
later in Amsterdam, Hengelo en de
omliggende gebieden. Er zijn inmiddels
meer dan 15.000 exemplaren van het
boek verkocht. Frank Krake gaat niet
alleen signeren, maar vertelt ook over
het levensverhaal van de zwarte man
die Nederland heeft leren tandenpoetsen. Ook vertelt hij hoe het hem gelukt
is om als nieuwkomer met zijn boek
in De Wereld Draait Door en andere
landelijke kranten en radioprogramma’s
te komen.
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Medische Religie
zorg
Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

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

zondag

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
2 t/m 8 september 2016
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

Heilige mis

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

woensdag
		

Rozenkrans

17.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Meerlo

Melderslo
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer

112

09.45

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

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

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

19.15

Grubbenvorst

Verloskundige zorg

Alarmnummer

10.30

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

service 29

Café de Verbeelding
krijgt vervolg
Café de Verbeelding bij café Cambrinus in Horst opende vorig jaar rond deze tijd voor het eerst haar deuren.
Toen was het een nieuw initiatief in Horst. Een jaar later, op donderdag 8 september, opent De Verbeelding haar
deuren voor een tweede seizoen.
“Café de Verbeelding is anders.
In dit café is niet het drankenassortiment of het aantal gerechten van
belang, evenmin als het niveau ervan.
Bij Café de Verbeelding wordt het
assortiment ook niet samengesteld en
geserveerd door de waard. In Café de
Verbeelding is de gast de gangmaker
en degene die de aandacht vraagt en
krijgt. Waar klokkenluiders elders in
de wereld hun leven niet zeker zijn, zo

is degene die in Café de Verbeelding
aan de bel trekt verzekerd van een
luisterend gehoor. Niet de discussie is
waar Café de Verbeelding een podium
voor wil zijn, maar voor het pleidooi, de
hartstocht van de bepleiter”, aldus de
organisatie.
In de Verbeelding bestaat het
caféaanbod uit gedachten, vragen, om
verwonderingen die men wil delen, om
statements die toelichting verdienen,

om veronderstellingen die om toetsing
vragen en om onbegrip dat begrip verdient. “Dat Café De Verbeelding steeds
weer verrassend bleek en zich op een
constante aandacht mocht verheugen,
maakt dat we vol vertrouwen aan een
nieuw seizoen beginnen”, aldus de
organisatie.
De eerste editie van het tweede
seizoen is op donderdag 8 september
om 20.00 uur in café Cambrinus.

Wij zoeken een Controller
Bedrijfsprofiel
Sun-Power is een
klein tot middelgroot
arbeidsbemiddelingsbureau
met een vestiging in Tienray
(Gemeente Horst aan de Maas)
te Limburg. Werken bij ons
betekent veel zelfstandigheid,
afwisseling en vooral plezier
in je werk. Op kantoor heerst
een open en informele sfeer.
Door de kleine teams ben je
in de gelegenheid om een
zeer compleet takenpakket
uit te voeren. De zeer platte
organisatiestructuur geeft
je veel vrijheid om mee te
denken met de organisatie,
om eigen initiatief te tonen en
zelf acties te bedenken. In de
regio Limburg staat Sun-Power
bekend als een betrouwbare
leverancier van vast en flexibel
personeel binnen de Agro en
Techniek. De komende jaren
heeft de organisatie de ambitie
om groei te realiseren binnen
de Agro en Techniek in de regio
Limburg, Noord-Brabant en
Gelderland.
Bedrijfscultuur
De organisatiestructuur
van Sun-Power is het beste
te omschrijven als plat en
informeel (matrixstructuur).
Collegialiteit, samenwerking,
eerlijkheid en respect staan
hoog in het vaandel. Sun-Power
is een relatief jonge organisatie
met een servicegerichte en
actieve marktbenadering.

Functie omschrijving
Als Controller ben je het financieel
geweten van Sun-Power. Je zorgt voor
tijdige en juiste managementinformatie
en je bent het aanspreekpunt voor alle
financiële, fiscale, loon-administratieve en
juridische vraagstukken. Je geeft leiding en
ondersteuning aan de loonadministratie en
de financiële administratie.
Functie eisen
•
HBO werk- en denkniveau
•
Werkervaring als controller
•
met verantwoordelijkheid voor de
•
loonadministratie is een vereiste
•
Goede communicatieve vaardigheden
•
Leidinggevende vaardigheden
•
Analytisch
•
Zelfstandig werkend
•
Initiatiefrijk
•
Teamplayer
Arbeidsvoorwaarden Controller
Wij bieden marktconforme
arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime
dienstverband (parttime dienstverband is
bespreekbaar) en er zijn mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen binnen Sun-Power.
Contactpersoon
Twan Christiaens
M: 06 5163 2469
E: twan@sun-power.nl
CV´s met motivatie kunnen uiterlijk tot
15-09-2016 gestuurd worden aan Twan
Christiaens via twan@sun-power.nl

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

NIEUW
NU OOK IN PAN

NINGEN!

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

EIGEN
REPARATIEDIENST

TELEFONISCHE
SUPPORT

ONLINE
SUPPORT

BIJNA 100 JAAR
KENNIS & ERVARING

Martijn

ONDERDELEN &
ACCESSOIRES

7 DAGEN PER WEEK SUPER SERVICE!
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij onlangs ook
een Service CenterLQRQVȴOLDDOLQ3DQQLQJHQJHRSHQG2QV
6HUYLFH&HQWHULVK«WDDQVSUHHNSXQWZDQQHHUXRQGHUVWHXQLQJ
QRGLJKHHIWPHWWHFKQLVFKHYUDJHQHQSUREOHPHQ+HHIWX
ELMYRRUEHHOGHHQVWRULQJRSXZ79HQZHHWXQLHWKRHXGLW
PRHWRSORVVHQ"*HHIRQVGDQHHQEHOOHWMHVWXXURQVHHQ
PDLOWMHRINRPHYHQELMRQVODQJV2Q]HVSHFLDOLVWHQVWDDQ
XGRHOJHULFKWHQGDDGNUDFKWLJWHZRRUGRPXZSUREOHPHQ
]RJRHGHQ]RVQHOPRJHOLMNRSWHORVVHQ=HOIVRS]RQGDJ

OOK VOOR ONDERDELEN

0DDURQ]HGLHQVWYHUOHQLQJJDDWYHUGHUGDQGDW:LMKHEEHQ
LQRQV6HUYLFH&HQWHUQDPHOLMNRRNHHQHLJHQUHSDUDWLHGLHQVW
=LMYRHUHQ$%&UHSDUDWLHVXLWWHUZLMOXJHQLHWYDQHHQKHHUOLMN
NRSMHNRɝ
H(QPRFKWXKHWDSSDUDDWELMRQVPRHWHQDFKWHU
ODWHQGDQNULMJWXYDQRQVHHQJUDWLVOHHQDSSDUDDW]RGDWXLQ
GHWXVVHQWLMGQLHW]RQGHUDSSDUDDWNRPWWH]LWWHQ
Daarnaast kunt u bij ons Service Center ook terecht voor een
EUHHGDVVRUWLPHQWDDQRQGHUGHOHQHQDFFHVVRLUHV+LHUELMNXQW
XGHQNHQDDQVWRI]XLJHU]DNNHQȴOWHUVNDEHOVPDDURRNELMYRRU
EHHOG RQGHUGHOHQ YRRU ZDVPDFKLQHV GURJHUV NRHONDVWHQ YDDWZDV
VHUV VWRI]XLJHUV NRRNDSSDUDWXXU VDQLWDLU HWF .RUWRP RQV 6HUYLFH
&HQWHULVHUYRRUX

EIGEN REPARATIEDIENST

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

