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‘Het is niet anders, hè’
Door de aanstaande fusie tussen de voetbalclubs RKSV Griendtsveen en RKSV Helenaveen werden er op zaterdag 18 juni op sportpark De Wiek in Griendtsveen vele spullen
van de plaatselijke voetbalvereniging verkocht. Na 68 jaar voetbal in Griendtsveen gaan beide verenigingen fuseren en hun wedstrijden spelen in Helenaveen.

Nu verkrijgbaar bij

Poels Wonen & Slapen
Industriestraat 13, 5961 PG Horst
077-3983229 - www.poels.nl - riviermaison.com

Omringd door ingelijste foto’s,
gewonnen trofeeën, voetbalshirts en
twee dartborden verzamelen leden
en geïnteresseerden zich met een kop
koffie in de kantine van de voetbalvereniging. Tegen tien uur ’s morgens
wordt het langzaam drukker bij de club.
“Het is niet anders, hè”, klinkt het verwijzend naar de fusie door de kantine.
Voorzitter Peter Fleurkens vertelt op het
bankje van het scheidsrechterslokaal
over de fusie. Volgens hem zat die er
al een tijdje aan te komen: “We zaten
een beetje in hetzelfde schuitje als
Helenaveen. We kampen allebei met
een niet al te hoog ledenaantal, mede
omdat we natuurlijk kleine gemeenschappen zijn. We werkten al samen
met de jeugdelftallen. Zo’n 20 tot
25 personen zullen de overstap naar
Helenaveen maken. De voetbalclub
verdwijnt na 68 jaar uit het dorp. Het is
erg emotioneel, vooral vanwege de
binding met het dorp.”
Lees verder op pagina 08
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Wandeldriedaagse Horst aan de Maas

Jeugd wandelt door ondanks weer
De jaarlijkse Wandeldriedaagse Horst aan de Maas vond dit jaar plaats
van vrijdag 17 juni tot en met zondag 18 juni. Ongeveer 1.250 kinderen
wandelden drie dagen lang routes van 5, 10 en 15 kilometer door Horst aan
de Maas.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Zomer in Horst aan de Maas
gehele gemeente
Zomer in Horst aan de Maas
infokaart
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,
Lucien Janssen, 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

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

Vrijdagavond waren de eerste
wandelaars, die van de 10 en 15
kilometer, al onderweg, toen de
organisatie van de Wandeldriedaagse
slecht nieuws kreeg. Er was onweer
voorspeld en het evenement door laten
gaan was geen optie. De kinderen die
al weg waren werden bij de pauzeplaats via de kortste weg weer terug
naar huis gestuurd. De 5 kilometerwandelaars gingen helemaal niet van
start. “Ontzettend jammer,” zegt Wim
Seuren van de organisatie. “Er waren
kinderen die moesten huilen omdat ze
niet meer verder mochten wandelen.
De Wandeldriedaagse is iets waar ze
enorm naar toe leven.”

Het weer mocht de
pret niet drukken
Ondanks de afgelaste vrijdagavond,
begonnen de kinderen zaterdagmiddag
vol goede moed aan de wandeltocht.
Hoewel het weer nog steeds behoorlijk
grijs was en er regelmatig wat regen
uit de lucht viel, mocht dat de pret
niet drukken. “De jeugd interesseert
het weer niet, die vindt het sowieso
geweldig,” vertelt Wim Seuren.
De zaterdagroute is ieder jaar
anders. Dit jaar liep de route door
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Bij de pauzeplaats op sportpark

‘t Venneke is het een drukke boel.
Kinderen in T-shirtjes met alle kleuren
van de regenboog rennen opgelaten
door elkaar.

Medailles zijn
het leukst
Over de weg vlakbij de pauzeplaats lopen al wat groepen zingend
verder. Eén van de 5 kilometergroepen van basisschool Onder de Linde
uit Hegelsom staat klaar om te gaan.

Enthousiast op en neer springend
roepen de kinderen dat het helemaal niet zwaar is en dat ze het
ontzettend leuk vinden. Op de vraag
wat dan het allerleukste is van de
Wandeldriedaagse komt een unaniem antwoord: de medailles en de
cadeautjes van zondag. Begeleidster
Kim Jakobs is net zo enthousiast als
de kinderen. “Het is een hele leuke
groep,” vertelt ze. “Ze hebben er
allemaal zin in en problemen hebben
we nog niet gehad.” Vrolijk zingend

gaat ze voorop als de groep verder
loopt. Op zondag vond aan het einde
van de routes traditioneel het defilé
plaats. Vanaf de pauzeplaats bij het
Dendron College liepen alle groepen
gezamenlijk hun laatste 2,5 kilometer
naar het Wilhelminaplein. Daar kregen
ze hun medailles en de cadeautjes van
vrienden en familieleden en werden de
winnaars van bekendgemaakt.
Naast de 5, 10 en 15-kilometerroutes
was er op zondag ook de mogelijkheid
om 20 kilometer te lopen.

Enquête onder verenigingen

America presenteert accommodatieplan aan wethouder
Een aantal organisaties in America, waaronder het kerkbestuur en
voetbalvereniging AVV, maakt zich zorgen over de toekomst en vraag zich af
of zij over 10 jaar nog wel bestaansrecht heeft. Dat blijkt uit een onderzoek
onder beheerders en gebruikers van de accommodaties in het dorp.
De enquête werd uitgevoerd
door de Werkgroep Verenigings- en
Accommodatieplan America.
Gemeente Horst aan de Maas
werkt momenteel aan een nieuw
accommodatiebeleid. Centraal daarin
staat de toekomst van de diverse
accommodaties in Horst aan de Maas.
De gemeente heeft alle dorpen
opgedragen hier zelf onderzoek naar
te doen. Als eerste kern heeft America
woensdag 22 juni haar resultaten
gepresenteerd aan wethouder Ger
van Rensch. De werkgroep heeft een

vragenlijst verstuurd naar zowel de
beheerders als de gebruikers van de
accommodaties.

Vier verenigingen
zien toekomst somber
America heeft in totaal negentien
accommodaties, veertien beheerders
namen deel aan het onderzoek.
Acht daarvan geven aan dat de bezetting momenteel voldoende is om
de exploitatie rond te krijgen. Drie
accommodaties maken verlies en voor

één wisselt het per jaar. Omdat
Aan de Drift en Gezondheidscentrum
’t Laefhoês nog maar net van start zijn,
kunnen zij hier nog geen reactie op
geven. In totaal 25 gebruikers vulden
de vragenlijst in, zij werden onderverdeeld in organisatie met en zonder een
eigen onderkomen. Het merendeel
denkt dat het aantal leden de komende
jaren hetzelfde blijft of zelfs gaat stijgen. Vier verenigingen, waaronder de
voetbalclub en de Vrouwenbeweging,
zien de toekomst somber in.
Vijf gebruikers geven zich over vijf
jaar geen bestaansrecht meer. Dit zijn
het kerkbestuur, de Computerclub,
AVOC, AVV en de Vrouwenbeweging.
Als reden geeft bijvoorbeeld het kerkbestuur de terugloop van het aantal

kerkbezoekers. Zij denkt dat uiteindelijk
de kerk in Horst open blijft en de kerkgebouwen van de overige kernen (gedeeltelijk) worden gesloten. AVOC en AVV
wachten een eventueel opheffen van de
club niet af en zijn beide samenwerkingen aangegaan met verenigingen van
buiten het dorp. AVV is in gesprek met
RKSV Meterik en AVOC met volleybal
verenigingen van Hegelsom en Meterik.
De werkgroep geeft aan blij te zijn met
dit soort initiatieven. Zij geeft daarnaast
de aanbeveling aan de beheerders van
de basisaccommodaties Aan de Brug,
De Bondszaal, Gezondheidscentrum
’t Laefhoês, de kerk en de school een
gezamenlijk plan op te zetten voor een
multifunctioneel gebruik van hun accommodaties.

Politie waarschuwt voor nepcollectanten
De politie in Horst waarschuwt voor een groep mensen die zogenaamd
komt collecteren en daarbij probeert een huis binnen te komen. De politie
heeft al verschillende meldingen gekregen over poging tot inbraak.
Het zou volgens een politiewoordvoerder hierbij gaan om een
groep mensen uit Roemenië. De
politie kreeg op maandag 13 juni een
melding uit Meterik. Een vrouw belde

daar aan bij de woning en deed alsof
ze doof was. Ze zou komen collecteren
voor Unicef. Vervolgens vroeg ze om
een glaasje water. De inwoonster liet
de vrouw binnen maar wat ze niet had

gezien was dat vrouw de deur weer
open maakte. Een man volgde de
vrouw en kon zo naar binnen.
Het echtpaar van de woning kwam
er snel genoeg achter en hebben de
man en vrouw het huis uitgekregen.
“We hebben al verschillende meldingen
binnengekregen waarbij de signalementen op elkaar lijken. Deze groep

mensen gebruikt vaak de stichting
Unicef waar ze geld voor op zouden
komen halen. De groep verplaatst
zich snel waardoor het voor ons lastig
is om ze te traceren. Maar we zijn er
zeker mee bezig”, aldus de politiewoordvoerder. In verband met deze
zaak zijn in Brabant de inzittenden
van een zwarte BMW aangehouden.
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Zorgen over fietspad
Venloseweg
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Appelcitroen
van 15,70 voor

10,95

Inwoners van buurtschap de Reulsberg in Horst maken zich zorgen over het, in hun ogen, niet deugende
fietspad langs de Venloseweg en Horsterweg. De fietsverbinding is onder meer te weinig verlicht en op sommige
delen te smal, vinden zij.

6 puntjes,
6 tarwe puntjes en
6 rozijnenbollen
van 7,98 voor 5,95

Kersenvlaai
7,95

van 10,65 voor

Kloosterstraat 62 Grubbenvorst • Kerkstraat 4/b Horst

SUMMERSALE
IS BEGONNEN!

De inwoners hebben onlangs
hun zorgen aan het College van
Burgemeester en Wethouders geuit.
Volgens hen is het fietspad “een vergeten pad, slecht van kwaliteit, slecht
verlicht en veel te smal.” Het fietspad
wordt dagelijks gebruikt voor woonwerkverkeer en ook door scholieren.
De bewoners geven aan dat er regelmatige gevaarlijke situaties ontstaan
doordat bijvoorbeeld vrachtverkeer
eerst het fietspad moet kruisen voordat
ze de weg op kan rijden. “Doordat
het fietspad erg smal is, raakt men bij
inhaalmanoeuvres gemakkelijk van
de weg”, zeggen de omwonenden.
Volgens hen zijn er zo al ongelukken

gebeurd. De slechte verlichting zorgt
daarbij voor een onveilig gevoel.
Gemeente Horst aan de Maas
erkent dat het fietspad vanaf het
kruispunt bij de Dijkerheideweg tot
aan de Californisccheweg te smal
is. “Het fietspad vanaf de rotonde
Stationsstraat/Meldersloseweg tot aan
de Californischeweg is een tweerichtingenfietspad. Dit is met bebording
aangegeven. Het fietspad vanaf de
rotonde Stationsstraat/Meldersloseweg
tot de Dijkerheideweg is circa 3,0 meter
breed en vanaf de Dijkerheideweg
tot Californischeweg circa 2,0 meter.
Tweerichtingenfietspaden zijn normaal
gesproken minimaal 3,0 meter breed

aangezien (brom)fietsers elkaar moeten kunnen passeren en bij veelvuldig
gebruik 3,50 meter breed”, zegt de
gemeente in een reactie. De kosten
voor het verbreden van het fietspad
zijn 300.000 euro. De gemeente heeft
het project aangedragen voor het
Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019
van provincie Limburg, om zo een
financiële bijdrage voor de verbreding van het fietspad te verkrijgen.
De gemeente geeft aan niet meer
verlichting te gaan plaatsen. Het beleid
van de gemeente is namelijk om langs
wegen buiten de bebouwde kom geen
verlichting te plaatsen, clusters van
woningen en kruispunten uitgezonderd.

Hoge kortingen op
veel tuinmeubelen, BBQ-,
tuin- en sfeerartikelen!
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Voor al uw witte, groene
en geschilde asperges
ook voor streekproducten

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00

Mackayweg 2, 5865AL Tienray - Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Jan en Maria Versleijen uit Meterik bezochten in Hurghada (Egypte) hun dochter Ivon. Voor Jan en
Maria was het de eerste keer dat ze hun dochter daar bezochten sinds zij daar woont. Ze overnachtten
in het hotel waar Ivon als Guest Relation werkt. Naast een bootexcursie op een glazen boot, waar de
vissen en koralen goed te zien waren, hebben ze ook gesnorkeld. Bij het zwembad van het hotel had
het echtpaar nog even tijd om de HALLO te lezen.
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HALLO in Egypte

• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Een groot gemis, een groot verdriet
maar herinneringen vergeten wij niet.
Helaas heeft mijn man, ons pap en trotse opa
ons moeten verlaten.

Grad Arts
“Vriets Gradje”
Sevenum, 17 oktober 1940

Grubbenvorst, 19 juni 2016

William Christiaens
& Melissa Jacobs
geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 1 juli 2016
om 13.30 uur in de kapel
van Museum de Locht.
U bent van harte welkom
op onze receptie van 19.00
tot 20.00 uur in ’t Parkhotel
Tienrayseweg 2 in Horst.

Geboren

Geboren

Finn

Mila

14 juni 2016
Zoon van
Dennis en Lisa
van den Bekerom-Lemmen
Broertje van Senn
Schansstraat 6, 5961 DC Horst

13 juni 2016
Dochter en zusje van
Rob en Nicole
Keizers-van Vegchel
Noa
Afhangweg 17, 5961 EA Horst



echtgenoot van

Toos Arts-van den Broek
pap en opa van
Sevenum, Anja en Frank Kersten-Arts
Guus, Tom
Horst, Mieke en Francois Arts-Arts
Giel, Siep, Pleun

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
bloemen en kaarten die wij
mochten ontvangen op ons
60-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Jan en Jo
Derks-van den Beuken

van Ulftstraat 34
5975 XX Sevenum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden vrijdag 24 juni
om 11.00 uur in de parochiekerk H.H. Fabianus en Sebastianus
te Sevenum. Aansluitend begeleiden wij pap met ons gezin
naar het crematorium te Blerick.
Donderdag om 19.30 uur herdenken wij Grad
tijdens de avondwake in voornoemde kerk.
Grad is thuis waar woensdag en donderdag
tussen 14.00 en 16.00 uur en woensdagavond tussen 19.00 en
21.00 uur gelegenheid is om persoonlijk afscheid te nemen.
Grad zijn wens is om i.p.v. bloemen een donatie te vragen
voor KWF Kankerbestrijding.
Hiervoor is in de kerk gelegenheid.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk danken
voor het warme medeleven, de bloemen en de vele kaarten
bij het overlijden van os Mam en Oma

Toos Hesen-Verlinden
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 25 juni
om 19.00 uur in de kerk te Meterik
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Dankbetuiging

Zoveel bloemen, kaarten, woorden en troost.
Graag wil ik iedereen bedanken voor het warme medeleven dat wij
mochten ontvangen tijdens de ziekte en overlijden van mijn lieve man

Peter Vervoort
Hartverwarmend was het dat zo velen aanwezig waren bij zijn afscheid.
Gon
Rob en Sandra
Kim en Edwin, Jill en Stan
Familie Vervoort - Smulders
Familie Gruintjes
America, 18 juni 2016

Tijdelijk gemeubileerde woonruimte
gezocht v.a. mid augustus voor
moeder met 2 kinderen (6 en 11 jaar),
in Horst e.o. Huisoppas, woongroep
of woning delen kan ook. Contact:
Daphne den Hollander (06 11 45 73 36).

Te koop bbq pakketten van onze
scharrelvarkens. Pakket voor
4 personen € 20,-. Het vlees is
vacuüm verpakt en ingevroren. Fam.
Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.

Vrijdag 24 juni a.s.
zijn onze ouders/grootouders

Arno Lemmen en
Mie Lemmen-Rutten
50 jaar getrouwd!
Kinderen en kleinkinderen

Private Label Meubelatelier
voor het herstofferen of repareren
van uw bank, fauteuil, etc. Ook voor
tuinset of loungeset buiten! Nieuw!
Relaxfauteuils met sta-op functie.
Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.
Te koop koffieboeketjes € 2,- per
bos. Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
DemenTalent gaat van start! Uitgaan
van talenten en mogelijkheden &
graag zinvol bezig? Infoavond voor
mensen met beginnende dementie
28-06 19.00 uur Gasterij Bergerbaan
Sevenum, gasterij@bergerbaan.nl
Hortensia dagen 24 en 25 juni,
beide dagen open van 9.30-16.30 uur.
Heel veel srt. Hortensia’s e.a. planten,
veel aanbiedingen. De koffie staat
klaar. Oude Heldenseweg (naast! 13a)
Maasbree. Info: www.veld-tuinplanten.
nl of 06 40 32 71 08.
Te koop Stiga 46SH benzinemaaier
(2015), als nieuw, 2 jaar garantie,
maaibreedte 44 cm, 4000 Watt, van
€ 349 voor € 200. 06 22 17 87 82.
Opruiming fietsen. Loekie
20” kinderfietsen en diverse damesen herenfietsen 40-50% korting.
Gebruikte RIH Omega en Sparta
Ion electro fietsen. Van ‘t Groenewolt
tweewielers, Kerkstraat 30,
Broekhuizenvorst tel. 077 463 13 23.

Geboren

Geboren

Kiki

Juul

16 juni 2016
Dochter van
Marcel Leermakers
& Evelyn Cox
Burg. Cremersstraat 18
5971 VX Grubbenvorst

21 juni 2016
Zoon van
Koen & Michèle Hendrix
Broertje van Tijn
Slooierweg 4
5962 AX Melderslo

Te huur ruime vrijstaande woning
Mgr. Aertsstraat 15 Swolgen.
Tel. 06 12 77 12 71.

Heerlijke vakantie in Litouwen.
Heerlijk genieten van zon, rust, ruimte
en natuur? Kom dan naar Litouwen
naar onze 6-8 pers sfeervol ingerichte
vak.woning+sauna direct gelegen aan
meer. Evt. incl. bootje. Voor info:
www.boemsplatz.com

Koopzondag koopjeszondag 26 juni
11-16 uur. Alles 50% meubel
leegverkoop tot wel 66% Korting.
Kringloop Twedde Kans.
Speulhofsbaan 7a Meterik (Horst a/d
Maas) actie tot 10 juli. Di-wo-do 12-17
vr 12-19 zat 10-16.

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Nieuwe kantoorruimtes, div.
afmetingen, vanaf 250 euro per mnd,
tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Vrijwilliger zorgboerderij.
Bent u een enthousiaste vrijwilliger
die, samen met ons, de oudere gasten
een mooie dag wil bieden in huiselijke
sfeer op de boerderij? Neem dan
contact op met Zorgboerderij Vorster
hand, tel. 077 467 46 33.

Vergrootspiegels 5x of 7x nu met
extra korting. Fa. Ferd. van der Beele
St Lambertusplein 11 Horst.

Start basis wijncursus in het najaar.
Interesse zie slijterijweijs.nl of
informeer in de winkel.

Schilderwerken

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken

Horst Muzikaal Totaal.
Zoek je als zanger, muzikant, band
een prachtig podium: Horst Muzikaal
Totaal. Voor meer info en opgave:
www.harmonievanhorst.nl

30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 38 00 98

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 2 JULI 2016

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

Helende massage.
Praktijk Keuten Horsterweg 16c
Broekhuizen 06 24 24 45 80.
Open tuin Hegelsom. Zondag 26 juni
open tuin, bij Gon en Wiel Jenniskens
(voormalig Tuincentrum Jenniskens).
Van 11.00-17:00 uur. 3000 soorten
planten in een belevingstuin van
8500m2. Kogelstraat 41 Hegelsom.
Entree 3,50.
Te koop: 6-8 pers. vouwwagen
Jamet Arizona 6 pers. Geheel
compleet incl. inventaris, vele extra’s.
Tel. 06 27 52 77 19.
Te koop ruime maisonnette.
Steenstraat 9a, Horst. Voor meer
informatie: 06 81 11 42 61.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Computerhulp of hulp bij update naar
Windows 10, bel mij 06 10 71 00 70.

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl
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Op één dag 200 kilometer rennen en
fietsen voor het KWF
Even was hij teleurgesteld toen hij hoorde dat hij niet geselecteerd was voor de Beat the Sun Challenge,
een loodzware hardloopwedstrijd op de langste dag van het jaar tussen zonsopkomst- en ondergang rondom
de Mont Blanc. Hij treurde niet lang, want Maarten Hermans uit Melderslo rende en fietste op de langste dag,
dinsdag 21 juni, zijn eigen race van 200 kilometer voor het goede doel.

maakte zo veel indruk dat dit m
ijn goede doel moest worden.
Het team dat me bij deze challenge
ondersteunt bestaat uit mijn vrienden
Luuk Rijnbende, Martijn Hesen en
Wouter Joosten. Theoretisch zou dus
een van hen kanker krijgen. Daarnaast
woon ik bij mijn ouders. We zijn met
zijn drieën. Hiervoor gaat dezelfde
theorie op. Het is daarom belangrijk
dat we kanker kunnen verslaan”, aldus
Hermans. Hesen en Joosten hebben niet
in het bijzonder iets met het KWF, maar
willen hun vriend Hermans vooral ondersteunen. “Ieder goed doel is een goed
doel”, zegt Hesen. “Ik ben wel betrokken bij de gezamenlijke collecte hier in
Melderslo, dus ik vind het wel belangrijk

dat er geld op wordt gehaald.”
Op dinsdag 21 juni vond de challenge plaats. Maarten: “De eerste
100 kilometer waren makkelijk. Ik liep
zelfs bijna een persoonlijk record bij de
marathon. De tweede marathon was
een ander verhaal, want ik kreeg al
snel pijn in mijn knie en enkel. Puur op
doorzettingsvermogen en karakter heb
ik deze toch uitgelopen. En zo moeilijk
als het met de tweede marathon ging,
zo makkelijk ging het op de mountainbike. Zodra ik zat vloog ik over de straten en moest ik mij zelfs nog inhouden
om niet te vroeg te finishen. Het was
een geweldige dag, met een uitdaging
die ik nooit had kunnen overwinnen
zonder al mijn steun en team.”

Muziek fontein
verkeerd afgesteld
Maarten (midden) en zijn team met een nog in te vullen cheque voor het goede doel
Feitelijk is het zijn eigen Beat
the Sun Challenge, de 84 kilometer
hardlopen en 116 kilometer fietsen
van Maarten Hermans (25). Toen hij te
horen kreeg dat hij niet geselecteerd
was voor de hardloopwedstrijd rondom
de Mont Blanc, nam hij het heft zelf in
handen. “Ik zocht op hoe lang de zon
schijnt op 21 juni in Nederland. Al snel
vond ik het antwoord: ongeveer 16 uur
en 45 minuten. Een simpele marathon was dus niet genoeg voor deze
uitdaging, die ren ik immers makkelijk
binnen 4 uur uit. Om het een echte
uitdaging te maken moest er meer

gebeuren, veel meer. Het idee kwam
in me op om in totaal 200 kilometer
af te leggen in vier etappes van 50
kilometer. Twee etappes hardlopen en
twee etappes fietsen. Echter had ik nog
nooit meer dan 42 kilometer afgelegd”,
vertelt Hermans.
Hij deed daarom een training
waarin hij zichzelf tot het uiterste
testte. Hij liep 50 kilometer hard en
fietste daarnaast 50 kilometer. “Helaas
moest ik mijn meerdere erkennen in
het warme weer. Hier had ik mij duidelijk niet goed genoeg op voorbereid! Ik
ondernam een tweede poging.
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Crommentuynstraat 50, Meterik

25%
KORTING
ZOMERCOLLECTIE
OP DE

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 398 43 08 of 06 20 59 89 78

vroeg een van hen zich af of dat nu
de bedoeling is. Nee, zegt een woordvoerder van gemeente Horst aan de
Maas. “De installatie is zo afgesteld
dat er bijvoorbeeld tijdens diensten in
de kerk geen muziek wordt gespeeld.
We hebben inderdaad geconstateerd
dat er enkele technische mankementen aan de muziekinstallatie zijn. Die
worden zo snel mogelijk verholpen.”

*
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Bij het aanleggen van de fontein
werd inwoners gevraagd suggesties
in te dienen voor muziek die op het
moment dat de fontein spuit, te
horen is. Onder meer het volkslied,
André Rieu, Avé Maria en De Peel in
brand van Rowwen Hèze. Leuk voor
overdag, maar om ’s avonds wakker
te schrikken van het Wilhelmus gaat
enkele omwonden te ver. Op Twitter

P
LO

KERSENTUIN JENNISKENS

Met een rugzak vol met eten en drinken begon ik aan mijn 100 kilometer
lange training en dit keer met succes.
In totaal liep ik dik 50 kilometer hard
en legde ik bijna 59 kilometer af op de
mountainbike.” Aan de hand van deze
training besloot Hermans daarom dat
zijn challenge uit 200 kilometer moest
bestaan; 84 kilometer hardlopen en
116 kilometer fietsen.
Omdat Hermans zijn challenge
ergens voor wilde inzetten, ging hij op
zoek naar een goed doel. Dat werd het
KWF. “Ik las op haar website dat een op
de drie Nederlanders kanker krijgt. Dat

Op het Lambertusplein in Horst is sinds eind 2014 de fontein actief.
De fontein spuit waterstralen van verschillende hoogtes de lucht, terwijl
er ondertussen een muziekje klinkt. Door technische mankementen kan
het echter voorkomen dat er midden in de nacht plots het Wilhelmus
wordt gespeeld.

*tenzij anders aangegeven

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

LAVENDEL

Lavandula
angustifolia ‘Felice’.
Potmaat 17 cm.

*

VAN 4,99DVOOR

G
ZONDA

25 JUNI

FAVORIET VAN

DE WEEK

N
OP12E
.00 TOT

2,99

VAN
R
17.00 UU

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
wk 25. Geldig van 23-06 t/m 29-06. OP=OP

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

werken

America Tel. 06-12359686
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T 06 25 05 18 94

TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Overal had Henk een antwoord op
alleen hierop niet.....

Met grote droefheid hebben we onlangs afscheid moeten nemen van

Henk Roenhorst

Oud Boerenbruidegom
Oud Bestuurslid
Oud Raad van Elf lid

al 58 jaar in liefde verbonden met

Riet Roenhorst - Meffert

Leon Manders

Hij is rustig ingeslapen in de leeftijd van bijna 82 jaar.

Met het heengaan van Leon gaat een verenigingsman
in hart en nieren verloren.

Lieve man, zorgzame vader
en trotse opa van

We wensen Annelies, Janne en Wieneke en alle familieleden
en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit groot verlies.

Horst Riet Roenhorst - Meffert
Horst Marjolein en Johan
van Kempen-Roenhorst
Vera, Lotte
Nieuw Vennep Jan-Willem en Christel
Roenhorst-Brinkgreve
Eline, Sophie

Bestuur en leden CV d’n Tuutekop

Strijdlustig en vol passie kwam je naar iedere training en wedstrijd.
Strijdlustig en vol passie begon je aan de wedstrijd tegen je ziekte.
Deze wedstrijd heb je helaas niet kunnen winnen. Met verdriet nemen
we afscheid van ons zeer trouw en gewaardeerde verenigingslid

Venlo, 16 juni 2016
Kranestraat 1d, 5961 GW Horst

Leon Manders

We hebben afscheid genomen van Henk op woensdag 22 juni.

Met dankbaarheid denken wij terug aan alle jaren
dat hij zich heeft ingezet voor onze vereniging.
We wensen Annelies, Janne, Wieneke en familie heel veel sterkte
bij het dragen van dit verlies.

Met verslagenheid hebben we kennisgenomen
van het overlijden van onze oud-columnist

Bestuur en leden van

Henk Roenhorst
Ruim 2,5 jaar hebben wij met Henk mogen samenwerken
toen hij voor HALLO Horst aan de Maas zijn wekelijkse column
Cactus schreef. Zijn woorden waren vaak kritisch,
eerlijk en oprecht. Hij genoot ervan om onze lezers
wakker te schudden waarbij je hem geen groter plezier
kon doen dan te reageren op zijn column.
Graag ging hij dan in discussie, het liefst persoonlijk.
Wij wensen Riet, familie en vrienden
veel sterkte met dit verlies.
Directie en medewerkers van HALLO Horst aan de Maas

Afgelopen week op 13 juni is onze medeoprichter
van dartsclub DC Debije

Leon Manders
overleden. Leon was een goede darter die niet van opgeven wist.
Sociaal maar meedogenloos in het dartsspel.
“It ain’t over till the fatlady sings” riep hij nog al eens.
Opgeven stond niet in zijn woordenboek, fairplay en correctheid wel.
We gaan je missen.
Wij wensen Annelies, Janne en Wieneke veel sterkte toe.
DC Debije Hegelsom

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.
Kleinschalige wasserij, wassen en
drogen zoals u het thuis ook doet.
www.was-strijkservice.nl
Koopzondag 50% korting
Brocante Hal Limburg open 11-16 uur.
Alles 50% veel meubelen tot 66%
korting. Speulhofsbaan 7A Meterik
(Horst a/d Maas). Open di-wo-do 1217 vr 12-19 zat 10-16 uur.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Opslagboxen in Horst-Centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel: 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar.
(Beginners-)cursus quilten. Meer info
via www.cassandra-creatief.nl of
0478 57 10 45.

Geschokt zijn we door het overlijden van ons teammaatje

Leon
Leon, we gaan je missen met je humor en fanatisme.
Wij wensen Annelies, kinderen, familie en vrienden veel sterkte.
HVC HR2; Hay S., Henk, Peter K., Hay H., Peter S.,
Eric, René, Hay T., Ben en Bart

Bezorger aardappelproducten.
Gezocht chauffeur/bezorger die van
aanpakken weet. Fulltime, ook op
zaterdag. Zie voor meer informatie
www.bexbv.nl

Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Verse frambozen van de teler.
Onze eigen vers geplukte frambozen!
We hebben verschillende soorten
jam, siroop, honing en ingevroren
fruit. Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
Hegelsom (Horst aan de Maas).

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

Dementalent gaat van start! Uitgaan
van talenten en mogelijkheden &
graag zinvol bezig? Infoavond voor
mensen met beginnende dementie
28-06 19.00 uur Gasterij Bergerbaan
Sevenum. Info www.bergerbaan.nl
Ongedierte preventie. Last van
ongedierte: wespen, mieren, muizen,
ratten etc.? Bel 06 57 11 61 24.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Aanbieding! Hortensia’s diverse
soorten. Nu 3 voor € 10,00 of
10 voor € 27,50. Voorwaarden
zie www.veld-tuinplanten.nl. of
06 40 32 71 08. Vrijdag 24 en zaterdag
25 juni open van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staat tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Kleuren behandeling.
Praktijk Keuten Horsterweg 16c
Broekhuizen 06 24 24 45 80.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Boerderijterras Bergerhof iedere
dag open bij goed weer. Tevens
gratis bezichtigen van oude boerderij.
Speciaal op zondagmiddag voor
senioren draaiorgelmuziek. Op den
Bergen 10 Sevenum, nabij Toverland,
077 467 27 90.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop frambozen, blauwe bessen,
rabarber en verse knoflook bij Thijs
Huys, Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Helende massage voor vele
klachten Kleuren. Therapie Praktijk
Keuten Horsterweg 16c Broekhuizen
tel. 06 24 24 45 80.
Indoor Kofferbakverkoop Bergen.
Zondag 26 juni Carbootsale Bergen (L)
Flammert 1014 9 - 15.30 www.hhmarktkramenverhuur.nl 06 17 60 33 10.
Woninginrichting bij u thuis. Wij
komen al ruim 11 jaar bij u thuis met
stalen voor tapijt, vinyl, trap bekleden,
binnenzonwering. Trap bekleden incl.
tapijt en leggen v.a. €150,00. www.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.
Tennisrackets bespannen. Vakkundig
bespannen van tennisrackets.
Vandaag gebracht, morgen klaar!
Tevens ook tennissnaren en gripjes
te koop. Tenniskraus, Grubbenvorst
Ericaplein 81 www.tenniskraus.nl
Tel. 06 18 88 52 20.
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Verhalen van de straat
13/16

Van Darthlaan Lottum

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een
nieuwe reeks. In deze aflevering de Van Darthlaan in Lottum.

kwam nadat Johan van Darth het huis
in dat jaar koopt van Kersken Vinck.
Van Darth is een regentenfamilie
die eind 1300 in Venlo voortkwam.
In 1799 blies de enig overgebleven
nazaat zijn laatste adem uit. De familie
ontleent haar wapen, een in rood
schuinliggende, zilveren baars, aan de
Baarsdonck bij Grubbenvorst.

Eerste steen
van kerktoren
In Huize Darth was een
zogenoemde laatbank, een lagere
rechtbank, gevestigd. Johan van Darth
werd opgevolgd door zijn zoon Loeff.
In 1491 legde deze de eerste steen
van de kerktoren van Lottum. De
gedenksteen is bij de verwoesting van
de St. Gertrudiskerk in 1944, doordat de
wegtrekkende Duitse bezetter de kerk
opblies, verloren gegaan.

Boedelscheiding

Lottum kende in vroegere
tijden drie adellijke huizen: kasteel
Kaldenbroek, De Borggraaf en het

inmiddels verdwenen Huis Darth.
Dit kasteel bevond zich op de plek waar
de Veerweg en de Opperdonksweg in

Lottum samenkomen. Voor 1438 was
de naam van het kasteel overigens
Huize Vinck. De naamsverandering

Na het overlijden van Loeff van
Darth in 1517 werd een ”maegescheijt”
(versterf of boedelscheiding)
opgemaakt: ”Gegeven int jaer
vijfthienhondert ende seventhien op
saeterdach nae Sinte Margarethen
daege Virginis. Ende waes besegelt
met vier groene wasen vuyt hangende
segelen.” 6De zegels waren van
Michiel van Broekhuizen, tak Oyen
(pastoor te Broekhuizen), Seger van

Broekhuizen (Heer van Oyen), Jan
van Darth (oudste zoon) en Loeff
van Darth (tweede zoon). Deze
boedelscheiding tussen Stientgen,
de weduwe van Loeff, en de
kinderen ( Jan, Loeff, Neesken,
Henricken en Heylicken), geeft een
overzicht van de bezittingen van
Huize Darth. Zo staat er over Jan
de oudste zoon: ”Voirt soe is Janne
van Darth toe bedeilt die woninghe
toe Darth met oeren graeven, coil
gaerden ende alle dat landt mitten
beeckdaele”, en over Loeff de
tweede zoon: ”Voirt soe is Loeven
toe gedeilt dat goet toe Gelre soe
woe dat gelegen is. Noch soe sal
Loeff den Schelberghe halff hebben
ende die kniene die daarop sijn
alleen hebben tot sijnen profijt.”

Diverse
verbouwingen
In de loop der eeuwen ging
Huize Darth over in handen van
diverse adellijke families om
uiteindelijk in 1692 gekocht te
worden door pastoor Winols om
als pastorie te dienen. Het huis
onderging diverse verbouwingen en
uiteindelijk werd in 1901 de laatste
spieker of wel schuur, afgebroken.
Bronnen o.a.: Lottum door de eeuwen heen,
LGOG Kring ter Horst, Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum

America krijgt
Meister Rongenstraat
Twee nieuwe straten in America worden vernoemd naar bekende
dorpsfiguren: Martin Rongen en Grad Poels. De Meister Rongenstraat en Grad
Poelsstraat worden aangelegd in het nieuwbouwplan bij de Wouterstraat.

Vier generaties
Met de komst van Fenne bestaat een familie uit America en Horst uit vier generaties. Fenne van der
Hulst werd geboren op 1 juni. Moeder Mindy van der Hulst-Vullings (28) uit America, oma Annie
Vullings (57) uit Horst en overgrootoma Mia Keijsers (84) uit Horst zijn erg blij met de komst van het
meisje.

Twee jaar geleden werd het
verzoek van toneelvereniging De Vrije
Spelers uit America om het plein voor
de kerk in America om te dopen tot
het Meister Rongenplein, nog door
gemeente Horst aan de Maas afgewezen. De gemeente was er namelijk
geen voorstander van om bestaande
pleinen te hernoemen en dus bleef de
naam Pastoor Jeukenstraat. Wel gaf
de gemeente toen aan dat er plannen waren om in de toekomst een

Meister Rongenstraat aan te leggen
bij de geplande nieuwbouwwijk.
Martin Rongen was basisschoolleraar
in America, was ruim 60 jaar lid van de
toneelvereniging en zette zich onder
meer ook in voor de fanfare. Grad Poels
was onder meer tijdens de Tweede
Wereldoorlog actief in het verzet op
de Zwarte Plak. Daarna was hij onder
meer betrokken bij de voorloper van de
dorpsraad en de plaatselijke voetbalclub.
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‘Het is niet anders, hè’
De grootste vereniging van
Griendtsveen gaat weg, dus dat is
natuurlijk niet goed voor de leefbaarheid. Het doet pijn, maar het was
helaas geen haalbare kaart meer.
Nu kunnen we tenminste nog zeker
enkele jaren verder.”
De wedstrijden zullen voortaan
ook allemaal in Helenaveen afgewerkt worden. De gemeente gaat het
Griendtsveense veld namelijk ontmantelen. “Zij bepalen wat ermee gaat
gebeuren”, aldus Fleurkens.
“Er is over en weer ontzettend veel
vergaderd. Mijn complimenten ook naar
Helenaveen voor de goede samenwerking, anders had het nooit kunnen
werken. We hebben ook een fusiecommissie opgericht om de fusie in elkaar

te draaien. Het is echt veel werk, maar
dankzij die commissie gaat het lukken.
Voor zo’n fusie moet je wel goed de tijd
nemen. Het wiel is natuurlijk allang uitgevonden, dus er is veel gekeken naar
andere eerder gefuseerde verenigingen.
Ik heb vertrouwen in een goede afloop.”

Van alles gaat over
de toonbank
Niet alles van de club kan
gekocht worden. Er is ook een
aantal spullen dat meeverhuisd naar
Helenaveen. Fleurkens verwacht dat
er genoeg belangstelling zal zijn.
“We zijn door veel verenigingen
benaderd. Er zijn altijd clubs die
wel iets kunnen gebruiken, dus ik

ben benieuwd.” Van terrastafeltjes,
een diepvries en luidsprekers tot
lichtmasten, een tafelvoetbalspel en
zelfs verschillende doelen. Van alles
gaat over de spreekwoordelijke
toonbank. Potentiële kopers lopen
rustig hun rondje over het sportpark.
Waar voorheen 22 spelers elkaar
aanmoedigend achter een bal aan
renden, is nu alleen het geluid van de
voorbijrazende trein te horen. Enkele
speeltoestellen - ook voor de verkoop
- op het terrein zijn al nauwelijks
zichtbaar door de hoge planten.
Het typeert de situatie van de club.
Net als de speeltoestellen heeft RKSV
Griendtsveen zich jarenlang dapper
verweerd, maar zal de club uiteindelijk
niet meer zichtbaar zijn.

Geslaagden ge
Voor de eindexamenleerlingen uit Horst aan de Maas was donderdag
16 juni een spannende dag. Geslaagd of niet? Hieronder een lijst van alle
geslaagden uit Horst aan de Maas uit het eerste tijdvak. Namens de
redactie van HALLO Horst aan de Maas: gefeliciteerd!

IVO Deurne
Deelschool Hub van Doornecollege
Basisberoepsgerichte leerweg
Luc Venner Griendtsveen

Leerwerk traject
Bart van der Sterren Griendtsveen

Deelschool Peellandcollege
havo
Kim van Mullekom Griendtsveen

Chronische pijnklachten?
Pijnvrij op vakantie met Shockwave Expertise Centrum

Bij hielspoor,
Achillespees- of
schouderpijn en
peesverkalking.
Shockwave Expertise Centrum
• Enige in Noord-Limburg met gefocusseerde
Shockwave: behandelt 7 keer dieper en
effectiever dan reguliere Shockwave
• Sneller herstel met minder behandelingen
• De ontstekingen worden blootgesteld aan
korte Shockwave impulsen
• Activeert de eigen genezingskracht van
uw lichaam.
• Gerichte lokalisering van de bron door
middel van echografie.
• De oorzaak van de pijn wordt direct bij de bron
bestreden zonder medicatie of chirurgie.
• Bij schouderpijn, chronische Achillespees- of
elleboogpijn, hielpijn, verkalking in de schouder
of in de pees of bij pijn aan knieschijf.

www.shockwave-centrum.nl

Kruisstraat 3
5991 EM Baarlo
077 477 8305
Langstraat 54
5801 AE Venray
0478 729 932

Dendron College

vmbo Theoretische Leerweg
Imke Achten Melderslo, Marieke Aerts Kronenberg, Lotte Bartels Sevenum,
Suze van Berlo Sevenum, Karlijn van den Beuken Horst, Janne te Boekhorst
Horst, Kim Bos Broekhuizenvorst, Lynn Boumans Broekhuizenvorst, Luuk van
den Brandt Lottum, Ted Clevers Grubbenvorst, Stijn Cox Horst, Jules Custers
Swolgen, Jorn Custers Swolgen, Aïcha Derichs Swolgen, Inge Derikx Melderslo,
Len Derks Horst, Niels Driessen Horst, Sherna Driessen Horst, Ilse Driessen Horst,
Mauro van Duijl Grubbenvorst, Ralf Emonts Horst, Kelly Emonts Horst, Dali
Frencken Grubbenvorst, Tom Geurts Grubbenvorst, Mirre Geurts America, Mees
Gielen Horst, Iris Gielen Tienray, Imke Gijzen Melderslo, Laura Goemanns Horst,
Niels van den Goor Sevenum, Roy Gubbels Horst, Evi Hagens Melderslo, Jules
Haumann Sevenum, Femke Hauser Sevenum, Rik van Helden Swolgen, Jesse
Ho Horst, Tom Hoeijmakers Horst, Coen Holtermans Melderslo, Siem van den
Homberg America, Max van den Hombergh Grubbenvorst, Shengjian Hu Horst,
Eva van Issum Horst, Esmée Jansen Sevenum, Jasper Janssen Hegelsom, Jolijn
Janssen Sevenum, Kristie Janssen Kronenberg, Esmee Jenniskens Hegelsom,
Daan Jonkers Broekhuizen, Stijn Keizers Meterik, Kristy Kellenaers Hegelsom,
Jeanna van de Kerkhof Meerlo, Jin Yun Kleuskens America, Juul Kleuskens
America, Lars Kloosterman Meerlo, Naomi Koolen Grubbenvorst, Luc Van
Kuijck Melderslo, Zanetta Kwiatek Tienray, Hanne van de Laak Meerlo, Britt
Linders Hegelsom, Mandy van Loon Meerlo, Giovanni Louwers Tienray, Luuk
Maas Kronenberg, Janne Mooren Horst, Sjors van de Munckhof America, Kelly
Nguyen Horst, Kevin Niehsen Horst, Narges Noorzai Horst, Kim van Outheusden
Horst, Daan van de Pas Melderslo, Ellen Paulissen Swolgen, Lisanne Peelen
Grubbenvorst, Jim Peeters America, Richard Peijnenburg Sevenum, Sanne Pekx
Kronenberg, Willem Poels Meerlo, Famke Poels Hegelsom, Boris Ramakers
Lottum, Demi Reijnders Hegelsom, Wouter van Rens Sevenum, Loes van de
Riet Sevenum, Anouk Rutten Meerlo, Evie Smits Lottum, Yves Smits Horst,
Pleuni Smits Horst, Anouk van Soest Horst, Liv Spreeuwenberg Horst, Renée
Steenbakkers Horst, Isa van der Sterren Horst, Bas van der Sterren Horst, Kristel
Stevens Horst, Ilva Thijssen Sevenum, Linda Tielen America, Menno Tros Horst,
Janne Verhaegh Horst, Loes Vermeulen Kronenberg, Willemijn Vermunt Horst,
Rachel Verstegen Melderslo, Math Verstegen Sevenum, Renske Verstegen
Sevenum, Paul Vestjens Grubbenvorst, Steff Vleeshouwers Meerlo, Merlijn
Voesten Sevenum, Michelle Vogelzangs America, Sanne Vrieling Grubbenvorst,
Freya de Vries Meerlo, Mike de Vries Horst, Judith Vullinghs Kronenberg,
Max Weijmans, Ysselsteyn, Janne Weijs Broekhuizen, Ilse Wijers Sevenum,
Nina Wijkel Horst, Romy Wijnen Horst, Dirk Wijnen Melderslo, Britt Willems
Hegelsom, David Wilms Horst, Mitchell Wolters Grubbenvorst, Anouk Wolters
Grubbenvorst, Maaike van Zadelhoff Melderslo, Ellen Zang Sevenum, Manon
Zegers Hegelsom, Lili Zhang Broekhuizenvorst

vmbo Kaderberoepsgerichte Leerweg
Afdeling: Bouwen, Wonen en Interieur
Scott Billekens Horst, Freek Bömers Grubbenvorst, Sjuul Bovee Hegelsom, Aniek
van den Broek Sevenum, Jarno Clevers Horst, Constantijn Galanidis Sevenum,
Faïssa Gerards Horst, Gemma Heinemans Lottum, Djill Kellenaers Grubbenvorst,
Dio Lemmen Horst, Jim Moorrees America, Jacky Nguyen Horst, Umit Özdemir
Sevenum, Svea van Rens Hegelsom, Stan Rutten Melderslo, Lars Verhaegh
Sevenum, Sascha Verhezen Swolgen, Peter Wagemans Meterik

Afdeling: Metalektro
Brent La Crois Meterik, Max Geurts Horst, Ralf Hoeijmakers Horst, Matthijs van
den Hoogen Sevenum, Jasper Kleuskens America, Dennis Nelissen America,
Gijs Opbroek Lottum, Jarno Philipsen Horst, Yoeri Smits Sevenum, Roy Thijssen
Sevenum, Job Verheijen Sevenum, Tomas Verstegen Sevenum, Paul Wagemans
Meterik, Daan Willems
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emeente Horst aan de Maas
Citaverde College
Basisberoepsgerichte Leerweg
Landbouw
Sven van den Beuken Horst, Glenn Jacobs Horst, Jeroen Kessels
America, Dylan Kleuskens America, Mike Peeters Tienray, Jeroen
Reijnders Horst, Luc van Rijt Horst, Jelle Smits Broekhuizenvorst,
Bjorn Versleijen Meterik, Bas Berns Grubbenvorst, Toon Faassen
Sevenum, Rick Hesen Meterik, Ella Wilmsen Sevenum, Sem Geven
Broekhuizenvorst, Stan Gooren Meterik, Joske Hegger Melderslo,
Lars Hermkens Sevenum, Joy Hoeijmakers Horst, Kasia Kowalska
Horst, Janne Leijsten Kronenberg, Ivan Maessen Horst, Romy
Tomassen Tienray, Luuk Van Vulpen Horst, Anne Aerts Horst, Jasper
Bouten Broekhuizen, Kim Van Enckevort Sevenum, Nick Thijssen
Broekhuizen, Thomas Vullings Lottum, Anouk Wijnhoven Melderslo

Afdeling: Zorg en Welzijn
Inge Bertrams Hegelsom, Anouk Bouten Hegelsom, Bodi de
Braconier America, Megan Bretherton Grubbenvorst, Imke Clausen
Hegelsom, Kimberly van den Essen Horst, Bas Haegens Horst,
Melissa Hermkens Kronenberg, Maud Hoeymakers Sevenum, Kiara
Janssen Horst, Niels Janssen Melderslo, Joey Keltjens Broekhuizen,
Jef Kleuskens Horst, Marco Kristal Melderslo, Kim Maas Swolgen,
Swen Nijssen Sevenum, Demi Nijsten Grubbenvorst, Laura Oomen
Hegelsom, Julia Pouwels Hegelsom, Luuk Segers Sevenum, Jacky
Slof Swolgen, Daan Smedts Horst, Linda van Summeren Horst,
Li-Xue Theloesen Sevenum, Inge Thijssen Lottum, Nouchka de Vries
Meerlo, Geeske Wijnen Kronenberg

vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
Afdeling: Bouwen, Wonen, Interieur
Faith Coumans Sevenum, Simone Hermkens, Lottum: Joeri van Horck
Lottum, Thijs Kuijpers Grubbenvorst, Juul Seuren Horst, Etiënne de
Swart Horst, Guus Swinkels Horst, Juul Verhofstad Grubbenvorst

Afdeling: Metalektro
Michael Clabbers Horst, Joris Cleven Meerlo, Glenn Cox Sevenum,
Rowin Gijsen Sevenum, Kevin Hesen Hegelsom, Sam Hoeijmakers
Melderslo, Jeffrey Janssen Sevenum, Luc Janssen Grubbenvorst, Jelle
van Oijen Grubbenvorst, Lennart Oijmans Swolgen, Jeroen Philipsen
Kronenberg, Alex Ramsaroop Horst, Tom Spreeuwenberg Sevenum,
Sven Versteegen Melderslo, Gino de Zeeuw Sevenum, Luca de
Zeeuw Sevenum, Mario de Zeeuw Sevenum

Afdeling: Zorg en Welzijn
Suzanne van Asten Horst, Lynn Biermans Lottum, Anne Derks
Sevenum, Kim van Geffen Grubbenvorst, Rwthin Hasso Horst,
Basma Hasso Horst, Ireen Heijligers Broekhuizen, Lisa van Helden
Swolgen, Merle van den Heuvel Swolgen, Jill Janssen America,
Madelief Kleeven Horst, Daisy Kleuskens Meterik, Amber Kneepkens
Horst, Klaudia Lange Horst, Sandra Lindken Horst, Sanne Litjens
Melderslo, Natascha Lok Meterik, Esther Martens Horst, Anouk
Meijer Horst, Safae Mighiss Horst, Nena Moorrees America, Sharon
Swinkels Horst, Alissa Vissers America

NIL-las-diploma:
Matthijs van den Hoogen Sevenum, Luc Janssen Grubbenvorst,
Jasper Kleuskens America, Daan Willems Horst

gymnasium
Guus Aerts Kronenberg, Marlie Besouw Grubbenvorst, Tessa
Driessen Sevenum, Tymek Feldman Horst, Anouschka Frings Horst,
Maartje de Groot Horst, Aniek Janssen Kronenberg, Casper Keijsers
Horst, Annika Kunzeler Horst, Eefje Lemmen Meerlo, Guus van den
Munckhof Horst, Mees van den Munckhof Horst, Iris Nas Sevenum,
Guus Nellissen Horst, Michelle van Ooijen Horst, Kay Peeters Horst,
Milou Peeters Horst, Nina Peijs Grubbenvorst, Magda de Roon
Meerlo, Simone Smedts Kronenberg, Anne Thijssen Broekhuizen,
Stan Vissers Meterik, Sam Willemsen Horst

atheneum
Bram Aerts Horst, Nathalie Aerts Horst, Ellen van Berlo Sevenum,
Loes Bertrams Hegelsom, Celine Buijssen Hegelsom, Sanne Claassen
Evertsoord, Fenna Craenmehr Hegelsom, Luc Cuijpers Horst, Eki
Driessen Meterik, Pleun Driessen Melderslo, Tim Driessen Horst,
Sander van Gansewinkel Horst, Manon Geurts Broekhuizenvorst,
Anne Gubbels Melderslo, Tom Hartmann Meterik, Femke Hendrix

Meerlo, Guus Hoeijmakers Horst, Tijs Hoeijmakers Sevenum,
Margriet van Hoek Horst, Daan Houwen Sevenum, Flora Hu Horst,
Lina van der Hulst Sevenum, Bibianne Joosten Sevenum, Manon
Joosten Hegelsom, Vera Joosten Sevenum, Vera Knipsael Meterik,
Rik Laurijsse Meterik, Jort Lemmen Meterik, Bas Lommen Sevenum,
Rink van den Munckhof Swolgen, Jordy Naus Sevenum, Judith
Nillesen Horst, Joris Peelen Meerlo, Fé Ramakers Lottum, Merlet van
Rens Hegelsom, Willem Roefs Horst, Eline Sanders Melderslo, Piet
Steeghs Meterik, Sam Stoter Sevenum, Janine de Swart Swolgen,
Demi Theunissen Horst, Jeroen Verbong Horst, Roos Vergeldt
Broekhuizen, Marijn Verhaeg Horst, Gido Vermeer Meterik, Tessa
Verstegen Sevenum, Rosanne Vromen Horst, Eva Wijnen Melderslo,
Joris Wijnen Melderslo, Simone Wijnen Melderslo

havo
Ties Absil Broekhuizen, Marnix van Aken Swolgen, Eef Alaerds
Meterik, Merel Baak Horst, Evi Baetsen Grubbenvorst, Lonneke
Baetsen Grubbenvorst, Stijn Baltessen Horst, Remi Beeren Horst,
Sophie van den Beuken Horst, Lars Bonten Meerlo, Niek Bouten
Horst, Eline van den Brandt Lottum, Martijn Bruggers Meterik,
Jessa Camps Horst, Roel Clabbers Broekhuizen, Aranka Clevers
Horst, Max Clevers Horst, Thomas Cortenbach Meerlo, Janske
Cox Horst, Jop Cox Horst, Lisanne Daniëls America, Aswin Dierx
Meterik, Stéphanie van Dijck Broekhuizenvorst, Corinne Dohmen
Sevenum, Kay van Driel Horst, Ili Driessen Meterik, Max Engels
Horst, Willem Frederiks Horst, Jobb Geurts Horst, Sanne Geurts
Horst, Fenna Gommans Sevenum, Roos Gooren Broekhuizenvorst,
Susan Groenewegen Hegelsom, Amber Gülcher Lottum, Anouk
Hagens Melderslo, Anouk van der Heijden America, Hilde van
Herpen America, Romy Hoebers Hegelsom, Li-an Hoenjet
Sevenum, Minke van Horck Lottum, Sjevon Houwen Sevenum,
Casper Jans-Beken Horst, Floris Janssen Horst, Julia Janssen
Hegelsom, Marijn Janssen Sevenum, Nardo Janssen Sevenum,
Steffy Janssen Sevenum, Bernard Jenniskens Meterik, Jeanine
Jilesen Meerlo, Bram Joosten Sevenum, Joline Joosten Horst,
Sjuul Joosten Meterik, Vera van Kempen Horst, Sanne Kleuskens
Horst, Hugo Koster Horst, Koen Koster Horst, Evert Leijssen
Horst, Jesper Lemmen Horst, Frédérique Lenssen Horst, Wouter
van Lin Broekhuizenvorst, Julia Lindner Broekhuizenvorst, Nalin
Luijpers Horst, Ilse van Megen Lottum, Jenna Meulenkamp
Broekhuizenvorst, Marlon van Mil Horst, Lieke Mooren Horst,
Inge Mulders America, Femke van den Munckhof Grubbenvorst,
Simon Nabben Swolgen, Lieke Oomen Hegelsom, Vera van Osch
Meerlo, Fenna Peeters Horst, Lenny Peeters Hegelsom, Luc Peeters
America, Marvin Peeters Meterik, Roos Peeters Grubbenvorst,
Teun Peeters Melderslo, Daan Peters Grubbenvorst, Manon Poels
Meerlo, Roy Pustjens Lottum, Wesley van Rens Horst, Sophie Rijs
Swolgen, Rein Roefs Horst, Mike Ruigrok Tienray, Jasper Sanders
Horst, Chiel Siebers Grubbenvorst, Daphne Sino Grubbenvorst,
Kelly Smits Sevenum, Lieke Smits Sevenum, Manouk Steeghs
Hegelsom, Iris van der Sterren Horst, Isis de Swart Horst, Lotte
Thijssen Broekhuizen, Els Tielen Sevenum, Mark Veekens
America, Maartje Verbong Grubbenvorst, Jorn Verdellen
Sevenum, Lynn Verheijen Hegelsom, Niels Verheijen America,
Aik Verlinden Horst, Dennis Vermazeren Lottum, Merel Versleijen
Horst, Daan Vervoort America, Charlotte Vullinghs Kronenberg,
Aniek Vullings Horst, Jessie Vullings Kronenberg, Juul Vullings
Horst, Pasha Weken Broekhuizenvorst, Max van Wersch Horst,
Pepijn Wester Sevenum, Niels Westland Broekhuizen, Mieke
Wijsman Horst, Milou Willems Broekhuizenvorst, Stan Zanders
Hegelsom, Pepijn Zwerver Meerlo

Kaderberoepsgerichte Leerweg
Landbouw
Iris Exterkate Horst, Anke Hoeijmakers Horst, Demi Juwett
Grubbenvorst, Merle Rijnbende Melderslo, Lieke Ummenthun
Sevenum, Kim Caspers Horst, Jelle Coumans Horst, Mischa Coumans
Horst, Anke Van Enckevort Sevenum, Tessa Houwen Sevenum, Lars
Jenniskens Horst, Daniëlle Leijser Grubbenvorst, Daphne Peeters
Horst, Jessie Peeters Melderslo, Jenny Seuren Grubbenvorst, Anouk
Vullings Horst

Gemengde leerweg Landbouw
Willem Breukers Grubbenvorst, Willem Bussemakers Sevenum,
Rian Engelen Evertsoord Eunice Gerits Grubbenvorst, Dennis Jakobs
Horst, Bram Litjens Hegelsom, Jannie Poels Meterik, Wiep Rijs
Sevenum, Sem Schatorie Horst, Siem Smedts Meterik Sjiel Steegh
Grubbenvorst, Sanne Thijssen Sevenum, Jill Voesten Sevenum,
Chiem Vullings Sevenum, Loes Zanders Horst

Leerwerktraject
Marlon Driessen Meterik, Robin Engels Grubbenvorst, Davey Michels
America

Raayland College Venray
mbo 4 basisberoepsgerichte leerweg
Dylan Deenen Meerlo

vmbo 4 kaderberoepsgerichte
leerweg
Niek van Rens Hegelsom

vmbo 4 theoretische leerweg
Dominique Deenen Meerlo

mbo 4 basisberoepsgerichte leerweg
Dylan Deenen Meerlo

Praktijkonderwijs
Leerlingen met diploma:
Haci Bolat Horst, Piet Smits Lottum, Dean Soons Horst,
Pema Tamang Horst, Eddie Wijnen Tienray

Leerling met getuigschrift:
Kreshnit Shala Horst

Overige scholen
Het Blariacum College in Blerick, het Valuas College en
College Den Hulster in Venlo maken pas de namen van hun
geslaagden bekend na het tweede tijdvak.
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Kapsters MooiHaar
genomineerd
Twee kapsters van kapsalon MooiHaar uit Horst zijn genomineerd
voor de Goldwell Color Zoom Challenge 2016. Het gaat om Maartje
Hagens en Mellonie Basten.
De Color Zoom Challenge is een
wedstrijd voor kappers om hun
kleurexpertise te demonstreren en
te laten zien dat ze op een creatieve
manier trends kunnen interpreteren.
Per categorie zijn drie deelnemers
genomineerd, die binnenkort worden
beoordeeld door een internationale jury. Dan wordt beslist wie de
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Nieuwe zorgwoning
Gooiendaag
Gooiendaag, zorg voor ouderen opent op zondag 3 juli een nieuwe zorgwoning in Horst. De woonvorm waar
negen senioren komen te wonen is gevestigd aan de Herstraat in Horst.

Nederlandse winnaars zijn en wie dus
mogen deelnemen aan de internationale finale in Stockholm. Hagens
is genomineerd in de categorie New
Talent Colorist, die voor kapsters is
met minder dan vijf jaar ervaring.
Basten dingt mee in de categorie
Global Creative Colorist, voor kappers
met meer dan vijf jaar ervaring.

Signeersessie
Joyce Spijker
Bij Bruna Horst vindt op zaterdag 16 juli een signeersessie plaats met
schrijfster Joyce Spijker. Zij is deze dag aanwezig van 12.00 tot 13.00 uur.
Joyce Spijker is afkomstig uit
Roermond. Haar laatste boek, In de
familie, gaat over een welgestelde
familie in Wassenaar die wordt
opgeschrikt door de moord op een

vrouw. “Liefhebbers van de boeken
van Saskia Noort en Esther Verhoef
zullen verrast worden door de vaardige en prettige schrijfwijze van Joyce
Spijker”, aldus het team van Bruna.

een grote gezamenlijke keuken en
woonkamer. In de tuin komt een dierenweide en er wordt een moestuintje
aangelegd. “De gehele dag is er een
verzorgende IG of verpleegkundige
aan het werk. Daarbij is er het grootste
gedeelte van de dag een helpende
aan het werk. Doordat er twee professionals aan het werk zijn, is er veel tijd

voor persoonlijke aandacht”, aldus de
eigenaren. Op zaterdag 2 juli is er van
10.00 tot 16. 00 uur een open dag.
Tevens zijn de dagbestedingen op de
Herstraat 1 en Berkelstraat 3 in Horst
én het in juni geopende Koetshoes
met het naastgelegen woonhuis
(Gasthuisstraat 19-21) ook open deze
dag.

‘Samen tegen voedselverspilling’

“DUNNER WORDEND HAAR IS VOOR LISA
GEEN REDEN OM BINNEN TE BLIJVEN”
De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst
serieus! Aanvulling of vervanging van het eigen haar
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

De zorgwoning heeft acht slaapkamers. Er is één grotere kamer waar
een echtpaar zal komen te slapen.
Er is volgens eigenaren Petra en Ruud
Leijssen bewust gekozen voor slaapkamers en geen woonkamers. Het is
de bedoeling dat de nieuwe bewoners
zoveel mogelijk samen leven, net als
in een thuissituatie. Het gebouw heeft

Tips student company heeft na uitgebreid onderzoek het bespaar Tips-pakket op de markt gezet waarmee
consumenten meer geld kunnen besparen door slimmer om te gaan met voedsel. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni
is dit pakket verkrijgbaar bij Jumbo Phicoop Sevenum.
Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

winkel • zelfpluk • terras • speeltuin

Lekker en gezond!

Blauwe bessen
€ p5er,k0ilo0

Openingstijden:
zaterdag 2 juli 2016: 09:30 - 14:00 uur
zondag 3 juli 2016: 09:30 - 14:00 uur
vanaf maandag 4 juli 2016:
ma t/m za: 09:00 - 18:00 uur
zondag: 10:00 - 17:00 uur

Dorperpeelweg 1, 5966 PM America
Tel. 06 - 39 23 92 65
0493 – 38 07 82

www.blauwebessenland.nl

Zes studenten van de Fontys in
Eindhoven zagen dat er jaarlijks door
de gemiddelde Nederlander 50 kilogram
aan voedsel ter waarde van 150 euro
wordt weggegooid. Producten, tussenhandel, horeca en supermarkten
verspillen 2,5 miljard aan voedsel.
Ook een supermarkt als Jumbo Phicoop
Sevenum heeft dagelijks te maken met

voedselverspilling. Onder het motto
‘Samen tegen voedselverspilling’ komt
de supermarkt met een nieuw initiatief. In een speciale koeling en op een
speciaal schap in de winkel worden
producten aangeboden die vanwege
houdbaarheidsafspraken niet meer verkocht mogen worden, maar die nog wel
geschikt zijn voor consumptie. Ook heeft

Jumbo Phicoop Sevenum een samenwerkingsverband met de Voedselbank.
Een keer per week worden door de
Voedselbank bij de supermarkt producten
opgehaald die niet meer verkocht mogen
worden. Ook wordt van elk verkocht
product uit het ‘Voedselverspilling’ assortiment 50 procent gedoneerd aan de
Voedselbank, in de vorm van goederen.
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Moeder-kindhuis in Meterik
Moeder-kindhuis Via-Rosa in Meterik opent op 1 juli haar deuren voor de eerste cliënt. In het moeder-kindhuis
worden jonge moeders opgevangen en leren ze een leven leiden als volwassene in combinatie met het moederschap.

Diana Lenssen (51) uit Swolgen en
Elian Hellebrekers (53) uit Horst zijn de
initiatiefneemsters voor het moederkindhuis. Beiden hebben een achtergrond met (probleem)jongeren en
kinderen. Diana heeft een eigen coachingspraktijk gehad, waarbij ze onder

andere mensen met opvoedproblemen
hielp en kamertrainingen (waarbij
jongeren leren zelfstandig op kamers
te wonen red.) gaf. Zij kwam met het
idee van een moeder-kindhuis. “In het
moeder-kindhuis kan ik nu alle losse
facetten combineren.” Elian is gedrags-

deskundige en heeft veel gewerkt
met jongeren met een beperking.
Toen Diana haar vertelde over het idee
van het moeder-kindhuis was ze direct
enthousiast en samen is het tweetal
toen begonnen met het uitwerken van
de plannen voor Via-Rosa.

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

Vrije advocaatkeuze in
bezwaarfase
Door: Paul van Hoef, advocaat
Als een bestuursorgaan van de overheid een besluit neemt - bijvoorbeeld burgemeester en wethouders nemen een besluit over een omgevingsvergunning of over handhaving of op grond van de Participatiewet;
of het UWV neemt een besluit over een uitkering -, dan staat daar altijd
rechtsbescherming tegenover, zowel voor de aanvrager die niet (helemaal) krijgt wat hij gevraagd had als voor de derde die van het besluit
last heeft.
Deze rechtsbescherming heeft in de
‘bezwaarfase’ twee vormen: óf het
indienen van een zienswijze tegen
een ontwerpbesluit óf - als er geen
ontwerpbesluit geweest is - het
maken van bezwaar tegen een
definitief besluit. Hierna staat in
beide gevallen beroep bij de
rechter open.
Enkele jaren geleden heeft het
Europese Hof van Justitie bepaald
dat wie voor rechtsbijstand verzekerd is, zich in beroep en in hoger
beroep bij de rechter voor rekening
van de rechtsbijstand door een zelf
gekozen advocaat kan laten bijstaan.
In vervolg hierop heeft het Hof
afgelopen april beslist dat de
rechtsbijstandverzekerde óók in de
bezwaarschriftprocedure een vrije
advocaatkeuze heeft.

Voor de rechstbijstandverzekerde is
dit uitstekend nieuws. Deze kan nu
immers niet meer alleen in het (hoger)
beroep bij de rechter, maar ook in
de voorafgaande bezwaarfase die
advocaat kiezen, die hij vertrouwt en
het best in staat acht om zijn belang te
behartigen en zijn zaak te winnen.
Voor wat het omgevingsrecht betreft
zal dit vaak een gespecialiseerde
advocaat uit de buurt zijn, die ter
plaatse gaat kijken waarover het gaat.
Hij kan meer dan wie ook op de
concrete situatie ingaan om het belang
van zijn cliënt duidelijk te maken.
Deze uitspraak van het Hof was te verwachten. Het staat immers al enkele
jaren vast dat een rechtsbijstandverzekerde zowel bij een gerechtelijke
als bij een administratieve proce-

Moeder-kindhuis Via-Rosa is het
enige in Noord-Limburg. “Onze doelgroep bestaat uit jonge meiden met
een beperking, gedragsprobleem of een
zwak netwerk. Het zijn meiden waarvan
wordt verwacht dat ze het alleen
kunnen, maar als het er op aan komt,
hebben ze begeleiding nodig. Die wordt
nu eigenlijk nog te weinig geboden,”
vertelt Elian. Dat er zo weinig moederkindhuizen zijn, wil niet zeggen dat er
geen vraag naar is. Al in de beginfase
van de oprichting was er veel interesse
voor Via-Rosa.
Het pand is inmiddels gevonden en
wel in Meterik aan de St. Jansstraat.
Het huis is al grotendeels ingericht,
veelal met giften uit de omgeving.
“Die steun is echt geweldig. Inmiddels
heb ik zelfs al giften moeten weigeren, omdat we gewoon voorzien zijn,”
vertelt Diana. In het huis is plaats voor
vier jonge moeders. “We houden het
bewust kleinschalig, zodat we ook
echt persoonlijke begeleiding kunnen bieden,” zegt Elian. Diana vult
aan: “Er schuilt vaak een behoorlijke

problematiek achter. Met vier meiden
en vier kinderen is er al behoorlijk veel
dynamiek in zo’n huis.”
Als Via-Rosa straks geopend is,
beginnen Diana en Elian met z’n
tweeën. Diana wordt directrice en zal
iedere dag in het huis zijn om de cliënten te begeleiden. Elian wordt behandelend coördinator en psychologe en zal
ook een paar keer per week aanwezig
zijn. Op basis daarvan stelt ze dan per
persoon de plannen op. In de toekomst
hopen de twee door te groeien tot een
opvang met 24 uur per dag toezicht.
Dan zal er ook echt een team van
beroepskrachten moeten komen.
Voor nu wil het tweetal zich vooral richten op een goede start. Op 1 juli komt
de eerste cliënte in Via-Rosa wonen en
de procedures voor de tweede cliënte
lopen ook al. Voor Diana en Elian komt
er op 1 juli een einde aan een lange
periode van voorbereiding. “We hebben
enorm veel zin om te beginnen,”
zegt Diana. “Dan kan eindelijk het
echte werk beginnen en dat is toch
waar je het allemaal voor doet.”

RTL4 filmt
bij De Schoester
Bij De Schoester schoenmode in Horst zijn onlangs opnamen gemaakt
voor het RTL4-porgramma Plezier en Passie. Deze worden zaterdag 25 en
zondag 26 juni op tv uitgezonden.
Eigenaresse Lamija Thomassen
vertelt: “Onlangs werden wij door
RTL 4 benaderd om mee te doen aan
een promotiefilm voor onder andere
de omgeving Horst aan de Maas.
Er werden twee weken geleden
opnamen gemaakt in de winkel en er

vond een kort interview plaats. Het is
al een hele happening dat we daaraan hebben meegedaan, maar is het
ook een goede promotie voor Horst
en omstreken.” Het programma is op
zaterdag 25 juni om 15.30 uur te zien
en op zondag 26 juni om 12.30 uur.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,
dure een vrije advocaatkeuze heeft.
Aangezien een bestuursrechter een
rechter is, blijft voor de administratieve procedure feitelijk alleen de
procedure bij de administration, bij
het bestuur, de bezwaarschriftprocedure dus, over. Geldt dit nu ook
voor het indienen van zienswijzen
tegen een ontwerpbesluit? Mij lijkt
dat hier – de zienswijze vervangt
de bezwaarschriftprocedure – geen
twijfel meer over kan bestaan.

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

Deze werkzaamheden voeren
wij uit op verschillende
evenementen, zoals Lowlands,
Zwarte Cross, Paaspop en
Emporium.
Ben jij:
18 jaar of ouder?
Een enthousiaste aanpakker?
Flexibel inzetbaar?
Ook bereid om ‘s avonds of
’s nachts te werken?

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
vanhoef@putt.nl

horramen en -deuren

Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, licht/geluid en site.

Klinkt dit als jouw perfecte
bijbaan? Stuur dan een
beknopte motivatiebrief + CV
naar: info@linqeventgroup.nl
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Geen Nederland, geen EK voor mij
Het EK voetbal in Frankrijk is twee weken geleden begonnen. Helaas is
Nederland er dit jaar niet bij, wat een groot deel van Nederland zwaar tegen
valt. Voor veel Nederlanders is dit een reden om het EK dit jaar niet of veel
minder te volgen dan normaal. 46 procent van de stemmers geeft aan niet of
nauwelijks het EK te kijken dit jaar. De spanning of Nederland doorgaat is er niet
en dat maakt het een stuk minder leuk om te kijken. Zonder Oranje is er niet
veel meer aan.

Toch geeft 54 procent van de stemmers nog wel aan naar het EK te kijken,
ook al voetbalt Nederland niet mee dit jaar. Er zijn genoeg andere landen om
voor te juichen, zoals onze buurlanden. Een echte voetbalfan vindt de wedstrijden van andere landen spannend genoeg om het EK toch te volgen. En dit jaar
kunnen de Nederlandse kijkers met een gerust hart naar een wedstrijd kijken
want voor Nederland maakt het toch niets uit wat de uitslagen uiteindelijk zullen worden. Dat maakt het kijken naar het EK dit jaar een stukje rustiger.

Een Slecht Weer Fonds is onzin
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het is de schrik van elke festivalorganisatie: plensbuien, onweer of zelfs een
storm op de dag van je evenement. Gevolg: het festival moet worden afgelast
en misgelopen inkomsten zorgen voor een groot financieel gat. Minister Jet
Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat daarom een Slecht Weer
Fonds instellen. Het fonds bedraagt een half miljoen euro. Festivalorganisaties die
een beroep doen op het fonds, moeten het geld terugbetalen als de financiële
situatie is hersteld. Het noodfonds moet ervoor zorgen dat de continuïteit van
festivals niet in het gedrang komen, aldus de minister. De Vereniging Nederlandse

Poppodia en festivals vindt het idee goed, maar vraagt zich wel af of een half
miljoen genoeg is. Vooral grote festivals, als Oerol, hebben heel wat meer op de
begroting staan. Daarnaast is het fonds alleen bedoeld voor organisaties die al
een subsidie krijgen. Helemaal eerlijk is dat natuurlijk niet. Daarnaast kun je je
afvragen of een organisatie zich niet veel beter kan indekken door bijvoorbeeld
een verzekering af te sluiten of een buffer op te bouwen, mochten de inkomsten
een keer tegenvallen.
Een slecht weer fonds is onzin. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 24) > Strengere controle op gebruik hondentoiletten is gewenst > eens 81% oneens 19%

Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Als ik kan, ga ik zoveel
mogelijk kijken’

Het EK voetbal, de Tour de France en
niet te vergeten de Olympische Spelen.
De sportliefhebber kan deze zomer zijn hart
ophalen met alle evenementen die op tv worden
uitgezonden. Een ruime meerderheid van de
inwoners, 67 procent, geeft aan een of meerdere
sporttoernooien te gaan volgen. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Wie van grote sportevenementen houdt zit deze
zomer goed. Het ene toernooi is nog niet afgelopen
of het andere staat alweer voor de deur. Ook in
Horst aan de Maas zitten de inwoners voor de tv.
“Het EK voetbal volg ik toch wel ook nu Nederland
niet meedoet. De Tour de France wordt ook
gevolgd”, zegt deze tv-kijker. Er wordt deze zomer
vooral gekeken naar het EK voetbal, de Olympische
Spelen en de Tour de France. Iets meer dan 30
procent zegt juist de sportwedstrijden links te laten
liggen. “Ik heb geen interesse in deze toernooien.
Het heeft volgens mij veel meer met geld te maken,
dan met sport. En de ‘zogenaamde’ supporters,
zijn meer uit op ruzie, dan dat ze voor de sport
komen.”

Inwonerspanel

1.672 leden

Nee
33%
Ja
67%
Volg jij de sportzomer
op tv?
‘Hangt af van welke sport’
‘Voetbal niet, misschien de
Olympische Spelen’
‘Alleen de laatste tien minuten
van een wedstrijd’

Dat Nederland niet mee doet aan het EK voetbal
is voor sommige inwoners reden om dit toernooi
niet te volgen. Zo’n 15 procent zegt dat ze alleen
naar sporttoernooien kijkt als er een Nederlander
meedoet. Voor 55 procent is dat geen vereiste.
“Het is natuurlijk leuk als een Nederlander de
hoofdrol speelt of meespeelt maar dat hoeft niet
per se”, vindt iemand. Een ander vult aan: “Een EK
zonder Nederland is eigenlijk wel lekker. Niet van
die overdreven mensen in oranje pakjes maar
gewoon genieten van mooi voetbal.” “Sport is sport
los van wie er mee doet: het gaat om de sportieve
prestatie. Niet om de persoon of personen”, zegt
een derde.
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl

Reageren?
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

Vlogger
ergernis
De media hadden de
handen vol de afgelopen
weken. Niet alleen IS, voetbalhooligans en Sylvana Simons
beheersten de media.
Verschillende vloggers kregen
ook hun portie aandacht. Voor
de mensen die onder een steen
hebben gelegen of zo verstandig zijn geen aandacht aan ze
te besteden: vloggers zijn
mensen die bijvoorbeeld op
YouTube video’s plaatsen over
van alles en nog wat.
Neem eens dat ventje dat het
leuk leek om op een trein te
zitten. Mijn leeftijdgenoot Willem
Vink klom op het dak van een
trein van vervoerder Veolia op het
traject Nijmegen – Molenhoek.
Dat schijnt leuk te zijn. Veolia kon
er – net als ik – de humor niet van
inzien en deed aangifte. Toen de
media het oppikten had
Willempie ineens enorm veel spijt
en wist hij niet hoe snel hij met
bloemen en taart zijn excuses
moest aanbieden. Als hij daadwerkelijk spijt heeft, kan hij
misschien beter de video gewoon
verwijderen van zijn account. Kost
minder moeite. Maar nee, zijn
‘treinstunt’ leverde een hem een
verviervoudiging aan abonnees
op. Het desbetreffende filmpje is
zelfs bijna 700.000 keer bekeken.
Views zijn voor vloggers wat
uitverkochte tournees voor
muzikanten zijn. Daar doe je het
voor. Hoe meer views en abonnees, hoe meer geld het oplevert.
Narcisme ten top. Dat is het.
Interessantdoenerij in de meest
puurste vorm. ‘goh, ik ben me
een partij boeiend. Laat ik dat
eens met iedereen delen.’
Eigenlijk zijn vloggers voor mij de
Prem Radhakishuns van deze
wereld. Ze duiken werkelijk
overal op en ik krijg spontaan
jeuk als ik ze zie. Mijn vloggerergernis zal grotendeels wel aan
mij liggen. Ik kom natuurlijk ook
uit de tijd van de knikkers,
flippo’s en een Nederlands elftal
dat wel op een EK aanwezig was.
Ongetwijfeld zijn er ook velen die
columnisten ongelofelijke
narcisten vinden. Die zie je ook
overal.
Teun

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 23 JUNI 2016

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 14 juni 2016
Masterplan Wonen Horst aan de Maas
goed voor iedereen
Een ingezonden brief in HALLO van jongeren uit Broekhuizen leidt tot vragen in de raadsvergadering als het Masterplan Wonen Horst aan de Maas 'goed voor iedereen' wordt besproken.
De briefschrijfsters vinden dat er in het plan te weinig rekening wordt gehouden met betaalbaar
wonen voor jongeren en noemen het een 'monsterplan'. Wethouder Vostermans geeft zijn
reactie.
Tijdens de behandeling van het Masterplan
Wonen Horst aan de Maas wordt duidelijk dat
alle fracties positief gestemd zijn over het plan.
Aangezien het een visie betreft, nemen de
diverse fracties de ruimte om kanttekeningen te
plaatsen en suggesties te doen. De heer Wijnen
(PvdA) meldt dat zijn fractie graag wat meer zou
willen inzoomen op alternatieve woonvormen.
Vanuit de hoek van D66 wordt gepleit voor
betere woonkansen voor jongeren en het CDA
meldt bij monde van de heer Brouwers dat zij
graag meer duidelijkheid wensen over de plannen met betrekking tot agrarische bebouwing,
die op de woningmarkt terugkomt. Bart Cox van
SP dient namens zijn partij twee moties in.
Hij wil een maximum huurprijs van € 500 voor

de zogenaamde Heijmans woningen en vraagt
de gemeente te stoppen met de starterslening
als blijkt dat teveel mensen deze niet terug kunnen betalen.
Wethouder Bob Vostermans is blij met de brede
steun van het plan en antwoordt stuk voor
stuk de fracties. Hij haakt bovendien in op de
ingezonden brief in HALLO. Hij heeft de twee
schrijfsters inmiddels gesproken en roept meer
jongeren op om met hem in gesprek te gaan,
zodat de ideeën die hieruit voortvloeien kunnen
worden meegenomen in de verdere uitwerking
van het plan.
De moties van SP worden unaniem verworpen,
maar de raad is eensluidend positief over het
Masterplan en neemt het aan.

adM • 17 jun.
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g toetsingskader
Cie Samenleving 28- 6, o.a.: Herijkin
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Mysterieuze masten
Raadslid Hay Emonts richt zich tijdens het spreekrecht voor raadsleden tot wethouder Paul
Driessen met een opmerking over ‘mysterieuze’ lege vlaggenmasten in de Kasteelse Bossen.
Hij vraagt zich af welke vlaggen aan deze
masten komen te hangen. Wethouder Driessen
is echter niet op de hoogte van de aanwezigheid van de masten en belooft Emonts nader
onderzoek naar het fenomeen.
Raadslid Anthony van Baal draagt in een reactie
direct een oplossing aan. Hij heeft nog wel wat
vlaggen met tomaten liggen, hetgeen volgens

hem mooi aansluit bij het imago van Horst
aan de Maas als gezondste gemeente. Eric
Beurskens (Essentie) vat de zaak serieuzer op
met de vraag of al die vlaggen in onze gemeente wel nodig zijn. Hij noemt het een vorm van
horizonvervuiling. Wethouder Driessen belooft
in de eerstvolgende vergadering antwoorden te
hebben voor beide vragen, waarna voorzitter
Kees van Rooij het agendapunt ‘afvlagt’.

adM • 17 jun.
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iligheid, Energiecorporatie Reindo
Cie Ruimte 29- 6, o.a. Verkeersve
tinyurl.com/jbrbwhe

Stichting Hands
Stichting Hands beëindigt haar activiteiten en presenteert de bereikte resultaten aan de raad.

Tijdens de presentatie van Ger Gubbels en Nel de Swart worden er foto’s van de naai- en bakkersschool getoond.
Naar aanleiding van een (raads)initiatiefvoorstel
van Roy Bouten (PvdA) in 2008 is in 2010 de
Stichting Hands opgericht. Het doel was een
concrete bijdrage te leveren aan de realisatie
van de Millennium-doelstellingen vanuit de
samenleving van Horst aan de Maas. Met de
slogan “een ton voor Toon” heeft de Stichting
geld ingezameld voor Pater Toon Janssen
uit Broekhuizen, die dit nodig had voor de
realisering van een Multi Functioneel Centrum
in Bulawayo in Zimbabwe. Met het aﬂopen van
de termijn voor de Millenniumdoelstellingen
in 2015, zijn ook de werkzaamheden van de
Stichting per 1 april 2016 beëindigd.
Ger Gubbels en Nel de Swart, bestuursle-

den van de stichting, laten in de raad in een
diapresentatie de bereikte resultaten van de
afgelopen 6 jaar zien. Het MFC is al in 2012
gereedgekomen en inmiddels zijn door het
oorspronkelijk initiatief van de raad daarin ook
een computerklas, naai-, kappers- en bakkersschool gevestigd. Ook buiten het gebouw zijn
belangrijke zaken, zoals een waterpomp gerealiseerd. Alle fracties zijn de bestuursleden zeer
erkentelijk voor de inspanningen en daarvoor
worden zij ook gecomplimenteerd.
Het ﬁnancieel eindverslag wordt voor kennisgeving aangenomen, nadat dit al eerder door
de Raad van Toezicht (bestaande uit (oud)
raadsleden) is vastgesteld.

Gif op het spoor
Voorzitter Kees van Rooij informeert de raad omtrent de overschrijding van toegestane
aantal treinwagons met giftige stoffen over de spoorlijn, die ook door Horst aan de Maas voert.
Hij beantwoordt bovendien de vragen, die vanuit de PvdA fractie zijn gerezen naar aanleiding
van het nieuws, dat via de landelijke media is verspreid.
Van Rooij geeft aan dat Gemeente Horst aan
de Maas en overige betrokken gemeenten,
voor het moment dat de overschrijdingen in het
nieuws kwamen, hiervan niet op de hoogte waren. De gemeente kan geen juridische stappen
ondernemen, zo blijkt uit zijn betoog. Inmiddels
is er een gesprek geweest met staatssecretaris Schultz om opheldering te verschaffen.
Bovendien is de staatssecretaris gevraagd of
en welke maatregelen worden genomen om
de wettelijke overschrijding te voorkomen. In
haar antwoord aan de gemeenten zegt zij dat er
geen gevaar voor volksgezondheid is geweest.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van
wagons met toxicologische stoffen ligt volgens
haar bij vervoerder

In navolging van de 24 uur sessie was er op 7 juni weer een informatieve werkbijeenkomst tussen
raad en ambtelijke organisatie en dit keer was het onderwerp de toekomstige werkomgeving. In het
presidium van 13 juni is de 24 uur sessie geëvalueerd, waarbij ook andere initiatieven zijn besproken.
Binnenkort zal daar verder over bericht worden.

Roy Bouten (Pvda) reageert op de mededelingen van Kees van Rooij dat er wel degelijk
een gevoel van onveiligheid is ontstaan bij

mensen die direct aan het spoor wonen en
werken. Blijkbaar weet niemand exact wat er in
de wagons zit. Hij vraagt Van Rooij de raad op
de hoogte te houden over de ontwikkelingen,
zoals bijvoorbeeld robuuste oplossingen voor
de toekomst, die invloed kunnen hebben op de
infrastructuur in Horst aan de Maas. Volgens
hem weigerde de staatssecretaris tot dusver te
investeren in systemen die ongelukken kunnen
voorkomen.
Verder wil hij weten of men eventueel gaat
monitoren op de stoffen die worden vervoerd en
welke consequenties dit heeft voor vervoerders.
Van Rooij antwoordt dat Prorail gemeenten
adequater gaat informeren. De staatssecretaris
wil volgens hem ook meer duidelijkheid over de
afspraken, die tot op heden zijn gemaakt over
de overschrijdingen. Kees van Rooij zegt toe de
raad op de hoogte te houden.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
23 juni 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie
Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 28 juni 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
• Jaarrekening 2015, gewijzigde begroting
2016 en de begroting 2017 MGR SDLN.
• Toetsingskader inwonersinitiatieven op het
terrein van ondersteuning en zorg.
• Herziening toetsingskaders stimuleringssubsidies, hafabra muziekonderwijs en projectsubsidies.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 12 juli 2016 besproken.
Voor deze commissie komen volgende raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• (Agendapunt 8) Voorstel tot het vaststellen
van het Aktieplan Integrale Veiligheid 20162019.

• (Agendapunt 9) Voorstel tot het instemmen
met de Jaarverantwoording 2015 en tot het
niet instemmen van de Programmabegroting
2017 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
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 !
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
Openbare bijeenkomst op woensdag 29 juni 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:
• Energiecorporatie Reindonk.
• Verkeersveiligheid.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 12 juli 2016 besproken.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• RV 5 Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen
van bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte
Leeuwerweg.
• RV 6 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Kerkveld 2 te
Swolgen.
• RV 7 Voorstel tot het ongewijzigd vaststel-

len van het bestemmingsplan Woningbouw
Wouterstraat America.
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

Militaire Oefening
Van 27 juni t/m 1 juli a.s. vind er een militaire oefening plaats in onze gemeente.
Aan de oefening nemen 70 personen en
35 militaire voertuigen deel. Er wordt geen
gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De
oefening houdt in dat er opstellingen inge-

nomen worden t.b.v. de luchtverdediging en
het verplaatsen van militaire voertuigen op
bestaande wegen en paden. Het normale
verkeer zal niet gehinderd worden.

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas
Kermis Hegelsom en Grubbenvorst
25 t/m 28 juni 2016
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Kalendergids 2017
Acquisitie kalendergids
In de komende weken zal de heer L. Christiaens van FMR Producties bedrijven en instellingen bezoeken om adverteerders te werven
voor de kalendergids 2017. Het staat u vrij om
hier wel of niet op in te gaan.

Evenementen aanmelden
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2017
tot 1 september doorgeven aan
Unit Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of
per e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Nieuwe vormen van
subsidie vanaf 2017
Vanaf 2017 kent de gemeente Horst aan de Maas twee nieuwe vormen van subsidie:
de exploitatiesubsidie en de vouchers voor verenigingen die iets extra’s doen voor de
samenleving. Een afvaardiging van verenigingen en instellingen werkten samen met de
gemeente een nieuw toetsingskader uit, met spelregels voor het verlenen van subsidies.
Het totale budget blijft nagenoeg hetzelfde als in de afgelopen jaren.
Wethouder Ger van Rensch: “We werkten in
het verleden al met weinig regels en eenvoudige procedures. Dat blijft zo. Nu maken we
een volgende slag: we richten ons steeds
meer op sociale activiteiten en voorzieningen
voor alle inwoners, maar in het bijzonder voor
kwetsbare doelgroepen. We steunen de mooie
initiatieven die ontstaan op het gebied van
leefbaarheid, ondersteuning en zorg. Deze
zorgen er voor dat meer mensen in hun eigen
omgeving kunnen blijven wonen én deelnemen
aan activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn de
dorpsdagvoorzieningen en Noaberzorgpunten.
Als initiatiefnemers te maken krijgen met een
tekort in hun exploitatie, kunnen ze vanaf 2017
een exploitatiesubsidie aanvragen als dekking
van dit tekort.”
Vouchers
Een andere nieuwe vorm van subsidieverstrekking is de voucher: een eenmalige extra subsidie voor verengingen en stichtingen die een
bijzonder project of activiteit uitvoeren, naast
hun normale activiteiten.

De gemeente experimenteerde in 2015 en 2016
al met deze vorm. Wethouder Van Rensch:
“Vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze
samenleving. Zij dragen met hun activiteiten bij
aan de vitale gemeenschap die we voor ogen
hebben. Als ze daar extra hun best voor willen
doen, geven wij ze graag een financieel steuntje in de rug.” De ervaringen met het experiment
zijn zo positief, dat de vouchers nu definitief een
plek krijgen in de nieuwe toetsingskaders en de
algemene subsidieverordening (ASVH).
Proces
Het college heeft op dinsdag 21 juni de
nieuwe voorstellen goedgekeurd. Betrokken
verenigingen en instellingen zijn in de dagen
daarna per brief geïnformeerd over de verdere
gang van zaken. O.a. dat de nieuwe toetsingskaders voor subsidieverlening vanaf 1 juli ter
inzage liggen.
Zeven weken lang kunnen er vervolgens
zienswijzen worden ingediend. In oktober stelt
de gemeenteraad de toetsingskaders en de
daaraan verbonden beschikkingen vast.

Win een wethouder als vrijwilliger!

Meld je klus aan op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl!
Elke inwoner kan op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl een vrijwilliger om hulp of
ondersteuning vragen. Deze hulpvragen kunnen uiteenlopen van hulp bij vervoer,
gezelschap en een kopje koffie tot begeleiding van een kind met een beperking bij een
voetbalvereniging. Het is daarnaast ook mogelijk om je eigen talent aan te bieden aan
een ander.
Op dinsdagochtend 28 juni is de officiële aftrap
van www.horstaandemaasvoorelkaar.nl. Op
de Horster weekmarkt promoten medewerkers
van Synthese, gemeente Horst aan de Maas

en diverse vrijwilligersinstellingen de nieuwe
website. Potentiële vrijwilligers kunnen zich er
live aanmelden en mensen en organisaties met
een vrijwilligersklus kunnen die ook aanmelden.

Tussen 11.00 en 12.00 uur vormen wethouders
Birgit op de Laak en Ger van Rensch het speciale promo-team. U bent van harte welkom voor
meer informatie over de nieuwe website, vrijwilligerswerk én gewoon voor een goed gesprek.
Uiteraard onder het genot van een heerlijke pot
koffie.
Aanmelden wordt beloond!
Vrijwilliger worden? Meld je aan op www.hor-

staandemaasvoorelkaar.nl. Elk talent is welkom!
De 50e aanmelding krijgt een waardebon voor
een heerlijk etentje.
Heb je een vrijwilligersklus?
Meld ‘m ook aan op de website. Wie weet
komen wethouders Birgit Op de Laak en Ger
van Rensch je wel helpen! Onder alle aanmeldingen verloten we de hulp van één van de
wethouders.

100ste Nijmeegse 4-daagse

Lopen voor de
Gezondste Regio 2025?

Zo’n 190 inwoners van onze gemeente lopen mee met de Nijmeegse 4-Daagse. Al 100 jaar
wordt dit loopfestijn georganiseerd in Nijmegen. Lopen is gezond voor lichaam en geest.
Vandaar dat de gemeente samen met de Gezondste Regio 2025 de lopers, tijdens een bijeenkomst, willen verrassen met “tips and tricks” en een kleine attentie uit Horst aan de Maas.
Succes gewenst!
De gemeente en de Gezondste Regio 2025
willen graag de lopers van de Nijmeegse
4-Daagse uitnodigen voor een gezellige maar
korte bijeenkomst op zaterdag 16 juli van 10.3011.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
in Horst. Het Loopcentrum is ook aanwezig
en geeft de wandelaars nog tips mee waar je
tijdens de 4-daagse rekening mee kunt houden.
En daarnaast krijgen alle wandelaars die tijdens
deze bijeenkomst aanwezig zijn een praktisch

Aanmelden
Mogen wij u begroeten op zaterdag de 16e?
Meldt u dan aan via gemeente@horstaandemaas.nl of via 077 - 477 97 77.
Graag willen wij uw naam, woonplaats,
inschrijvingsnummer 4-daagse, (registratie
meebrengen op 16 juli)

Tot en met donderdag 30 juni 2016 kun je je trekkercertificaat nog omwisselen voor een
categorie T op het rijbewijs. Vanaf 1 juli is dit niet meer mogelijk en moet je opnieuw een
examen afleggen bij het CBR.om je certificaat bijgeschreven te krijgen op het rijbewijs.
Meer informatie over het omwisselen van het trekkercertificaat vind je op http://www.rijbewijs.nl/
themas/categorie-t-op-het-rijbewijs/

Onderhoud
wegbermen 2016
Vanaf 27 juni tot half augustus wordt, in opdracht van de gemeente, door aannemer Horster
Wegenbouw Combinatie (HWC), onderhoud gepleegd aan een groot aantal wegbermen in
de dorpen en het buitengebied van, America, Broekhuizenvorst, Lottum, Horst, Melderslo,
Sevenum, Evertsoord, Meerlo, Kronenberg.

Er wordt alles aan gedaan om het ongemak
tot een minimum te beperken, maar het is
onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van dit
onderhoud enige overlast ontstaat. Wij vragen
hiervoor uw begrip. Door onvoorziene omstan-

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.

kadootje van de gemeente Horst aan de Maas
en de Gezondste Regio 2025.

Heb je nog een trekkercertificaat,
wissel het dan om!

De wegbermen worden verlaagd tot maximaal
aan de erfgrens, daar waar ze te hoog liggen,
tevens worden langs de wegkanten grasbetonstenen aangebracht ter versteviging van de
berm. De werkzaamheden zijn nodig om de
afwatering van de wegen te waarborgen en ter
voorkoming van gevaarlijke wegkanten. Na het
verlagen van de bermen worden deze opnieuw
ingezaaid met gras. Omleidingen worden ter
plaatse aangegeven.

Bekendmakingen

digheden zoals het weer, kan de start en duur
van uitvoering wijzigen. De woningen/bedrijven
blijven zoveel mogelijk bereikbaar. De aanwonenden worden door de aannemer nog nader
geïnformeerd (i.v.m. tijdelijk verplaatsen van
auto’s).
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de opzichter van de gemeente, de heer W. Konings,
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 24 88 44 61
Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de R. Kersten
van team Openbare Werken, bereikbaar via
telefoonnummer (077) 477 97 77.
Meer informatie? Kijk op de gemeentelijke
website www.horstaandemaas.nl

Horst
Wilhelminaplein 8
Wilhelminaplein 11
Noordsingel 8-4
Dr van de Meerendonkstraat 19

Broekhuizen
Bestemmingsplan
Hoogstraat-Looierstraat

Horst aan de Maas
6e Herziening exploitatieplan de
Afhang
Ongewijzigde vaststelling ontwerp Nota Bodembeheer en
(water-) Bodemkwaliteitskaart
Project Ooijen-Wanssum
Inspraak Toetsingskaders
Subsidieverlening

Evertsoord
Helenaveeseweg 35a
Grubbenvorst
Wilhelminastraat 2
Past. Vullinghsplein

Kronenberg
Travers

Sevenum
George Vancouverstraat
Markt 28
Swolgen
Merellaan ongenummerd
Tienray
Spoorstraat ongenummerd,
nu Boerenovenweg 3
Burg. van de Berghlaan

Ben je vanuit een vrijwilligersorganisatie betrokken bij de organisatie van een evenement
voor jongeren? En schenk je bij deze activiteit alcohol? Dan weet je ongetwijfeld dat je geen
zwak alcoholische dranken mag verkopen aan jongeren onder de 18.
Tot die leeftijd zijn jongeren ook strafbaar als
ze alcohol in hun bezit hebben buitenshuis.
Het is daarom belangrijk om bij binnenkomst
de leeftijden van de gasten te checken. De gemeente Horst aan de Maas en Synthese stellen
daarvoor polsbandjes en speciale ID-swipers
beschikbaar.
De ID-swipers maken het de vrijwilligersorganisaties makkelijker om jongeren te controleren
op leeftijd. De scanner in het apparaat scant het
pasje, waardoor valse identiteitskaarten door
de mand vallen. Als de jongere 18 jaar of ouder
is, dan geeft de ID-swiper een groen signaal af.
Is de jongere 18 jaar of jonger, dan brandt er

een rood lampje. De swiper herkent ook rijbewijzen die zijn uitgegeven aan jongeren onder
18. Organisatoren van jongerenevenementen
kunnen ook gratis polsbandjes bestellen.
Hierdoor is het voor medewerkers aan de bar
duidelijk of iemand wel of geen alcohol mag.
Bestellen
De ID-swipers zijn in beheer bij Synthese.
Mocht je voor een evenement gebruik willen
maken van de ID-swipers of polsbandjes,
neem dan contact op met Mieke Cruijsberg,
info@synthese.nl of m.cruijsberg@synthese.nl,
tel: 06- 174 330 93 .

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
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Grote nplant lage prijz
a
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Nu ook winterpreiplanten en andere
wintergroenteplanten

wel 1.000 op voorraa
d

!

Leibomen superacti
e
12-14 in pot

Melderslo
Kerkplein

Gratis polsbandjes
en ID-swipers voor
jongerenevenementen

De grootste in de regio: in groenteplanten, geselecteerd op ziekte vrije soorten

Nieuwe en ve
rs
collectie kuip e
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n

Lottum
Centrum Lottum
Houthuizerweg 18 en 20
Hombergerweg 40

America
Meister Rongenstraat
Grad Poelsstraat
Peelheideweg nabij nr. 25
Nieuwe Peeldijk 7

€ 49,95

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl

LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM
ZONDAG
3 JULI
VAN 09.00 - 17.00 UUR

• keigezellig evenement
voor jong en oud
• oude en gebruikte spullen
• GRATIS diverse attracties
• live muziek

Entree € 3,00

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wonen in Horst aan de Maas, goed voor iedereen
Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 14 juni is het Masterplan
wonen behandeld en vastgesteld.
Het Masterplan wonen is een visie
over wonen in Horst aan de Maas.
Visies zijn vaak niet erg concreet en
dit is ook niet erg maar bij deze een
concrete vertaalslag vanuit de SP.
Een huis is niet alleen een dak
boven je hoofd. Een huis is je thuis.
Iedereen heeft recht op deze veilige
persoonlijke omgeving. De gemeente

stimuleert starters bij het kopen van
een huis, dit gebeurt onder andere
door de starterslening. Een extra lening
bij de gemeente bovenop de hypothecaire lening. Dit lijkt sympathiek maar
volgens de SP een onnodig risico voor
de starters. Binnenkort moet er nieuw
krediet verstrekt worden door de raad
om deze startersleningen voort te zet-

ten. De SP zal dan met alternatieven
komen om starters op de woningmarkt
te stimuleren maar dan zonder dit
financiële risico.
Ook in Horst aan de Maas wordt
er krimp en vergrijzing verwacht.
Dit dwingt ons om creatieve oplossingen te bedenken voor de woningmarkt.
Gewoon maar blijven bouwen is geen
oplossing.
De semipermanente woonconcepten kunnen hier een oplossing voor

zijn. Deze tijdelijke woningen zijn een
relatief dure oplossing maar volgens
de SP kunnen ze wel een uitkomst
bieden. Wel is het goed om rekening te
houden met de prijs- kwaliteitverhouding. Spreken we hiermee de goede
doelgroep aan? In Horst aan de Maas
zijn er in verhouding al weinig huurwoningen en de sociale huur voor mensen
met een kleine beurs is in verhouding
erg weinig. De SP vindt dat we juist
met deze doelgroep rekening moeten

houden. Om dit goed in de gaten te
houden hebben we de wethouder
gevraagd om de prestatieafspraken
die de gemeente met de huurdersvereniging en de corporaties maakt
voor te leggen aan de gemeenteraad
alvorens hier een handtekening onder
wordt gezet. Zo zorgen we ervoor dat
het echt goed wonen voor iedereen is
in Horst aan de Maas.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Een stapel hooibalen: wel of geen bouwwerk?
Die vraag speelde in de raadsvergadering. Inderdaad de gemeenteraad
houdt zich ook bezig met kleine zaken. Dit lijkt een kleine zaak, maar niet
voor de eigenaar van zo’n stapel balen. Een bouwwerk was de mening van
de burgemeester en dat vereist een vergunning. Kosten voor de aanvraag
of een dure gang naar de rechter als men het daar niet mee eens is.
Wij vonden dat standpunt onzin.
Een paar weken geleden hebben wij
in deze rubriek hiervoor aandacht
gevraagd en in een motie gevraagd
deze rare interpretatie aan te passen. De aanleiding voor deze motie

was, dat iemand daadwerkelijk werd
gedwongen voor het stapelen van de
balen een vergunning aan te vragen
en tegelijk werd er gedreigd met een
dwangsom. De eigenaar van die stapel
is behoorlijk geschrokken. Wij hadden

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

brede steun voor de motie verwacht,
omdat in verkiezingsprogramma’s
stond dat onzinnige regels afgeschaft
zouden moeten worden. De motie werd
aangehouden.
We hebben echter wel bereikt
wat we wilden. In een RIB heeft de
wethouder aangegeven dat een
stapel hooibalen geen bouwwerk is.
Dus eind goed al goed, zoals in sprookjes lijkt het. Maar nee, de burgemeester gaf in het betoog onder andere aan

dat als men het niet eens was met
regels, men in beroep kon gaan.
De eigenaar is dus nog steeds bezig
met het aanvragen van een vergunning, terwijl de wethouder de burgemeester in feite heeft teruggefloten.
Wij zijn blij met de uitkomst uit de
RIB, maar het kan toch veel eenvoudiger. Even nadenken voor iemand een
‘dwangbevel’ krijgt. En als het dan is
uitgezocht, zoals nu, waarom dan niet
meteen een bericht naar de eigenaar

vanuit handhaving? Dat scheelt een
hoop gezeur en ambtelijke inzet,
maar nog belangrijker is dat de burger dan de gemeente ervaart als die
servicegerichte organisatie, die het zo
graag wil en moet zijn.
Wilt u contact? Bel of mail ons of
bezoek ons elke eerste zaterdag van
de maand van 11.00 tot 12.00 uur in
de bibliotheek van Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas
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GEPLUKT Janine Althuizen

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.

twee kinderen Rob (13) en Maud (11).
Naast haar werk heeft Janine nog
verschillende hobby’s. Zo zit ze bij het
bestuur van Jong Nederland Horst en
daarnaast doet ze de coördinatie van
de oud-papieractie. Ook is ze bestuurslid van Vera’s Vettige Vijf. “Hier hebben
we het nu redelijk druk mee, want
binnenkort vindt het evenement weer
plaats.” Janine sport ook nog bij de
Oldtimers. “Dit is recreanten volleybalteam. Samen trainen we en spelen
we wedstrijden. Maar voor dit jaar doe
ik het even rustig aan, zodat ik me
helemaal kan focussen op mijn eigen
onderneming.” Janine’s man Luc is een
grote fan van carnaval. Het stel doet
dan ook elk jaar met een grote groep
aan de optocht mee. “Eigenlijk was ik
helemaal niet zo van de carnaval,
maar mijn man Luc wel. Hij heeft me
hier dan ook in meegetrokken en
zodoende vier ik nu ook elk jaar een
beetje carnaval.”
Het gezin Althuizen gaat elke
zomer wel een paar weekjes kamperen. “Dan gaan we er met de caravan
op uit. We hebben al verschillende
plekken bezocht, maar de laatste twee
jaar zijn we naar Tsjechië geweest.
En eigenlijk zouden we er elk jaar wel
weer heen willen gaan.” Janine heeft
nog veel dromen voor in de toekomst,
maar een eigen bedrijf beginnen is
toch wel een van haar grootste dromen
die uit gekomen is.

Ze is een geboren en getogen Horsterse en heeft het dorp dan ook nooit verlaten. Sinds kort heeft ze de stap durven zetten en is ze voor zichzelf
begonnen. Deze week wordt Janine Althuizen (41) geplukt.
Janine groeide op in een klein gezin
met vader, moeder en een broer. Na de
basisschool ging Janine eerst naar de
Mavo en vervolgde daarna haar opleiding aan de Hamert In Wellerlooi.
“Hier heb ik een horecaopleiding
gevolgd. En uiteindelijk heb ik mijn
werk ook in de horeca gevonden.”
Janine werkte vijftien jaar lang voor
gemeente Venray. “Hier werkte ik in
een bedrijfsrestaurant en deed ik de
catering.” Janine had de droom om ooit
voor zichzelf te mogen beginnen.
“Na twee jaar lang zeuren zei mij man
‘als je er nu nog een keer over zeurt
en er niets mee doet, dan wil ik er

niks meer over horen’ en toen heb ik
de knoop voor mezelf doorgehakt’,
lacht Janine. Ze heeft nu haar eigen
foodtruck waarmee ze verschillende
evenementen bezoekt. In de foodtruck
maakt ze onder andere soep en verschillende broodjes klaar. “Samen met
hulp van mijn familie hebben we een
oude bouwkeet omgebouwd tot een
foodtruck. Ik ben erg blij met het eindresultaat.” Op 1 januari schreef Janine
zich in bij de Kamer van Koophandel en
7 mei is ze officieel begonnen.
“Na een tijdje kon ik mijn eigen bedrijf
niet meer combineren met mijn andere
werk. Daarom heb ik onlangs mijn ont-

slag ingediend bij het bedrijfsrestaurant
van gemeente Venray. Nu heb ik alle
tijd om zelf alles rustig op te starten.”
“Ik heb mijn man Luc leren ken-

nen bij café de Beurs tijdens een
avondje stappen. Inmiddels zijn we al
vijftien jaar bij elkaar en dertien jaar
getrouwd.” Luc en Janine kregen samen
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op alle SALE

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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Natuurverrassingen

Surprisetocht voor jeugd
IVN District Limburg en IVN De Maasdorpen organiseren zaterdagmiddag 2 juli een Jeugd Surprisetocht voor
kinderen tussen zes en twaalf jaar. De tocht start bij het Zoemhukske in Horst tussen 13.30 en 14.00 uur.

De kinderen kunnen tijdens deze
tocht diverse natuurverrassingen van
de zomer proeven, ruiken, voelen
en vooral beleven. De kinderen worden begeleid door hun ouders
of begeleiders van hun jeugdgroep
zoals Scouting of Jong Nederland.

Verspreid over de route van ongeveer
1,5 kilometer is er een negental
activiteiten uitgezet.
De kinderen krijgen aan de start
een stempelkaart die bij iedere
activiteit wordt afgestempeld. Bij het
inleveren van een volle stempelkaart

krijgen de kinderen aan het eind een
verassing. De tocht eindigt uiterlijk om
15.30 uur.
De kinderen en begeleiders
moeten zich van te voren aanmelden
bij Miep Philipsen via miepphilipsen@
hetnet.nl of 06 28 78 80 22.

Extra impuls

Samenwerking
plattelandsverenigingen
Plattelandscoöperatie Peel en Maas en Vereniging Innovatief Platteland Horst aan de Maas tekenden maandag
13 juni een intentieovereenkomst met als doel in de toekomst meer samen te werken.

Beide organisaties zetten zich in
voor de ontwikkeling van het platteland op het gebied van landschap,
inpassingen, agrarische natuur, innovatie van land-tuinbouw en beleving.
De voorzitters van beide organisaties
benadrukten dat deze overeenkomst
veel goeds zal brengen voor de
ontwikkeling en leefbaarheid van

het platteland. De beide organisaties
blijven zelfstandig, maar bij projecten,
adviezen en uitvoeringen zorgt de
samenwerking dat er op het agrarische
cultuurlandschap en platteland nog
meer gebeurt.
Als opstap naar de nieuwe samenwerking, zijn er in beide gebieden al
gezamenlijk uitvoeringen van bijvoor-

beeld kunstmeststrooiers keuren en
zijn er akkerranden ingezaaid met
een bloem- en vogelrijk akkermengsel. Daarnaast zijn er in het kader van
Natuurrijk Limburg al verbindingen en
die krijgen hiermee een extra impuls.
Nu wordt de stap gemaakt om te
bezien waar er kansen liggen voor
uitvoering van projecten en adviezen.
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Fanclub Wout Poels geeft
tv aan straatkinderen
Op initiatief van enkele fans van Wout Poels coördineert de fanclub van de wielrenner een actie om een televisie
te schenken aan een tehuis waar straatkinderen en kinderen uit de favela’s uit Rio de Janeiro worden opgevangen.
Het idee is ontstaan toen bekend werd dat SKY-renner Wout Poels uit Meerlo-Blitterswijck werd geselecteerd voor
de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in Brazilië.

verenigingen 19
WK modelhelikoptervliegen
Kronenberg
Modelvliegclub Jupiter Venlo organiseert van vrijdag 1 tot en met
zondag 3 juli het wereldkampioenschap modelhelikoptervliegen op het
evenemententerrein aan de Schorfvenweg in Kronenberg.
Er wordt onder meer gestreden
om de wereldtitel in de categorieën
3D (stuntvliegen), muziekvlucht en
speed cup. Het deelnemersveld
bestaat uit de wereldtop in zijn klasse
en bestaat dit jaar uit een selectie van
46 vliegers uit 18 landen zoals Puerto
Rico, Thailand, South Korea, Verenigde
Staten, Canada en Nederland.
De jongste deelnemer dit jaar in
de 3D-categorie komt uit Frankrijk en
is de 9-jarige Lilian Many. De oudste

deelnemer is Laurent Doumans (34)
uit Frankrijk. Van de piloten is 60
procent onder de 20 jaar en zelfs
8 procent is 25 jaar of jonger. Dit is
volgens de organisatie inherent aan
de reactiesnelheid die nodig is om
aan de top te komen. Nederland
wordt dit jaar vertegenwoordigd door
Wessel Haast (16). Het kampioenschap begint op vrijdag 1 juli om
11.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.global3d.nl

OP 25 ZATER
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!

Hombergerweg 2
5973 PG Lottum
Vraagprijs E 294.500,- k.k.

In het kader van de Olympische
Spelen wil de stad Rio de bezoekers
een schone stad aanbieden waar
geen plek is voor straatkinderen.
“Via zogeheten sociale acties worden
de straten schoongeveegd en worden
kinderen hardhandig opgepakt en
geplaatst in gesloten inrichtingen”,
aldus de fanclub. De straatkinderenorganisatie AMAR probeert zoveel
mogelijk kinderen te ontmoeten op

straat en een plek aan te bieden in
een van de opvanghuizen. Deze organisatie wordt al dertig jaar gesteund
door de Stichting Sint Martinus uit
Meerlo.
Om de straatkinderen ook mee te
laten genieten van de verrichtingen
van Wout Poels en andere sporten
tijdens de Olympische Spelen coördineert de fanclub een actie om geld
bij elkaar te krijgen voor een televisie

inclusief een jaarabonnement op
een zender voor het opvanghuis.
“Het bestuur van de fanclub heeft
enthousiast gereageerd op dit sympathieke idee en onmiddellijk en spontaan de eerste 100 euro beschikbaar
gesteld”, aldus voorzitter Jos Waals
van de Wout Poels fanclub.
Voor meer informatie, neem
contact op met de fanclub via
fanclub@woutpoels.nl

Groengroep Sevenum
ontvangt donatie

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

Tussen 11:00 en 12:00 uur
kunt u de woning vrijblijvend bezichtigen.

van de regio

TE KOOP
KRONENBERG Kievitweg 2

Stichting Groengroep bestaat twintig jaar en dat vierde ze zaterdag 18 juni. Er was een feest met als verbinding
de samenwerking met Jansen-Noy.

Op een mooie locatie in het buitengebied van Kronenberg gelegen
vrijstaand woonhuis met schuren, dubbele garage, tuin en cultuurgrond.
De woning is gelegen in een rustig en landelijk gebied.
Bouwjaar: circa 1960. Perceeloppervlakte 3.938 m².
Inhoud woning: circa 400 m³. Optioneel 10.000 m² meer grond mogelijk.

Vraagprijs: E 259.000,- k.k.

Info? Bel (0478) 57 82 57 of info@arvalis.nl

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met

Per verkocht product bij de
kledingzaak Jansen-Noy sponsorde
de eigenaar één vierkante meter
bloemenoase.

Bij het ophalen van de cheque
werd duidelijk dat op vrijdag en zaterdag samen ruim 1.400 kledingstukken
waren verkocht. Hierdoor werd er ook

1.400 vierkante meter bloemenoase
gesponsord, 350 euro wordt ingezet
om op plekken bloemenoases te
creëren.

r
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2
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Dit is mijn club
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HZPC afdeling Waterpolo

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: HZPC afdeling
Waterpolo in Horst.

“De Dames hebben een mooie
vierde plaats bereikt. De Heren 3
werden zelfs tweede en de Heren 2
hebben zich staande weten te houden
in een erg lastige klasse,” zegt Vullings.
Bij de Heren 1, het team van Vullings
zelf, is er nog wel wat verbetering
mogelijk. Vullings: “We hebben dit
seizoen veel wedstrijden in de laatste
minuten verloren, met maar één
doelpuntje verschil. Die slotfases zijn
eigenlijk de momenten waarop je de
wedstrijd niet meer weg mag geven.”
Ook qua instelling mag het team
volgens Vullings wel wat scherper
worden: “We hebben drie trainingsmogelijkheden en het is de bedoeling dat iedereen er twee keer in de
week is. Dat heeft bijna niemand
iedere week gehaald, dus dat valt een
beetje tegen,” vertelt Vullings. “Als we
hogerop willen, zullen de trainingsopkomst en discipline zeer zeker moeten
verbeteren. Genoeg scherpe trainingen
kunnen er misschien wel voor zorgen
dat we wedstrijden in de slotfase in
ons eigen voordeel kunnen beslissen,
in plaats van dat we het uit handen
geven.”

Op juiste moment
pieken
De afdeling Waterpolo van
HZPC heeft in het seizoen 20152016 één D-team één C-team, drie
herenteams en één damesteam.
Het afgelopen seizoen hebben

alle teams het eerste en voornaamste
doel, namelijk handhaving, bereikt.
Van jeugdteams tot seniorenteams,
alle teams blijven spelen in de klasse
waar ze dit seizoen ook speelden.

Kampioenen waren er dit seizoen niet
bij HZPC, maar desalniettemin mag
HZPC volgens Heren 1-speler en oudjeugdtrainer Tom Vullings (25) zeer
tevreden zijn over de resultaten.

In de samenstelling van de teams
gaat volgend jaar het een en andere
geschoven worden. “In de jeugd
worden de D-spelers volgend jaar C
en twee meiden die nu nog C spelen,

komen volgend jaar in Dames 1
te staan. Ook in de herenteams gaat
het een en ander verschuiven.”
De afdeling waterpolo selecteert op
basis van kwaliteit en inzet. Volgens
Vullings moet een sterk team
beschikken over spelers van alle
kwaliteiten. “Een goede keeper is
natuurlijk heel belangrijk en het best
kun je als speler allround zijn, dus
zowel verdedigend als aanvallend
goed. Het is echter vooral belangrijk
dat je op het juiste moment piekt,
of dat nu een goede verdedigende
actie is of een belangrijke goal.”

Hoop op promotie
Volgend seizoen gaan de waterpoloteams van HZPC opnieuw hard
hun best doen voor handhaving.
“Dat is en blijft het voornaamste
doel,” zegt Vullings. Het Heren
1-team heeft dit jaar afscheid
moeten nemen van twee belangrijke spelers. Ook zonder hen moet
het volgens Vullings echter lukken
dit doel te bereiken. “Ik hoop voor
Heren 1 zelfs op promotie, alhoewel
dat niet erg waarschijnlijk is.” Als het
Heren 1-team promoveert, gaat het
landelijk spelen. Nu speelt het team
nog eerste klasse Zuid-Nederland.
“We behoren al tot de top van
Limburg met de Heren 1, maar landelijk spelen zou ontzettend leerzaam
zijn. Ook al zouden we er rechtstreeks
weer uitvliegen, dan nog zouden we
er als team enorm van groeien.”

Gratis voetchecks
Synthese is een brede welzijnsorganisatie in beweging. We werken vanuit vertrouwen
in de kracht van mensen en gemeenschappen en willen onze koploperspositie vasthouden,
ook vanwege ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau. We werken efficiënt, dichtbij
en resultaatgericht met de menselijke maat als leidraad. Synthese heeft ongeveer
70 medewerkers en 180 vrijwilligers die werken in Noord- en Midden-Limburg.
De organisatie telt drie inhoudelijke teams en een klein bedrijfsbureau, waarin de facilitaire
taken en business control belegd zijn. Binnen de organisatie zijn ‘slimmer werken’ en ‘zelf
organiseren’ belangrijke drijfveren.

Vacatures Cliëntenraad
Voor onze Cliëntenraad zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden.

De Cliëntenraad bestaat uit zes personen.
Door vertrek van huidige leden zijn
we op zoek naar nieuwe leden die wonen in
de gemeente Venray of Horst aan de Maas.
Voor ons is het belangrijk dat elke gemeente
waar Synthese actief is, vertegenwoordigd is
binnen de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad vergadert 10 keer per jaar.
Op dit moment vinden de vergaderingen op
maandagmorgen plaats.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar
onze website www.synthese.nl, onder het
kopje ‘over Synthese’.
Interesse?
Bent u geïnteresseerd in het werk van
de Cliëntenraad, of wilt u graag meer
informatie, stuur dan een bericht per
e-mail naar solliciteren@synthese.nl,
gericht aan de heer T. Christians,
voorzitter Cliëntenraad. U kunt ook
telefonisch contact opnemen: 0478-517300.

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Pijnlijke of vermoeide voeten?
Last van uw enkels of knieën?
Heeft u reuma of diabetes?

Kom dan langs op
donderdag 30 juni
Een specialist van Penders Voetzorg beoordeelt de algehele
conditie en stand van uw voeten. Na de voetcheck krijgt u
geheel vrijblijvend een persoonlijk advies.
U bent van harte welkom op tussen 13.30 en 18.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.

PAST schoenen
Hoofdstraat 14
5961 EZ Horst
T: 077 39 70 197

www.pastschoenen.nl
www.pendersvoetzorg.nl
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Koen Koster Nederlands
Kampioen
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OPRUIMING
BIJ MARIETTE MODE

Door: zwemvereniging HZPC Horst
In Dordrecht werden van donderdag 16 tot en met zondag 19 juni de Nederlandse Kampioenschappen voor
junioren en jeugd georganiseerd. Namens zwemvereniging HZPC Horst kwamen hier acht zwemsters en één
zwemmer aan de start op in totaal zestien individuele afstanden en drie estafettenummers.

ZONDAG
26 JUNI
ZIJN WIJ OPEN
VAN 13.00 TOT
17.00 UUR
Gratis
parker en
voor de
deur!

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

schoolslag gingen gepaard met een
mooi persoonlijk record. Ook Imke van
den Hoef (categorie jeugd) kwam individueel vaak aan de start. Zij kwam uit
op de 100 meter vrijeslag, rugslag en
vlinderslag, 200 meter vlinderslag en
400 meter wisselslag. Imke liet zien dat
ze dit toernooi goed in vorm was, want
bijna alle afstanden werden afgesloten
met een persoonlijk record. Haar pr van
5 seconde op de 200 meter vlinderslag
was goed voor een finaleplek, haar
eerste finaleplek op een groot toernooi.
Pleun van den Bergh en Ilse
Swinkels (beide categorie junioren 3)
mochten individueel starten op de 200
meter vlinderslag. Zij slaagden er helaas

niet in hun persoonlijke tijden te verbeteren. Marlijn Zwart (categorie junioren
2) deed dit op dezelfde afstand wel.
Zij zwom hier een pr van 4 seconden.
Op de 200 meter schoolslag lukte het
niet om dit kunstje te herhalen.
Voor de estafettes werden Manon
van der Wielen, Anna van Kuijk, Maud
Weijmans en Lynn Vallen toegevoegd
aan het team van de bovengenoemd
dames. Zij zwommen, in wisselende
samenstellingen, de 4x100 meter wisselslag, 4x100 meter vrijeslag en 4x200
meter vrijeslag. Op alle drie de estafettenummers zwommen zij ruim sneller
dan twee weken geleden tijdens de
Limburgse Zomerkampioenschappen.

* Gedurende de maand juni. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Koen Koster (categorie jeugd)
kwam het vaakst aan de start, in totaal
tien keer. Hij bewaarde het hoogtepunt
voor het laatste. Op zondagmiddag verraste hij vriend en vijand en behaalde
hij, na een dik pr van 5 seconden,
de Nederlandse titel op de 400 meter
wisselslag. Een bijzondere prestatie
aangezien hij pas vanaf januari zijn
trainingen heeft kunnen hervatten
na een hardnekkige enkelblessure.
Daarnaast behaalde hij finaleplaatsen
op de 200 meter wisselslag en
100 en 200 meter schoolslag. Op deze
afstanden eindigde hij respectievelijk
als vierde en twee keer als vijfde.
De 200 meter wisselslag en 100 meter

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

METERIKSEWEG 66, HORST

Schooljudo in Horst aan de Maas
Vier basisscholen in Horst aan de Maas doen zes weken lang mee aan het project Schooljudo,
opgericht door oud-wereldkampioen Ruben Houkes. De provincie Limburg, Huis voor de Sport Limburg,
Topsport Limburg en Go for Gold Kids hebben mede mogelijk gemaakt dat de basisscholen De
Mariaschool in Tienray, De Klimboom in Swolgen, Onder de Wieken in Meterik en De Kroevert in
Kronenberg kunnen deelnemen aan het programma Schooljudo. De kinderen werken tijdens een
binnenschools programma van zes weken aan opvoedkundige waarden, die door het judo speels
onderwezen worden. Respect, samenwerken, beheersing en discipline staan hierbij centraal, maar ook
plezier is belangrijk. De kinderen in Horst aan de Maas krijgen les van John Timmermans van Juweva.

D O K C I N E M A L A AT J E M A X I M A A L G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E
G E M A K K E N VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T E N G R AT I S PA R K E R E N !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN
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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

Kim van Kempen
14 jaar
Lottum
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Mijn lievelingsmuziek is van de band
Coldplay. De muziek die ze maken is
heel inspirerend. Het nummer ‘Up and
up’ is mijn favoriete nummer, omdat
het leuke deuntje me heel vrolijk
maakt.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Op een simpele manier, die hij leuk
vindt of waar hij blij van wordt.
De bruiloft zelf zou ik graag heel
traditioneel houden. Niet te groot
en met een paar mensen die echt
belangrijk voor mij zijn. Ik hou niet zo
van feesten, dus ik zou het gewoon
lekker klein houden.

Wat is het beste en het slechtste
cadeau dat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau is denk ik wel een
groot Nijntje-knuffel. Toen ik 10 jaar
oud werd kreeg ik de knuffel van mijn
vader. Daar was ik superblij mee.
Die staat nu nog steeds op mijn kamer.
Het slechtste cadeau is een scheetkussen. Dit is een standaard cadeau als
iemand niet echt weet wat hij of zij mij
moet geven.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik voor altijd 6 jaar willen
zijn. Als je jong bent mag je namelijk
nog alles. Je hoeft niet overal
verantwoording voor af te leggen.
Ook kun je overal onderdoor en
overheen klimmen. Een nadeel is dat
je niet in achtbanen mag, dat lijkt me
wel stom.

aan
Kim van Kempen

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Naar een concert van Coldplay gaan.
Het lijkt me superleuk om hun geweldige muziek live te kunnen horen.
Ik zou daar graag met mijn vader heen
gaan, omdat hij ook van muziek houdt
en vaak naar concerten gaat.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Een tandenborstel, een bal, een boek en
natuurlijk mijn vriendinnen. Fenny, Eef,
Maud en Dox zijn heel belangrijk voor
mij. Bij hen kan ik mezelf zijn en we
hebben altijd veel plezier met elkaar.
Wat vind je van het alcoholbeleid?
De leeftijd waarop je alcohol mag drinken vind ik wel goed, maar het mag
nog wel iets hoger van mij. Ik vind dat
als je op je 18e al alcohol gaat drinken,
dat dat nog te veel je hersenen aantast. Ik vind het wel goed dat er een

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

regel is wat betreft alcohol,
omdat anders heel veel jongeren
zouden drinken. Zelf heb ik er geen
problemen mee als ik nog niet zou
mogen drinken als ik 18 ben.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Loomen. Met elastiekjes maakte ik dan
allemaal armbandjes. Eigenlijk deed ik
het wel elke dag. Het zag er belachelijk uit, en ook heel lelijk door al die
verschillende kleuren elastiekjes.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De begrafenis van mijn peetoom.
Ik was nog best jong, dus ik weet er niet
zo heel veel meer van. Met hem had ik
altijd heel veel plezier en we maakten
leuke grapjes met elkaar. Ik vond het
heel jammer dat hij er ineens niet meer
was, maar ik snapte het eigenlijk ook
niet echt. Het mooiste moment van
de begrafenis vond ik dat de kist werd
gedragen door zijn vrienden. Wat ik ook
mooi vond is dat er een hele stoet was
over de weg en dat daarvoor alle straten
werden afgesloten.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Heel veel. Ik ben namelijk de hele
week naar school geweest. Vooral over
geschiedenis heb ik veel geleerd, want
we hadden een toets. Het ging over
Azië en Indonesië.
Zon of sneeuw?
Sneeuw, omdat ik in de winter altijd
op skivakantie ga. Ik hou van skiën.
Het is heerlijk om in de bergen te
kunnen skiën en te genieten van het
mooie uitzicht. Ook is de sneeuw leuk
om in te spelen. Ik vind de zon wel
lekker om te relaxen, maar ik hou meer
van een actieve vakantie in de sneeuw.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Of ik een goede toekomst heb. Ik wil
dit weten omdat ik dan niet meer hoef
te piekeren of er dingen wel of niet
gaan gebeuren. Dan weet ik dat het
allemaal goed komt. Ik geloof wel in
een helderziende, omdat ik denk dat
de helderzienden een bepaalde gave
hebben en niet zomaar iets zeggen.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Je bent goed zoals je bent. Dit advies
kreeg ik van mijn moeder. Ik twijfel
heel veel aan mezelf en of het wel
goed is wat ik doe. Mijn moeder helpt
me daarmee. Na zo’n advies voel ik me
altijd een stuk beter.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
De heg knippen. In de zomer moet ik
dat wel eens doen. Op een bepaald
moment doet mijn rug dan veel pijn,
en van mijn moeder moet ik dan
doorwerken totdat het klaar is.
Maar dan duurt het meestal nog
een half uur voordat ik klaar ben.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
‘Boy seven’. Dit is een hele spannende
film. Het speelt zich af in de toekomst.
Ik zou het superleuk vinden om mee
te maken hoe het eraan toe gaat op
zo’n set. Het liefst zou ik natuurlijk de
hoofdrol willen spelen.

Twee weken geleden vond
meerdere keren diefstal plaats
in mijn straat, de Venrayseweg.
De buit? Geen kostbare juwelen,
stapels bankbiljetten of iPad’s,
maar elektrisch gereedschap,
sproeikoppen en zitmaaiers zijn
tegenwoordig geliefd onder
criminelen.
Steeds meer wordt er ingebroken in schuren, loodsen en
garages in het buitengebied,
omdat deze vaak slecht afgesloten
worden. Met een bestelbusje
rijden de criminelen het erf op en
laden (vaak onopgemerkt)
werktuigen, gereedschap en
metalen in. Waarom? Geen idee.
Misschien hebben ze gewoon een
grote passie voor klussen en
tuinieren. Als ze toch worden
aangesproken, hebben ze zelfs
een smoes. In het buitengebied is
overigens minder sociale controle.
Als je buurman honderden meters
verderop woont, kan hij niet zo
gemakkelijk zien dat er een
vreemd persoon achter jouw huis
loopt. Bovendien heb ik zelfs geen
flauw idee wie mijn buren
eigenlijk zijn. Dit maakt buitengebied fijn werkterrein voor
inbrekers. Een paar jaar geleden
moest ons huis er ook aan
geloven. Toen we ’s avonds
terugkeerden van een dagje
pretpark, wandelden er donkerblauwe uniformen met gele
strepen door de voortuin. Een
raam aan de zijkant van het huis
was ingetikt, waarna ons alarm
begon te brullen. Daarna maakte
de dader waarschijnlijk van schrik
dat hij zo snel mogelijk weg
kwam, want de proleet had
(gelukkig) niets meegenomen.
De agenten met notitieboekjes
en de duizenden scherven op de
vensterbank en vloer zorgden voor
een avond die sensationeler was
dan het effect van alle achtbanen
uit het pretpark bij elkaar. De
politie van Horst en Peel en Maas
gaat de komende tijd het
buitengebied van beide gemeenten extra controleren. Maar
voorkomen is beter dan genezen.
Dus dames en heren in het
buitengebied, sluit uw schuren,
loodsen en garages. Want wie zit
er nou te wachten op verwilderde
tuinen deze zomer met gazon dat
tot aan je oksels reikt?
Rosanne
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Vasten voor Stichting
Helpende Handen
Leerlingen van het Dendron College in Horst hebben in het weekend van 19 tot en met 21 februari gevast
in Het huis van de Wijk om geld op te halen voor stichting Helpende Handen. Onlangs werd een cheque van
13.574 euro uitgereikt.

Brood bakken
in De Locht
Museum de Locht geeft op zondag 26 juni een demonstratie brood
bakken. De activiteit begint om 11.00 uur.
Elke laatste zondag van de maand
wordt er een demonstratie brood
bakken gegeven in het bakhuisje
van Museum de Locht. Kinderen
mogen hun eigen broodje kneden, vorm geven en laten bakken.

Ook de smederij is in bedrijf. Het
Resonantieorkest uit Venray verzorgt
deze dag de muziek. Ook is er de
gelegenheid om de exposities Joodse
Onderduikkinderen en Juweeltjes in
Textiel te bezichtigen.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
Helpende Handen investeert al
jaren in de toekomst van kansarme
kinderen. De vastenactie was dit
jaar specifiek gericht op het inrichten van acht schoollokalen van de
Ramakrishna Vidya Niketan School in
India. De oudste vier lokaaltjes van
deze school waren versleten.

Het dak lekte en de muren waren
slecht. In plaats van vier lokalen
zijn er nu acht lokalen voor 480 kinderen. Helpende Handen Venray
heeft in samenwerking met het
Dendron College, de Vastenactie
van de regio Horst aan de Maas en
een premie van Wilde Ganzen de

inrichting van deze acht lokalen gefinancierd. Wilde Ganzen heeft
het opgehaalde bedrag met nog
6.787 euro aangevuld. De leerlingen
hebben in de dagen dat ze hiervoor
gevast hebben alleen water gedronken en hun mobieltjes moesten
ingeleverd worden.

De organisatie van kermis Tienray organiseert op zaterdag 9 juli een kindermarkt. De markt begint om
16.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
mogen mee doen aan de
kindermarkt. Op het Hanna van de
Voortplein in Tienray kunnen de

Lionsclub Venlo en Stichting Leesbevordering zijn een project gestart voor leesbevordering. Net als vorig jaar
komt er een verhalenbundel, bestaande uit verhaalideeën van kinderen uit groep 7 en 8 uitgewerkt door ‘echte’
schrijvers en geïllustreerd door een kunstenaar. Twee basisscholen uit Horst aan de Maas doen mee aan het
project.
Dit jaar wordt het idee nog groter
aangepakt. Daarbij heeft Lionsclub
Venlo steun gevonden bij Stichting
Leesbevordering. Uit gemeente Horst
aan de Maas deden ook De Krullevaar
uit Sevenum en Samensprong uit
Grubbenvorst mee. Inmiddels zijn
42 verhalen van kinderen uit de honderden inzendingen geselecteerd,
ook uit Sevenum en Grubbenvorst.
Daarmee wordt de verhalenbundel
dubbel zo dik dan die uit 2016.

Onder de schrijvers zijn kinderboekenschrijvers zoals Arienne Bolt, Edward
Hendriks en Petra Quaedvlieg, maar
ook schrijvers uit gemeente Horst
aan de Maas, zoals Chris Beijers en
José Vercoulen uit Grubbenvorst en
Cleo en Gyonne Schatorjé uit
Meterik. Net zo veel kunstenaars
zijn nu begonnen om de verhalen te illustreren, waaronder Roel
Sanders uit Horst en Leonie Tielen uit
Grubbenvorst.

Lustrumviering SamenUitBus
In Theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen vindt op donderdagmiddag 30 juni de afsluiting van de
lustrumviering van Stichting SamenUitBus plaats.
De middag is toegankelijk voor
het bestuur, vrijwilligers, oud-vrijwilligers, klanten van de bus en sponsoren. De middag staat in het teken van
ontmoeting en gesprek. Ook worden
oude foto’s getoond om herinneringen op te halen. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door

Math Craenmehr en Mart Vervoort.
Eerder vonden er al activiteiten plaats
om het lustrum van SamenUitBus
te vieren. Het bestuur van de
SamenUitBus is momenteel bezig
verdere plannen uit te werken voor
na de zomervakantie. De prioriteit van
het bestuur ligt voorlopig op uitbrei-

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

kinderen hun spullen stallen.
Opgeven voor de kindermarkt kan via
kermistienray@gmail.com

Verhalenbundel leesbevordering
In 2015 nam Lionsclub Venlo het
initiatief om een project op te zetten
voor leesbevordering. Kinderen uit
groep 7 en 8 konden een verhaalidee bedenken, waarvan de beste
vertellingen vervolgens door ‘echte’
schrijvers werden uitgewerkt voor
een verhalenbundel. Elk van de
21 verhalen werd geïllustreerd door
een kunstenaar. De bundel Lees mijn
verhaal en kijk 21 maal werd uitgereikt aan honderden kinderen.

• 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.

Kindermarkt
De kindermarkt wordt voor
de tweede keer georganiseerd.
Kinderen van 4 tot en met 16 jaar

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

ding van het huidige klantenbestand. Hierbij denkt het bestuur niet
alleen aan individuele klanten maar
bijvoorbeeld ook het bieden van
mogelijkheden van korte uitstapjes
voor verenigingen als uitbreiding van
hun activiteitenaanbod aan kleinere
groepjes uit hun eigen ledenbestand.

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
25 juni 2016

100 gram gebraden gehakt
en 100 gram hampunt
samen €3,50

KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

Barbecuespiezen elke 5e gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Van Rens blauwe bessen is op zoek naar

Gemotiveerde

blauwe bessen
plukkers m/v
Wij zoeken scholieren tussen de 14 en 19 jaar die in de
vakantieperiode bij ons willen komen werken.
Ben jij:
- Minimaal 3 weken beschikbaar.
- Tussen de 14 en 19 jaar.
- Enthousiast en hou je van aanpakken.
- Flexibel in verband met wisselende
werktijden en weersomstandigheden.
Heb je interesse, neem dan contact met ons op via
e-mail: administratie@vanrensblauwebessen.nl
Swolgensedijk 19, Melderslo

ZOMERACTIES!
Samsung Galaxy S7

€267.KORTING

+
64GB

Micro SDcard

150 min
onbeperkt sms’en
1500 MB
bijbetaalprijs: e0.-

nu 2 jaar 246.-

€39.-

/mnd

BIJ
EXCLUSIEF
TIE!
A
TELECOMBIN

iPhone 6s

GRATIS

JBL SPEAKER

120 min NL/EU
onbeperkt sms’en
3000 MB incl. 100 MB EU
bijbetaalprijs: e0.-

nu 2 jaar e55.-

€46.-

/mnd

BESPAREN OP INTERNET, BELLEN EN TV?
Ben jij 1 van de 5 miljoen mensen die vanaf 1 juli contractsvrij zijn? Doe dan nu bij ons in de winkel de bespaarcheck!

Novocom

Horst
Kerkstraat 18 | 077 3987648 (koopzondag 26 juni)
Venray
Schoolstraat 18 | 0478 512498 (koopzondag 26 juni)
Venlo
Klaasstraat 42 | 077 3518196
www.novocom.nl
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Expositie buitenlands
textiel in Kantfabriek

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

In Museum de Kantfabriek in Horst start op zondag 26 juni de expositie
Reisstof van weefkunstenares Mirja Wark. Hierbij worden onder meer
kleding, gebruiksvoorwerpen en sierraden van nomadenvolken uit Oman,
Venezuela en Colombia tentoongesteld.

OMG outdoor
Na de succesvolle binneneditie in maart beleefde OMG Festival op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni zijn
outdoorfestival. Op vrijdag stond de avond vooral in het teken van EDM. Onder meer The Darkraver,
Ruthless en Jaggs speelden een set. Op zaterdag 18 juni stond behalve EDM ook eclectic, trap en
moombahton geprogrammeerd.

Eerste steenlegging
’t Laefhoes
De eerste steen van ’t Laefhoes in America werd donderdag 16 juni gelegd. Voorafgaand werd er door stichting
Brood op de Plank een cheque overhandigd van 5.820 euro aan het bestuur van ’t Laefhoes.

De spullen zijn gemaakt door
nomadenvolken uit deze landen en
zijn verzameld door Wark. Textiel
en vakmanschap staan centraal.
De volken leven in een natuur met
een beperkt aantal ingetogen kleuren.
Zij compenseren dit door hun kleding,
gebruiksvoorwerpen, tuigage voor de
pakezels en schoenen intens kleurrijk
te maken. Deze mensen leven in een
omgeving zonder stromend water en
elektriciteit. Ook hebben ze geen
vaste woonplaats en vervoeren ze
alles op ezels.

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

Mirja Wark is weefkunstenaar en
weven is haar grote passie. Ze woonde
in Venezuela, Oman, Syrië en Libië
en onderzocht in die landen traditionele textieltechnieken en is stukken
gaan verzamelen. Ze volgde diverse
internationale opleidingen in weven
en kunstweven, runde zes jaar de
handweefschool De Binding in Utrecht,
organiseerde textielreizen, ontwierp
weefkunstwerken en schreef Si’ira,
een boek over een bijzondere gordel,
geweven door het volk de Wayuu.
De expositie loopt tot 20 november.

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

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Fenna Keijsers, Jan van Dongen,
wethouder Birgit op de Laak en
Marleen van Rijnsbergen waren bij
de eerste steenlegging aanwezig.

Vanaf nu kan er voortvarend gewerkt
worden aan de realisatie van het
nieuwe gedeelte. De cheque die stichting Brood op de Plank overhandigde

was de opbrengst van de dienstenveiling die in april gehouden werd in het
kader van het 125-jarig bestaan van de
parochie in America.

Themabijeenkomst gebruik
e-reader en smartphone
In de bibliotheek in Horst vindt op zaterdag 25 juni een themabijeenkomst plaats over het leren omgaan met
Smartphone, tablet of e-reader. Deze themabijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur.
Een leven zonder smartphone,
tablet of e-reader is bijna niet meer
voor te stellen. Maar niet iedereen
weet hoe deze apparaten precies

werken. Wie vragen heeft over het
gebruik van bijvoorbeeld een smartphone kan deze morgen terecht in de
bibliotheek. Verder is er uitleg over de

BibliotheekWise app. Ook iedereen die
hulp nodig heeft bij het aanmaken van
een account voor het lenen of downloaden van een e-book is welkom.

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393
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Agenda

Hegelsom

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

za 25 juni t/m di 28 juni
Locatie: feesttent achter de kerk

Kermis

Broekhuizen

Borduurcafé

Lustrumviering
SamenUitBus

vr 24 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

do 30 juni
Themabijeenkomst gebruik
Organisatie: SamenUitBus
Locatie: theetuin De Roode Vennen e-reader
za 25 juni 10.00-13.00 uur
Locatie: bibliotheek

Grubbenvorst

Gezondheidscafé

zo 26 juni 15.00 uur
Organisatie: Harmonie Horst
Locatie: Lambertuskerk

do 30 juni 19.30 uur
Wandelvierdaagse
do 23 juni t/m zo 26 juni
Organisatie: Gezondste Regio 2025
Locatie: Van Tilburg Installatietechniek Locatie: Sevenum en Kronenberg

Open tennistoernooi

Horst

Kermis

Opening expositie Reisstof

za 25 juni t/m di 28 juni
Locatie: centrum

zo 26 juni 11.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Open dag

Koopzondag

zo 26 juni 11.00 uur
Locatie: Stichting De Naobere

zo 26 juni 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Sevenum

Bloaskrachtconcert

ma 27 juni t/m zo 3 juli
Organisatie: HTC
Locatie: tennispark

Seminar
ICT Veiligheid
do 30 juni 16.00-18.00 uur
Organisatie:
Qwezz en Com-Connect
Locatie: Com-Connect

Discussieavond
Bouw je eigen wijk
do 30 juni 19.30 uur
Organisatie:
discussieplatform Vur Oow
Locatie: Huis van de Wijk

Melderslo
Brood bakken

zo 26 juni 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Zaerums Beach Event
za 25 juni
Organisatie: VC Athos
Locatie: Raadhuisplein

Bijeenkomst over dementie

Meerlo
Amuzant

di 28 juni 19.00 uur
Locatie: zorgboerderij Gasterij
Bergerbaan

zo 26 juni 10.00-11.00 uur
Organisatie: Muziekfabriek
Locatie: De Speulplats

Meterik

Opening pleintje
vr 24 juni 11.00 uur
Locatie: Rector de Fauwestraat

Lustrum De Naobere
Stichting De Naobere bestaat vijf jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert de stichting op zondag 26 juni een
open dag. Het programma begint deze dag om 11.00 uur.

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.slijterijweijs.nl

8,99

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

11,99

8,99

11,99

70 cl

LICOR CORDIAL CAPTAIN FOX IRISH VELVET
RUM
Vanillelikeur
Irish Coffee
Bruin of Wit

21,99
70 cl

PISANG
AMBON

Mix

CLAN MacGREGOR
Blended Scotch
Whisky

Goblet

Jonge Pure
Graanjenever

100 cl

70 cl

100 cl

Bananenlikeur

11,99

15,99

13,99

70 cl

50 cl

100 cl

Vijf jaar geleden namen Marius en
Jeanne van de Logt samen met Inge
Jonkers het besluit om een boerderij,
tussen Grubbenvorst en Sevenum, om
te bouwen tot een kleinschalig zorginitiatief. Stichting de Naobere werd
opgericht. Inmiddels biedt de Naobere
zorg aan 45 bezoekers, waaronder
kinderen en volwassenen met een

verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking.
Het programma van de open dag
bevat beleven en entertainment.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid
om informatie over de stichting op te
vragen. Zo wordt er op diverse plekken
informatie gegeven door middel van
films, fotocollages en persoonlijke

uitleg. Over het terrein vinden
verschillende activiteiten plaats met
orgelstories, workshops, ballonnen
en schmink. De muzikale optredens
variëren met onder andere
Shantygroep De Maashave, harpmuziek
van Mariet Weijs, een klassiek fluitconcert gegeven door Georges van de Ven
en meer.

Muzikale wandeling in Meerlo
De Muziekfabriek uit Meerlo organiseert op zondag 26 juni het evenement Amuzant. Tijdens het evenement
vindt ‘De muzikale wandeling’ plaats. Starttijden van de wandeling zijn tussen 10.00 en 11.00 uur.

10.99
100 cl
DAMRAK GIN
Original Gin

BALLANTINE’S
Blended Scotch
Whisky

8,99
70 cl

PJOTTER
Vodka

HOPPE

Jonge Jenever
Vieux

4,49
75cl

TONINO

Cello Limon

25.

Caves d’Albret DOOS à 6 FLESSEN
Vin de Pays, Frankrijk
Diverse soorten
75 cl. Per fles 5,49

99

[= per fles voor 4,33]

wk 25-26
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
Aanbiedingen geldig van 20-06-2016 t/m 03-07-2016

De Speulplats aan de Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo is het startpunt
van de muzikale wandeling. Bij de
start zal fanfare Eendracht voor de
muzikale ondersteuning zorgen.
Tijdens de wandeling worden de deel-

nemers verrast door lokale en regionale
talenten die een combinatie van genres
variërend van zang, dans, theater en
muziek laten zien en horen. Rond het
middaguur kunnen de deelnemers
samenkomen bij de Speulplats voor de

lunch. Na de middag wordt het tweede
deel van de wandeling gelopen, deze
eindigt ook weer bij de Speulplats
waar mensen nog na kunnen praten.
De route kan deze dag tevens ook
gefietst worden. (Foto: Pieter van Els)
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Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

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

ANBISE

Het LoopCentrum

America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
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

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
24 t/m 30 juni 2016
TipTopTand
Tandartspraktijk Voncken
Mgr. Joostenstraat 27-29,
Grubbenvorst
T 077 327 00 97

Verloskundige zorg
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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.15

Lottum
Heilige mis

10.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Hof van Kronenberg

De Bekkerie

Hostellerie De Maasduinen

10% korting op de hapjes en
drankjes

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

10% korting op een diner
voor 2 personen

Een kop koffie of thee voor € 1

Blauwebessenland

HUIS van de STREEK

5% korting op het hele assortiment

Boerderijwinkel Lenders

IJssalon De Zeuten Inval

5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Brasserie ‘54

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

5% korting op de rekening

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Brownies & downieS

Into Beauty

Eén gratis consumptie bij de lunch

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo

Heilige mis
Rozenkrans

DMS-Service

Eén kop koffie of thee € 1

Kinderboerderij Hagerhof

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

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

Swolgen

Sevenum

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

Logeerhuis Kapstok

Duet Kappers

Eén nacht gratis logeren

€ 3.50 op entree voor twee
personen
20% korting op een behandeling

Lunchroom Lekker Gewoën

Toffedag.nl

Museum de Kantfabriek

Toffe Dagstrand

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

25% korting op het tweede gerecht

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim

Driegangenmenu voor € 17,50

10% korting op een fotosessie

Wauw speciaal voor jou

Paramedische Voetzorg Horst

Wereldpaviljoen Steyl

Pearle Opticiens Horst

Zorgboerderij “Boer” Hans

Pedicure Praktijk Wilmie

The Zen Company

10% korting op een zonnebril

Goed Haar en Visagie

10% korting op een behandeling
naar keuze

Tuincentrum Peeters

Pakje!

20% korting op alle voetproducten

De Fabriek

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

10% korting op het hele assortiment

FotoID

10% korting op een groepsuitje

€ 12,50 korting op de intake

10% korting op een
schoonheidsbehandeling

Brownies &

downieS Ve

Driegangenmenu voor € 10
Entree voor € 5
10% korting

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

nray

Bij Brownies
& downieS w
orden kwaliti
bediening do
eve gerechte
or medewerk
n gecombine
ers met een
arbeidsmark
erd met unie
v
erstandelijke
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Tienray
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t
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s
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De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Praktijk Ik Leer

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee voor € 1

Meterik

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Speciaal HALLO Voordeelmenu

17.30
17.30

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Eethuis BRaM

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Beej Mooren

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Eclicker

Meerlo
zondag
donderdag
		

anco lifestyle centre

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

€ 17,50 korting op 10 credits

Kronenberg

zondag

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

€ 1 korting op jam

Hegelsom
zondag

service 27

Priesternoodnummer
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

Voor meer inf

ormatie: w w

w.browniesa

nddowniesve

nray.nl

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

Voordeelpas

28

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

AddWash
Voeg kledingstukken toe tijdens het wassen!

NIET TEVREDEN? GELD TERUG!
SAMSUNG ADDWASH 30 DAGEN OP PROEF

DE GROOTSTE WITGOEDSPECIALIST VAN LIMBURG!
GRATIS

GRATIS

GRATIS

5JAAR

5JAAR

5JAAR

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

MAX.

MAX.

8

MAX.

8

KG

9

KG

GRATIS

1400

NU

TOEREN

BEZORGEN &
INSTALLEREN

1400

TOEREN

599,*

GRATIS

NU

KG

GRATIS

1600

BEZORGEN &
INSTALLEREN

NU

TOEREN

*
674,

BEZORGEN &
INSTALLEREN

*
799,

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

WASMACHINE WW80K5400

WASMACHINE WW80K6404QW/EN

WASMACHINE WW90K6604QW/EN

r ,PPMCPSTUFMMP[FNPUPSNFUKBBSHBSBOUJF
r "EE8BTImWPFHXBTUPFUJKEFOTIFUXBTTFO

r &DP#VCCMFmXBTPQMBHFUFNQFSBUVSFO
r "EE8BTImWPFHXBTUPFUJKEFOTIFUXBTTFO

r &DP#VCCMFmXBTPQMBHFUFNQFSBUVSFO
r "EE8BTImWPFHXBTUPFUJKEFOTIFUXBTTFO

* Na €50,- cashback via Samsung

* Na €75,- cashback via Samsung

* Na €100,- cashback via Samsung

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

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!

