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Sevenum Baas
van Horst aan de Maas
De derde editie van Baas van Horst aan de Maas vond dit jaar plaats op zaterdag 27 mei aan de Jaegerweg in Melderslo. Onder extreem zonnige weersomstandigheden
– de maximale temperatuur liep op tot boven de 30 graden – streden 25 teams uit 13 verschillende dorpen met elkaar. Team SKUKG uit Sevenum werd uiteindelijk Baas van
Horst aan de Maas.

WIJ ZIJN VERHUISD!
Vloeren

pvc-vloeren, vinyl,
laminaat en tapijt

Raambekleding

binnen- en buiten
zonwering, kozijnen,

30 MEI
Hebben wij de deuren van
onze nieuwe showroom
aan de Industriestraat 17
in Horst geopend.

afdaken
en gordijnen

De stemming zit er deze
zaterdag goed in op het Baasterrein.
Volgens Piet Lenders van de organisatie
verloopt alles ondanks de extreme hitte
ook volgens plan. “Wat de hitte betreft
hebben we alles goed voor elkaar.
Er zijn wat extra maatregelen getroffen
en eigenlijk gaat de organisatie over
het geheel zelfs beter dan vorige
jaren,” zegt hij.

Meer creatieve
geesten
de échte
binnenhuis
adviseur

woon
Meer informatie:
advies www.wijnhovenhorst.nl

“Onze organisatie is het afgelopen
jaar flink gegroeid van 24 naar 37,
en dat betaalt zich uit. We hebben
meer handjes, meer creatieve geesten
en bovendien ook meer beleving
in de dorpen.” En dat is te merken.
Voor het eerst tikt het evenement de
grens van de vijfhonderd deelnemers
aan. Daarnaast worden de spellen
volgens Piet kwalitatief steeds beter.
“De meeste spellen worden door

verenigingen uit Horst aan de Maas
gemaakt. Er zijn verenigingen die
al sinds maandag bezig zijn met
opbouwen. Die beleving hebben we
ook nog niet eerder meegemaakt.”
Het evenement groeit ook op
andere manieren. “Dit jaar hebben we
bijvoorbeeld het Rabo Minibazendorp,”
vertelt Piet, “daar kunnen
basisschoolleerlingen een parcours

afleggen.” Hij grinnikt: “Zo kunnen ze
zich alvast voorbereiden op het ‘grote’
Baas van Horst aan de Maas over
een paar jaar.” Baas van Horst aan de
Maas vindt dit jaar plaats in Melderslo
omdat de Baas van vorig jaar de KPJ
uit Melderslo was. “Het dorp is enorm
betrokken bij het evenement,” vertelt
Lenders.
Lees verder op pagina 02
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Verkeersproblemen rond Horsterdijk Lottum

Dorpsraad wil ingrijpende maatregelen
Horsterdijk
In Lottum worden de verkeersproblemen rondom de Horsterdijk
aangepakt. Gemeente Horst aan de Maas kijkt nu samen met de dorpsraad
wat de gewenste maatregelen zijn om de weg veiliger te maken en te
zorgen voor minder geluids- en trillingsoverlast door vrachtverkeer. Dat werd
duidelijk tijdens de dorpsraadsvergadering van Lottum op dinsdagavond
23 mei.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
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 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen
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

De dorpsraad stelt dat er sinds 2013
klachten zijn over het toenemende
vrachtverkeer over de Horsterdijk in het
dorp. Door de vrachtwagens is de weg
onveiliger geworden rondom de basis
school en hebben omwonenden last
van onder andere geluid en trillingen.
Een eerder voorstel van de dorpsraad
om de Meerlosebaan te verharden
waardoor het vrachtverkeer voortaan
die alternatieve route kan nemen werd
door het College van B&W van Horst
aan de Maas als te duur bestempeld.
Het verzoek van de gemeenteraad om
de kern van Lottum een 30-kilometer
zone te maken werd ook afgewezen
door het college.

Er wordt veel overlast
ervaren

In Broekhuizen is ook gebruikgemaakt van streetprint.
Hier is een patroon van klinkers op asfalt geprint.

“Het is duidelijk dat de Horsterdijk
dringend onderhoud nodig heeft”,
aldus verkeerskundig medewerker
Ton Peeters van gemeente Horst
aan de Maas tijdens de bijeenkomst.
“Hoewel Lottum relatief weinig
vrachtverkeer heeft in vergelijking met
andere dorpen in de gemeente, wordt
hier wel veel overlast ervaren en moet
de weg veiliger worden en minder
geluids- en trillingsoverlast gaan ver
oorzaken.” Er zijn verschillende opties
om de weg door de kern van Lottum,
bestaande uit zowel klinkers als asfalt,
aan te pakken, aldus Peeters.
De goedkoopste optie is om alleen
grootschalig onderhoud aan de weg
uit te voeren. De klinkers worden in
dat geval opnieuw gelegd, er komt
nieuw asfalt, de twee drempels het

dichtst bij de kerk worden weggehaald
en bij de basisschool komen bijvoor
beeld opvallende verkeerszuilen om
de v erkeersdeelnemers te wijzen op
spelende kinderen. De kosten voor
dit onderhoud zijn ongeveer 165.000
euro. Een andere mogelijkheid is om
behalve het onderhoud ook het asfalt
op de Horsterdijk te vervangen door
nieuw asfalt met streetprint. Peeters:
“Een dergelijke maatregel is ook in
Broekhuizen t oegepast. Op een laag
asfalt wordt een zogenaamde street
print gedrukt, waardoor de weg de
uitstraling krijgt van een dorpskern.
Daardoor zullen weggebruikers minder
hard rijden, maar is er minder tril
lingsoverlast dan bij echte klinkers.”
Zo’n weg met streetprint zou in Lottum

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.

Vervolg voorpagina

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Danielle Vullings van het vormge
vingsteam: “In november zijn we al
begonnen met de vormgeving. Toen
al gaf een groepje van het winnende
team uit Melderslo aan graag te willen
helpen, zodat het evenement echt in
het teken van dit dorp kwam te staan.
Die groep heeft onder andere de
ingangspoort gemaakt. Daarnaast heeft
de basisschool grote ‘Melderse’-letters
versierd, die ook op het terrein staan.”
De titelverdedigers doen in eigen dorp
uiteraard ook weer mee. Teamcaptains
Ankie Kleuskens en Melanie Jacobs van
team KPJ Melderslo: “We zijn wel wat
minder fanatiek dit jaar. We willen de
titel natuurlijk wel verdedigen, maar
dat is minder belangrijk vandaag,” zegt
Melanie. “Als hij maar aan de goede
kant van het spoor blijft,” voegt Ankie
nog lachend toe.

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

ongeveer 170.000 euro kosten, exclu
sief het noodzakelijke onderhoud.
De dorpsraad van Lottum ziet ech
ter het liefst nog ingrijpendere maat
regelen. Behalve het groot onderhoud
en de streetprint zouden zij ook graag
de volledige weg geasfalteerd willen
hebben. Peeters: “Daarvoor moet wel
de waterleiding verlegd en vernieuwd
worden en ook de haag langs de weg
moet dan worden verplaatst. Dat zal
zo’n 675.000 euro gaan kosten is de
schatting.” Ook verschillende bewoners
van Lottum zien in deze grootscha
lige maatregelen meer heil. “Doe het
gewoon een keer goed”, vindt één
van de aanwezige dorpsbewoners.
“Dan kost het wel wat meer, maar dan
is iedereen hier tevreden. En uiteinde

lijk maak je minder onderhoudskos
ten.” Andere aanwezigen vinden alle
genoemde maatregelen niet vol
doende. “Hoe mooi het ook klinkt, het
is alleen maar een pleister plakken”,
stelt bijvoorbeeld Essentie-raadslid
Bianca van den Berg uit Lottum.
“Het neemt het eigenlijke probleem,
het vrachtverkeer door de kern, niet
weg. Als er in de toekomst toch nog
een optie komt om de Meerlosebaan
ooit te verharden, dan is het zonde om
hier zoveel geld aan uit te geven.”
Als de dorpsraad haar voorkeursva
riant voor de maatregelen heeft uitge
werkt, wordt deze voorgesteld aan het
College van B&W. Ten slotte moet ook
nog de gemeenteraad van Horst aan de
Maas de plannen goedkeuren.

Sevenum Baas van Horst aan de Maas

Eindspel
Nadat alle teams de zestien spellen
hebben gehad, is er een barbecue op
het Baasterrein en begint om 20.00

uur het eindspel. Er wordt een levende
kamelenrace gespeeld, waarmee de
deelnemende teams de laatste puntjes
kunnen sprokkelen in de strijd om de
titel. Na dit laatste spel is het tijd voor
het uitverkochte eindfeest, Baaspop.
Rond 22.00 uur wordt het team SKUKG
uit Sevenum door burgemeester Kees
van Rooij gekroond tot Baas van Horst
aan de Maas 2017, waarmee de locatie
van volgend jaar dus ook meteen
bekend is.

lastig is.” Ook zijn er plannen voor
een uitbreiding van het evenement.
“Baas van Venray is al een concreet
iets geworden,” vertelt hij, “en
er zijn ook al lijnen met andere

Baas van Limburg
Little Steef & the Smokers uit
Kronenberg moet het net als vorig
jaar doen met een tweede plek.
Het brons is voor het Americaanse
America First Team Boems. De
volgende editie van Baas van Horst
aan de Maas vindt met de winst van
team SKUKG dus automatisch plaats
in Sevenum. Lenders: “We hopen
dat we uiteindelijk alle zestien
dorpskernen vertegenwoordigd
krijgen, maar we weten dat dat

regio’s. Misschien dat we ooit wel
alle winnaars tegen elkaar kunnen
laten strijden in ‘Baas van de Maas’
of ‘Baas van Limburg’. Dat zou toch
ontzettend gaaf zijn?”

Aanbieding

Efkes Anders

€22,00

2-gangen keuzemenu

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Horster kapster
wint Funk Up Your Head
De 19-jarige Liz Smedts uit Horst heeft de online kapperswedstrijd Funk Up Your Head van Pivot Point
gewonnen. Aan de kapperswedstrijd, die om de twee jaar plaatsvindt, deden negentig studenten uit Nederland
en België mee.

Speltkoeken,
verantwoord genieten!

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

bezorger Sevenum m/v
Kempen Media b.v. is per 27 juli op zoek naar een bezorger voor een
route in de kom van Sevenum voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.

Pivot Point is een
scholingsprogramma voor kappers.
Liz Smedts studeert aan de Gilde
Opleidingen en is werkzaam bij Praedé
in Horst. Voor de wedstrijd kregen de
deelnemers tweeëneenhalve maand
de tijd om een creatie te maken
op een oefenhoofd. Het resultaat
moesten ze in beeld vastleggen en

insturen. Liz werkte veertig uur in
haar vrije tijd aan haar kapsel. “Eerst
heb ik een beetje uitgezocht wat ik
wilde. De ideeën plakte ik op een
moodboard”, aldus Liz. “En van daaruit
ging ik met twee oefenhoofden aan de
slag. Ik probeerde eerst alles uit op een
reserve oefenhoofd, daarna creëerde
ik het definitieve kapsel pas op het

 fficiële oefenhoofd. Dat ik gewonnen
o
heb, is onverwacht, maar helemaal te
gek.” De eerste prijs is een weekend
voor twee personen naar Londen
inclusief toegangstickets voor de show
Salon International 2017. Liz is over drie
weken klaar met haar kappersopleiding
op niveau 3 en gaat dan nog door met
de niveau 4-opleiding Salonmanager.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

LEURS INSPIRATION NIGHT
Donderdag 8 juni 18.00 - 21.00 uur

Gra tis
entree

HALLO in de Provence
Bertie van Vegchel uit Horst is samen met haar partner uit Frankrijk met familie naar de opening
van de ‘auberge’ van dochter Yvonne geweest in Crillon le Brave in de Provence in Frankrijk. Het is de
derde generatie uit de familie die de herberg voortzet aan de voet van de Mont Ventoux. Er was ook
nog even tijd om de HALLO te lezen.

en,
Met activiteitn meer!
ke
demo’s, muzie

Deze avond

20%
korting
elke
zondag
open

* Bekijk de actievoorwaarden in
de winkel of op
www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

op bijna alles! *
Wij zijn beide
Pinksterdagen van
9.30 tot 18.00 uur
geopend!
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Vrijwilliger van de maand
3

‘Een blik van dankbaarheid,
daar doe je het voor’

Van overblijfmoeder op de basisschool tot gids in een museum: vrijwilligers maken een belangrijk onderdeel
uit van onze samenleving. HALLO Horst aan de Maas portretteert elke maand een vrijwilliger. In deze aflevering:
Anniek Verheijen uit Meterik.

Anniek Verheijen (33) is sinds
januari vrijwilliger bij Stichting
Vluchtelingenwerk Horst aan de
Maas. “Afgelopen jaar ben ik mijn
baan kwijt geraakt omdat mijn con
tract niet meer werd verlengd. Ik zei

Zomerhuis te huur Mallorca.
Vanaf 15 september is ons
zomerhuis in Mallorca nog vrij
150 meter van het strand.
September is een fantastische maand
in Mallorca www.huisbertcati.com,
facebook huisbertcati.
Te koop pioenrozen en
zonnebloemen € 2,- per bos.
Peulen € 2,- per bakje (300 gr).
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America. Tel 077 464 13 80.
Te koop bbq pakketten
van onze scharrelvarkens,
de pakketten zijn ingevroren en
vacuüm verpakt. € 20,- per pakket
voor 4 personen. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America tel.
077 464 13 80/06 17 21 89 33.

tegen mezelf: ‘Nu ga ik heel veel vrij
willigerswerk doen.’ Ik ben heel open
minded en ben altijd nieuwsgierig naar
de verhalen achter de mensen. Via een
vriendin van mij ben ik bij Stichting
Vluchtelingenwerk Horst aan de Maas

terecht gekomen. Ik heb een vluchte
ling toegewezen gekregen. Ze heet
Tiegsiti (26) en komt uit Eritrea. Ik leer
haar de Nederlandse taal en verschil
lende dingen in onze cultuur. Ze woont
inmiddels al twee jaar in Nederland.”

Anniek vindt vrijwilligerswerk enorm
belangrijk. “Ik vind het mooi om wat te
doen voor de maatschappij. Ik denk dat
veel mensen vrijwilligerswerk onder
schatten. Ze denken vaak ‘daar heb ik
geen zin in’ of ‘daar heb ik toch niets
aan’. Maar ik kan iedereen verzekeren
dat ik heel veel leer en heb geleerd van
vrijwilligerswerk. Zelfs als vrijwilliger bij
OJC Walhalla. Ik organiseerde activitei
ten en exposities bij OJC Walhalla. Van
Tiegsiti en alle andere vluchtelingen
krijg ik mensenkennis, het is meer een
verrijking voor mijn eigen leven. Ze
inspireren me.”
Tiegsiti is een vluchteling uit
Eritrea. Ze moest vluchten omdat er
mensen achter haar aan zitten wegens
persoonlijke redenen. “Het verhaal is
voor mij ook nog niet echt duidelijk”,
zegt Anniek. “Maar dat maakt niets uit.
Ik ben blij dat ik haar hier kan helpen.”
Zo keek Anniek verwonderd toe hoe ze
in Eritrea koffie maken. “Tiegsiti was
jarig en ik kwam bij haar langs. Helaas
was ze ziek en als iemand in Eritrea ziek
is, komen andere vrouwen haar helpen,
verzorgen en gezelschap houden.
Op een gegeven moment gingen zij
koffie voor mij zetten. Ze stoken een
vuurtje aan en maakten kolen warm.
Daarboven roosterden ze de koffiebo
nen. Het hele huis stonk naar rook en
verbranding. Als de bonen goed heet

zijn, worden ze fijngemalen door
middel van een vijzel en wordt er
water bijgedaan. Als ze de koffie
inschenken, houden ze de drap weg
met gras. Dat was wel heel apart.”
Tiegsiti woont twee jaar in
Nederland en kan al redelijk
Nederlands praten. “Ik moet wel
echt heel rustig praten, wil ze het
verstaan. Natuurlijk allemaal in jipen-janneketaal. Maar ze begint het
goed te leren. Ik kan het verschil tus
sen januari dit jaar en nu goed zien,
want ze ontwikkelt snel. Het mooie
is dat we vrijwel geen Engels praten.
We verhelderen wel soms dingen
door te tekenen.” Als taalcoach
moet je veel geduld hebben, vertelt
Anniek. “Als je iets moeilijks probeert
uit te leggen, begrijpt je taalmaatje
het niet snel. Zo ontstaan er wel eens
miscommunicaties.”
Het mooiste aan vrijwilligerswerk
bij Vluchtelingenwerk Horst aan de
Maas is de dankbaarheid die Anniek
van Tiegsiti krijgt. “Het is bijna niet te
verwoorden, maar het is een blik in
de ogen van haar, die twinkelt. Een
blik van dankbaarheid. Daar doe je
het voor.”
Kent u ook een vrijwilliger die
het verdient om in het zonnetje gezet
te worden, mail dan naar redactie@
hallohorstaandemaas.nl

Open tuin Hegelsom
Open tuin op zondag 4 juni van
11-17 uur bij fam. Jenniskens,
Kogelstraat 41 in Hegelsom. 8500 m2
wandel- en bostuin, tuin met meer
dan 3000 soorten planten. Entree 3,50.
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf €150,00. Raambekleding gratis
meten en monteren.Tapijt, vinyl,
laminaat vloeren. Gratis offerte bij u
thuis bel 06 16 37 45 14.
Zorgboerderij d’n Bongerd
zoekt enthousiaste vrijwilligers die
samen met onze gasten gezellig bezig
willen zijn. Voor meer informatie bel
Irma op 077 850 18 31 of mail info@
zorgboerderijdnbongerd.nl
Gezocht: acnémodel voor examen
Voor mijn examen Allround Schoon
heidsspecialiste ben ik op zoek naar
een model dat last heeft van mee-eters
en puistjes. Op 14 juni 12:00/13:30
in Venlo Gilde Opleidingen. Interesse:
lisaselen@live.nl
Te huur loods voor stalling
Toon Boots Grashoek 06 46 77 51 56/
06 27 59 32 33.

Gevraagd

AL 30 JAAR
UW BETROKKEN
EN DESKUNDIGE
ADVOCAAT
T: 0478-20 16 04
info@vanhoefadvocatuur.nl
www.vanhoefadvocatuur.nl

PREIPOTERS Ontkluizing Kabroeksebeek
Week 22 t/m 27
Elke woensdagmiddag
en zaterdag
Aanmelden en info via
Whatsapp tel. 06 – 543 156 59

Rasing Groenteproducties
Lorbaan 17, America

afgerond

Wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas liet samen met Joke Kersten van
Waterschap Limburg op woensdag 31 mei de stuw in de Kabroeksebeek in Horst zakken. Daarmee werd
het project ontkluizing Kabroeksebeek officieel afgerond. De duiker in de Kabroeksebeek kon grotere
pieken in de waterafvoer niet meer verwerken waardoor wateroverlast veroorzaakt werd. Om dit op te
lossen is de dichte passage vervangen door een bredere, grotere en open constructie. De nieuwe brug
over de Kabroeksebeek gaat de Smaalbrug heten.
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Fitnessmodel Didier Peeters

‘Ik wil een voorbeeld zijn voor anderen’
Didier Peeters (22) uit Horst stond op zaterdag 20 mei in de finale van Men Universe Nederland. In deze
fitnessmodellenwedstrijd behaalde hij uiteindelijk een derde plaats.

opdrachten, vooral in de commerciële
en promotiewereld.”

In de toekomst hoopt Didier fitness
model te blijven. Daarnaast wil hij zijn
werk als personal trainer ook voortzet
ten. Fitness blijft dus een speerpunt in
zijn leven. “Ik ben enorm gediscipli
neerd en gemotiveerd voor wat ik doe.
Ik denk dat het werk met die motivatie
ook niet gaat vervelen,” zegt Didier. “Ik
wil bekend worden, zodat ik mensen
kan inspireren tot een gezonde levens
stijl. Met mijn werk als personal trainer
kan ik ze daar ook bij helpen. Ik wil een
voorbeeld zijn voor anderen.”

Gezonde levensstijl
Didier heeft veel geleerd van
Men Universe Nederland, maar het
uitbouwen van zijn netwerk was het
belangrijkste wat hij er aan over heeft
gehouden. “Met het zoeken voor
sponsoren leer je bijvoorbeeld om op
mensen af te stappen,” vertelt hij. “En
natuurlijk leer je tijdens de wedstrijd
veel nieuwe modellen kennen.”

Burgemeester sluit
woning na drugsvondst
Een woning aan het Munckhofplein in America wordt voor vier
maanden gesloten nadat daar begin dit jaar drugs werden aangetroffen.
Dat heeft burgemeester Kees van Rooij van gemeente Horst aan de Maas
besloten.
In de woning werd door de politie
in februari 90 xtc-pillen en 70 gram
hasj aangetroffen. De burgemees
ter kan in het kader van het zoge
noemde Damoclesbeleid woningen
“Ik fitness al behoorlijk lang, maar
het modellenwerk is er pas iets meer
dan een jaar geleden bij gekomen.
Een fotograaf contacteerde me via
Instagram: of ik geen interesse had
in een fotoshoot. Tot dan had ik daar
eigenlijk nooit aan gedacht, maar ik
dacht: waarom ook niet?” Didier deed
de fotoshoot en daarmee begon het
balletje te rollen. Het modellenwerk
beviel hem goed en hij besloot zich in
te schrijven op castingwebsites. Via die
websites haalde hij wel wat opdrachten
binnen, maar inmiddels zijn sociale
media belangrijker om opdrachten
binnen te slepen. Vooral Instagram is
van belang. “Mijn account is binnen iets
meer dan een jaar tijd gegroeid van
een paar honderd naar bijna 20.000
volgers,” vertelt Didier. “Instagram

werkt voor mij dan ook veel beter dan
castingwebsites.”
Een paar maanden geleden zag
Didier op Facebook een berichtje
over Men Universe Nederland voorbij
komen. Impulsief schreef hij zich in
voor de wedstrijd. “De eerste ronde
was een stemronde, waarbij je mensen
moet vinden die op je stemmen om
door te mogen naar de volgende ronde.
Hier waren weer mijn sociale mediaaccounts heel belangrijk,” vertelt Didier.
“Toen was ik door naar de volgende
ronde. Daar moest ik in dertig seconden
vertellen wie ik was, waar ik vandaan
kwam en wat ik wilde bereiken.”
Opnieuw kwam Didier in de volgende
ronde, die bestond uit drie activiteiten:
een fotoshoot, een catwalktraining en
een activiteit met fitness en voeding.

of (bedrijfs)panden sluiten. Het
Damocles-beleid maakt deel uit van
een strengere aanpak van georgani
seerde criminaliteit die de gemeente
sinds 2012 hanteert.

Tussendoor moest er ook een bepaald
bedrag aan sponsorgeld worden verza
meld om in de finale te mogen staan.

Gentleman
Met 23 modellen kwam hij uit
eindelijk in de finale te staan. Didier:
“In de casual ronde moest ik me weer
voorstellen, in de bodyronde ging het
om mijn lijf en mijn spieren en in de
pakkenronde was het de bedoeling te
laten zien dat ik naast een fitnessmodel
ook een gentleman kon zijn.” Didier
had een goed gevoel over zijn rondes,
dus de top 10 kwam niet geheel
onverwacht. Daar werd hij uiteindelijk
‘second runner-up,’ een derde plaats
dus. “Ik was natuurlijk hartstikke blij
en op het feest dat volgde kreeg
ik meteen al kaartjes voor nieuwe

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

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

geen
bezorgkosten

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Hortensia

Hydrangea macrophylla.
Ø 23 cm. Diverse kleuren.
Per stuk

6.

9.99

99

HALLO in Neuerburg
Vrijwilligers van de Zonnebloem regioafdeling Horst aan de Maas ging onlangs samen met de
gasten op pad. Bestemming van hun vakantie was het Duitse Neuerburg. “Het was een zonnige week
in een mooie omgeving”, laten ze weten. Uiteraard gingen ze ook samen met de HALLO op de foto.

1E EN 2E PINKSTERDAG OPEN
van 12.00 tot 17.00 uur

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 22. GELDIG VAN 01-06 T/M 07-06. OP=OP
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Verdrietig hebben wij op een mooie zonnige morgen
afscheid moeten nemen van ôzze pap, schoonvader en opa

Herman Verstegen
‘Hackers Maan’
echtgenoot van

Nellie Verstegen - Jenniskens †

Zomeractie! Blijf fit tijdens de
zomermaanden en profiteer van deze
actie voor de bewegingsbanken en de
vacumove bij Slender You Fit. Voor info
of een afspraak bel 077 398 49 71.
www.slenderyoufit.nl
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website! Bel mij op
06 31 52 45 17.

Hij overleed op 81-jarige leeftijd.

Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum tel. 0478 53 17 48.

Will en Geert
Marly en Hay
Geert en Marion
Eric
opa’s kleinkinderen

Gezocht schoolverlaters. Gevraagd per
direct schoolverlaters minimumleeftijd
18 voor het oogsten en verwerken
van buitenbloemen, minimum lengte
165 cm. Van Leeuwen Bloemen bv
Denenweg 21 Melderslo 06 10 16 01 42.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Sevenum, 30 mei 2017
Klassenweg 17
5975 PR Sevenum
We nemen afscheid van ôzze pap op zaterdag 3 juni om 11.00 uur
in de Wingerd, Maasbreeseweg 2 te Sevenum. Aansluitend begeleiden
we hem met ons gezin naar het crematorium.
Pap is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem
te nemen op vrijdag 2 juni van 15.00 tot 17.00 uur.

Veel fijne herinneringen
verzachten de smart
Voorgoed uit ons midden
maar voor altijd in ons hart

Magnetiseren, paranormaal, foto
behandeling voor operatie of rijbewijs,
reikicursussen. 06 22 73 48 17.

echtgenoot van

Ida Peeters-Smulders
Hij overleed, thuis in zijn eigen omgeving in de leeftijd van 74 jaar.

Lottum
Helden
Leunen

Ida
Francien† en Peter, Peggy
Manon, Sanne, Kevin, Mandy
Mattie en Linda
Sjoerd, Jill
Peter en Daniëlle
Nick, Eef
John en Anita

Hegelsom, 27 mei 2017
Bosstraat 65, 5963 NX
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag 2 juni 2017
om 11.00 uur in het crematorium aan de Grote Blerickse Bergenweg 30
te Blerick. Bijeenkomst in het crematorium om 10.45 uur alwaar
gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Voor vervoer van groente en fruit
rondom Venlo zijn wij op zoek naar
een chauffeur met rijbewijs CE.
Het betreft dagdiensten voor 38 uur
per week. Beloning volgens CAO
Groothandel in groente en fruit.
info@impexheemskerk.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Albert Peeters

Hegelsom
Lottum

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw
Ruime keuze in nieuwe en
goedgebruikte goederen. Wij zijn
geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Ons nieuwe
adres is Maasbreeseweg 3 Sevenum
(voorheen Janssen Camping).
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
06 31 22 84 44.

“Wens, wonder, werkelijkheid”
“Gedroomd, gedragen, geboren”




Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochters

Noa en Lot

Geboren op 18 mei 2017
John & Karlijn Cuppen-Mooren
Van Bronckhorststraat 14, 5961 SM Horst

Geboren

Geboren

Eef

Tijs

24 mei 2017
Dochter van
Rob van den Goor en
Monique Peeters
Zusje van Jop
Zonnedauw 21, 5975 TD Sevenum

16 mei 2017
Zoon van
Ruud en Saskia Beeren
Leopold Haffmansstraat 76
5961 DX Horst

Antwoorden op levensvragen. Kijk
eens op www.betrouwbaarmedium.nl
voor antwoorden en inzichten op
allerlei levensvragen. Wij kijken met je
mee zowel paranormaal als spiritueel.
Wij hebben een officieel keurmerk.
7 dagen per week.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
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.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Ma -vrij 9-12
en 13-17u. Za 9-17u. Zo 10-15u of op
afspraak. Tel. 077 398 65 90.
Gevraagd woonruimte te huur
in America, medio augustus.
Tel. 06 52 18 28 20

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schudders/
hark/maaiers/mesttank/kipper/
schijveneg/weibloter/weisleep/
mestverspreider/tractor en vee/
paardentrailer enz. 06 19 07 69 59.

Voor groenteplanten o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.

Hortensiadagen 3 en 4 juni.
Hortensiashow van veel srt. o.a. Pluim,
Annabelle, Magical. Info: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08 Oude
Heldenseweg Maasbree.

Tuinhulp. Gevraagd tuinman
voor algemeen onderhoud tuin in
Horst werkzaamheden in overleg.
077 398 20 62.

2e artikel

50% KORTING
Geldig op de gehele collectie van

HAN-MARK
ARENDSE

actie geldig t/m 1 juli 2017 • voorwaarden zie winkel

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Kleinschalig en flexibel

Dag en nacht bereikbaar

Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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

Kinderdagverblijf
T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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College wil geen nieuw
debat Kasteelboerderij
Wethouder Bob Vostermans van gemeente Horst aan de Maas vindt het niet nodig om nogmaals te kijken naar
de gang van zaken rondom de verkoop van de Kasteelboerderij in Horst. Dat liet hij dinsdag 23 mei weten tijdens
de vergadering van de Commissie Samenleving.

Proef • Beleef • Geniet
Juni is kreeftenmaand
bij Vitellius!

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl

PERFECT FINISH BV
Hij reageerde daarmee op de brief
van Andries Brantsma uit Hegelsom.
Dit D66-lid heeft op een rijtje gezet
wat er volgens hem allemaal niet klopt
aan de verkoop van het monument
in 2015 aan ondernemer Erik Janssen.
De politiek zette toen al vraagtekens
bij onder andere de lage verkoopprijs
van 135.000 euro plus afkoopsom
van 65.000 euro, het feit dat niemand
anders dan Janssen de kans kreeg een
bod te doen en de ondoorzichtige com

municatie van het college van B&W over
deze zaak. Brantsma zette alle feiten
in een brief die hij vervolgens aan de
gemeenteraad heeft gestuurd. Tijdens
de commissievergadering van dinsdag
23 mei merkte Frank Spreeuwenberg
van SP op dat de feiten die in de brief
staan wat de partij betreft verder
onderzocht moeten worden. Maar,
voegde Spreeuwenberg toe, het zijn
ook veel aannames. D66-lid Eveline
Baas gaf aan dat er twijfels zijn over de

gang van zaken. Wethouder Vostermans
noemde de brief zeer suggestief. “We
hebben al drie keer eerder over dit dos
sier gedebatteerd”, aldus Vostermans.
“De vragen zijn toen allemaal al beant
woord en er zijn geen nieuwe feiten
die in onze ogen een nieuw debat
rechtvaardigen. Daarbij hebben wij toen
al aangegeven dat sommige punten
onwaar zijn. Wij zijn van mening dat het
daarom niet nodig is om die nogmaals
ter discussie te stellen.”

Alternatieven geldautomaten

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Kwaliteit heeft een naam

De verdwenen pinautomaat in America wordt vervangen door een zogenoemde instore geldautomaat.
Grubbenvorst en Sevenum krijgen een PIN-box. Dat laat Rabobank Horst Venray desgevraagd weten.

Subsidie voor afkoppelen
regenpijp
Gemeente Horst aan de Maas start samen met andere regiogemeenten en Waterschap Limburg met de campagne Waterklaar om wateroverlast te voorkomen. Inwoners die hun regenpijp afkoppelen kunnen een subsidieregeling krijgen.

Nieuwe cv-ketel nodig?
Uw voordeel:

EE
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is een mooi resultaat van een inten
sieve samenwerking die intussen zijn
nut heeft bewezen. Het is goed dat
deze regeling er is gekomen, heel veel
burgers kunnen daarvan profiteren.”
Waterklaar is een project van
Waterpanel Noord, een samenwer
kingsverband op watergebied tussen
het waterschap, WML en de gemeentes
in Noord- en Midden-Limburg. Kijk voor
meer informatie over het afkoppelen
van de regenpijp en de subsidie
regeling op www.waterklaar.nl

Ga op vakantie van je vakantiegeld!

R
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E

“Het is immers zonde om het schaarse
regenwater af te voeren als je tuin
juist regenwater nodig heeft”, aldus de
gemeente.
Inwoners die hun regenpijp afkop
pelen, kunnen gebruik maken van de
subsidieregeling. De regeling geldt in
Horst aan de Maas al sinds maart en de
gemeente heeft al meerdere aanvra
gen gekregen. Wethouder Paul Driessen
van Horst aan de Maas en voorzitter
van Waterpanel Noord is blij met de
campagne: “De start van de campagne

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

ME

Waterklaar houdt in dat mensen
hun regenpijp afkoppelen van het riool
met vuilwater en hun tuin watervrien
delijk maken. Het regenwater wordt
dan in eigen tuin vastgehouden waar
het in de grond zakt. Bij hevige regen
buien wordt op deze manier voorko
men dat de riolering het overtollige
water niet meer aankan, straten blank
komen te staan of het water de woning
binnenkomt. Bovendien hoeft dat
schone regenwater dan niet samen met
het afvalwater gezuiverd te worden.

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

!

Project Waterklaar

1ste en 2de Pinksterdag zijn onze
winkel en het terras geopend!

IN G

ervoor gekozen is om in America een
geldautomaat in een pand te plaatsen
en dat de twee andere dorpen een
PIN-box krijgen. De exacte locaties
zijn nog niet bekend. Het kan nog wel
enkele maanden duren voordat de
automaten zijn geplaatst.

V

AR

al weten dat er gekeken werd naar
mogelijke alternatieven, zoals het
onderbrengen van een pinautomaat in
een winkel. Het sluiten van de auto
maten riep veel verontwaardiging op
bij inwoners en politiek. Een woord
voerder van de bank laat nu weten dat

EEN

Eind april sloot Rabobank per
direct een drietal geldautomaten in
Grubbenvorst, Sevenum en America.
Bij eventuele plofkraken bestond er
namelijk risico voor bewoners van
de boven- en naast deze automa
ten gelegen woningen. Ze liet toen

N 75 JAAR ER

Geen aanschafkosten
Vast laag maandbedrag v.a. 25,Inclusief standaard installatie
en!
12 jaar comfort zonder extra kost
App
rt
mfo
Inco
ige
hand
is
Grat
Slimme zuinige A-label CV-ketel
!
Inclusief onderhoud en reparatie
Nederlands kwaliteitsproduct

Info: www.slimmeketelplan.nl
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Goederentrein botst met
Bijeenkomst
plannen Baersdonck vrachtauto
Dichterbij houdt op een woensdag 14 juni een bijeenkomst waarin zij
de plannen voor de Baersdonck in Grubbenvorst toelicht. Deze avond
vindt van 19.00 tot 20.00 uur plaats bij de Baersdonck.
Geïnteresseerden kunnen deze
avond in gesprek met medewerkers
en een aantal cliënten van Dichterbij
over de bouwplannen en kansen en
aandachtspunten voor de Baersdonck.
De Baersdonck in Grubbenvorst
is jarenlang in gebruik geweest
als dagbestedingslocatie. Op het
binnenterrein van het gebouw komen
studio’s voor 21 mensen met een
lichte verstandelijke beperking.
Het plan is dat deze nieuwe inwoners
van Grubbenvorst komend najaar hun

nieuwe woning kunnen betrekken.
Samen met het dorp, de
inwoners, verenigingen en
ondernemers gaat Dichterbij
op zoek naar activiteiten en
een invulling van het pand die
meerwaarde hebben voor het dorp
en de nieuwe bewoners. Na deze
kennismakingsavond organiseert
Dichterbij hiervoor binnenkort een
aantal inspiratiesessies. Neem voor
meer informatie contact op via
baersdonck@dichterbij.nl

Op een bewaakte overweg tussen Blerick en Sevenum zijn dinsdag 30 mei een goederentrein en vrachtauto op
elkaar gebotst. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Wel zorgde de botsing voor een enorme ravage.
De aanrijding vond rond 04.30 uur
plaats. De goederentrein botste op een
vrachtwagen die stilstond op het spoor.
De vrachtauto vloog vervolgens in
brand. Daar kwamen geen gevaarlijke
stoffen bij vrij.

Diverse brandweerposten uit de
regio, waaronder die van Horst en
Sevenum, werden bij het ongeval
opgeroepen. Het treinverkeer tussen
Venlo en Eindhoven ondervond de
gehele dag hinder doordat het spoor

flink beschadigd was. Aan het einde
van de middag was de trein wegge
sleept en het goederenverkeer kwam
’s avonds weer op gang. Woensdag in
de loop van de dag was het trein
verkeer weer hervat.

Gemeente koopt
pand Reindonk
Gemeente Horst aan de Maas gaat het pand aan de Bemmelstraat in
Horst, waar streekomroep Reindonk in is gevestigd, aankopen. Hiermee
wil zij de omroep uit de financiële problemen helpen.
De problemen zijn ontstaan nadat
bleek dat voormalig directeur Pieter
Janssen, die eind vorig jaar werd
ontslagen, onder meer facturen had
achtergehouden.
Om Reindonk van faillissement te
behoeden heeft het College van B&W
besloten het pand waarin de omroep
is gevestigd te kopen voor 150.000
euro. Het gebouw wordt vervolgens
verhuurd aan Reindonk. Daarnaast
gaat de gemeente meer producten

afnemen van de omroep waaron
der een nieuw programma over de
zestien dorpen in de gemeente,
dat 24.000 euro verspreid over drie
jaar gaat kosten. In de plannen voor
de verbouwing van ’t Gasthoês in
Horst is ook plek gereserveerd voor
de Reindonk. Wat er met de ruimte
aan de Bemmelstraat gaat gebeuren
als de omroep verhuist, is nog niet
bekend, laat een woordvoerder van
de gemeente desgevraagd weten.

Bouw Bakenshof
De bouwwerkzaamheden bij het voormalige verzorgingshuis Berkele Heem in Horst vorderen
gestaag. In het verzorgingshuis, dat omgedoopt is tot ’t Bakenshof, komen in totaal 43 appartementen
variërend van studio’s voor jongeren tot flats met twee slaapkamers in de vrije sector. Het is de
bedoeling dat de bewoners na de zomer in hun nieuwe woningen kunnen trekken.

Voor een
welverdiende
relaxdag...

Ook open op
2e Pinksterdag

of een
goed bestede
doedag
Ruim 40
verschillende
winkels, o.a.

Maak nu kans op een Weber BBQ bij Leurs tuincentrum ter waarde van € 549,Doe mee op facebook.com/TrefcenterVenlo.

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl
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Nieuw speeltoestel
Roeffen Mart
In speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst werden zaterdag 27 mei twee nieuwe aanwinsten onthuld,
speeltoestel het Kinetic Wheel en twee paden van kunstgras. Het toestel kon worden aangeschaft door de donaties
van een aantal betrokken families uit de regio.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Vier generaties
Het nieuwe speeltoestel, het
Kinetic Wheel, is een wiel dat muziek
speelt als er aan wordt gedraaid.
Naar de speeltoestellen voor kinderen

met een beperking zijn daarnaast twee
paden van kunstgras aangelegd. Dit is
gebeurd naar aanleiding van advies van
de Speeltuinbende, die de speeltuin

onlangs een bezoek bracht en streeft
naar verbetering van de toegang van
speeltuinen voor kinderen met een
beperking.

Met de komst van Jade van den Boogaard zijn de vier generaties
in haar familie compleet. Jade is de dochter van Linda van den
Boogaard-Janssen en kleindochter van Yvonne Janssen-van Hoppe.
Superoma is Nellie van Hoppe-Sanders. Allen zijn afkomstig uit
Horst.

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Janssen Group is uitgegroeid tot een service center voor een wereldwijde klantenkring.
Naast logistieke activiteiten worden er ook diensten geleverd op het gebied van assemblage
en customer service. Het team van 350 medewerkers reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden alsmaar nieuwe diensten ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt
van de moderne technologie. Wij zijn op zoek naar enkele:

Allround magazijnmedewerkers /
orderpickers (fulltime/parttime en oproepbasis, m/v)
In de functie van allround magazijnmedewerker kun je als fulltimer/parttimer of als oproepkracht
aan de slag en word je ingewerkt op een van de vele afdelingen binnen ons magazijn.
De werkzaamheden variëren van het verzamelen van goederen m.b.v. een scanner, evt met
een heftruck en/of, reachtruck, ept of opt, tot het testen en controleren van defecte onderdelen.

Functie-omschrijving:

• Verzamelen van orders van onze logistieke
klanten
• Goederen inpakken
• Goederen verzendklaar maken
• Goederen stapelen op pallets
• Laden/lossen van pallets met heftruck/EPT
(allround magazijnmedewerker)
• Pallets in- en uitrijden met reachtruck/heftruck
(allround magazijnmedewerker)

Wat bieden wij:

• Leuke collega’s en een informele werksfeer
• Doorgroeimogelijkheden
• Mogelijkheid tot intern opleidingen ter
verbreding van je kennis en ervaring
• Je bent verzekerd van een baan voor
langere tijd
• Als oproeper is zowel dagdienst als
avonddienst mogelijk

Profiel:

• Je bent super gemotiveerd
• Je kunt een VOG (verklaring omtrent goed
gedrag) overhandigen
• Je bent als allround magazijnmedewerker
in het bezit van een hef- en/of
reachtruckcertificaat
Binnen het bedrijf heerst een goede sfeer.
Gezellige collega’s om mee te lunchen of te
darten in het loungegedeelte van de kantine,
wie wil dat nou niet? Daarnaast kun je genieten
van koffie, thee en soep. Tevens kun je gebruik
maken van de koelkast of magnetron.

Wat moet je doen?

Je motivatiebrief met cv graag opsturen naar:
s.meijs@janssen1877.com
Newtonweg 10, 5928 PN Venlo

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben dagelijks
bezig met doodgewone zaken. Mijn bedrijf
Consendo, uw steun voor nu en later, begeleidt
mensen rondom verliessituaties met als doel
om ze zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.

Een Troostdoos:
uw herinnering bewaard
Situatie (namen zijn ﬁctief): Leonore was gehuwd met Jack. Uit hun
huwelijk zijn twee kinderen geboren, Bert (6 jaar) en Lisa (4 jaar). Jack is
nog niet zo lang geleden overleden. Leonore wil graag de herinneringen
aan Jack bewaren, zodat Bert en Lisa later iets tastbaars hebben van
hun vader. Leonore vraagt zich af hoe zij deze herinneringen kan
bewaren. Uiteindelijk is ieder mens uniek en zijn verhaal bijzonder.
Vraag: wat is Memori.nl?
De periode van een overlijden is een verdrietige en moeilijke periode
voor de nabestaanden. Herinneringen aan de overledene bieden
dan vaak troost en geven de nabestaanden kracht om verder te
gaan. Daarom is het belangrijk dat waardevolle herinneringen aan
de overledene verzameld worden. En dat kan via Memori.nl. Memori
biedt de mogelijkheid om herinneringen, foto’s, video’s, gedichten
en anekdotes samen te brengen op een speciale webpagina. Het is
vervolgens mogelijk om alle reacties die geplaatst zijn op Memori.nl te
bundelen in een herinneringsalbum. Op deze manier hebben Leonore,
Bert en Lisa een mooi herinneringsalbum van het bijzondere verhaal
van Jack, geschreven door andere mensen die een belangrijke rol
hebben gespeeld in het leven van Jack. Een verhaal geschreven over
Jack geschreven door mensen die voor Jack belangrijk waren.
Vraag: wat is een Troostdoos?
De Troostdoos is een handige bewaardoos voor tastbare en niettastbare herinneringen aan een dierbare. Middels deze Troostdoos kan
Leonore aan de hand van mooie, ontroerende en ﬁjne gebeurtenissen
een persoonlijk levensverhaal van Jack maken. Dit levensverhaal kan
gecombineerd worden met tastbare zaken, zoals een sieraad, knuffel of
een ander belangrijk stuk. Op deze manier worden herinneringen aan
Jack bewaard en levend gehouden.
Meer weten over Memori.nl of de Troostdoos of over de dienstverlening
van Consendo? Neem contact met ons op, maak gebruik van onze
“Kofﬁepraat” of bezoek ons in de Rabo Woonwinkel in de Pit in
Panningen.
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VAN ONZE PRACHTIGE VOORJAARSBLOEIERS!

12 PERKPLANTEN € 1,50 • BEGONIA’S € 0,30
GERANIUMS V.A € 0,25 • SURFINIA’S € 0,50
HANG OOSTENRIJKS NU € 0,50
MILLION BELLS € 0,25 • ENZ ENZ ENZ
LAATSTE ADVERTENTIE VAN DIT SEIZOEN
Nog volop keus aan zomerbloeiers
PAS OP nieuwe openingstijden
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Samenwerking
ABC Restaurant Sevenum
en WSP Noord-Limburg
Als onderdeel van het nieuwe Family Entertainment Center Sevenum, opent ABC Restaurant Sevenum eind 2017
haar deuren. ABC Restaurant Sevenum is nu in samenwerking met WerkgeverServicePunt (WSP)Noord Limburg
gestart met de zoektocht naar tweehonderd nieuwe medewerkers uit de regio.

OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr van 9.00 t/m 17.00 uur (non-stop) / za. 9.00 t/m 15.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal T: 06 14 21 76 97

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

schoonmaak
nieuwbouw Hydrofoorgroepen

www.bekro.nl

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

en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

In het WSP werken de zeven
Noord-Limburgse gemeenten, het UWV
en de drie SW-bedrijven samen met als
doel werkgevers te ondersteunen bij
het opbouwen van een goed functio
nerend personeelsbestand. Woensdag

Van den Beuken Kwekerijen bestaat uit een tweetal moderne
glastuinbouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in de teelt van
hogedraadkomkommers, minikomkommers en augurken.

Voor Kwekerij Dubbroek B.V. zijn wij op zoek naar een

MEEWERKEND VOORMAN
die ons bedrijf komt versterken (fulltime).

Wij zoeken iemand die:
• Gemotiveerd en zelfstandig kan werken
• Goed kan plannen en organiseren
• Praktisch is ingesteld
• Resultaatgericht is en verantwoordelijkheidsgevoel heeft
• Een flexibele houding heeft en goede communicatieve
vaardigheden heeft
• Graag mensen aanstuurt en hierbij het gewenste
resultaat wil behalen
• Kwaliteit hoog in het vaandel heeft.
Tot de taken behoren:
Het assisteren van de bedrijfsleider en ondernemer bij:
• Het aansturen en controleren van de medewerkers
• Het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers
en schollieren
• Het samen mee vooruit denken en plannen
van werkzaamheden
• Enkele gewas registraties en proeven uitvoeren
en begeleiden
• Het oplossen van kleine storingen tijdens oogst,
sorteer en verpakking `s handelingen
• Het bewaken van de kwaliteit van het product en
van de werkzaamheden
• Controleren van en onder controle houden
ziekten en plagen.
Bij gebleken geschiktheid betreft het een functie voor
langere tijd. Ons bedrijf heeft goede arbeidsvoorwaarden
en een prettige werksfeer.
Heb je interesse in deze baan, solliciteer dan op deze functie,
en stuur je cv en motivatie naar ons toe via:
admin@vandenbeukenkwekerijen.nl

Van Den Beuken Kwekerijen (Kwekerij Dubbroek B.V.)
Tangbroek 10 • 5991 RC Baarlo

24 mei is de samenwerkingsover
eenkomst getekend door wethouder
van Horst aan de Maas Birgit op de
Laak, Hen Schreurs van WSP en Ronald
Hoppzak, namens ABC Restaurant
Sevenum. De wethouder is blij met de

samenwerking. “De uitbreiding met
deze nieuwe activiteit biedt fantas
tische kansen aan werkzoekenden
uit onze regio.” In het nieuwe ABC
Restaurant kunnen gasten kiezen uit elf
restaurants onder één dak.

Ondertekening Greenports 3.0
Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas heeft dinsdag 23 mei de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 ondertekend. Dit deed hij namens Greenport Venlo.
Ook onder meer provincie ZuidHolland, provincie Noord-Holland,
provincie Limburg en het ministerie
van Economische Zaken en ministerie

van Infrastructuur en Milieu zetten hun
handtekening onder de impulsagenda
Greenports 3.0. Overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen

slaan de handen ineen om de
Nederlandse tuinbouw, sierteelt en
agrologistiek verder te moderniseren
en te versterken.

Open weekend Wijnhoven Horst
In het artikel over de verhuizing van binnenhuisadviseur Wijnhoven Horst in de editie van woensdag 24 mei
stond per abuis een verkeerde datum vermeld.
Vanaf 30 mei is de nieuwe vesti
ging aan de Industriestraat geopend.

Tijdens het eerste weekend van juli
vindt er een open weekend plaats,

waarbij geïnteresseerden de nieuwe
locatie kunnen komen bezichtigen.

Servicedag scootmobielen
Het Platform Gehandicapten Horst aan de Maas organiseert samen met Medipoint uit Venlo een servicedag voor
mensen met een scootmobiel of een ander hulpmiddel. Deze vindt plaats op woensdag 7 juni in de Mèrthal in Horst.
De dag begint om 09.00 uur
en eindigt om 16.00 uur, tussen de
middag is er een uur pauze. Op deze

dag zijn twee monteurs van Medipoint
aanwezig om kleine reparaties uit te
voeren.

Neem voor meer informatie
contact op met Jan Coppers via
077 398 33 84.

Open week Flores in Terra
Kwekerij Flores in Terra in Melderslo houdt van zaterdag 3 tot en met zondag 11 juni een open week. Bezoekers
kunnen tijdens deze week dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur de diverse soorten exoten en mediterrane planten
bekijken.
Flores in Terra is een kwekerij
en groothandel, die uitsluitend
levert aan de handel en
tuincentra. Het assortiment omvat

bijzondere exoten, mediterrane
en kuipplanten, waarbij het accent
ligt op duurzame, groenblijvende
en koude bestendige planten, die

doorgaans niet in tuincentra zijn
te vinden. Het bedrijf is tevens
de grootste Musa (tuinbanaan)
kwekerij van Europa.
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HALLO krijgt Venrays zusje
Kempen Media, uitgever van onder andere HALLO Horst aan de Maas, start in het najaar met een Venrayse
editie. Dat heeft de uitgeverij maandag 29 mei bekendgemaakt.
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Open dag en lezing
Hospice Doevenbos
Buurtzorghuis Hospice Doevenbos bestaat binnenkort een jaar,
Buurtzorg tien jaar. Daar wordt bij stilgestaan door middel van een lezing
op vrijdag 9 juni en een open dag op zaterdag 17 juni.
Buurtzorghuis Hospice Doevenbos
in Horst werd een jaar geleden
geopend, Buurtzorg bestaat al tien
jaar. Die twee momenten worden
gevierd met een open dag en een
lezing. Deze lezing wordt verzorgd
door Manu Keirse, een expert in
patiëntenbegeleiding, rouwverwer
king en palliatieve zorg en is op
vrijdag 9 juni. De bijeenkomst vindt
plaats in MFC de Zwingel in Melderslo
en duurt van 19.30 tot 22.30 uur. De

Tuin & Terras Ysselsteyn

Uitgever Eric van Kempen (l) en commercieel directeur Jeroen Schobbers
HALLO Venray is naast HALLO Horst
aan de Maas en HALLO Peel en Maas
de derde uitgave van Kempen Media.
Het blad wordt vanaf het najaar huisaan-huis in de veertien kernen van
Venray verspreid. Het nieuwsblad en
de website HALLO bestaan in Horst
aan de Maas al acht jaar. Daar heeft

het zich inmiddels bewezen: het blad
wordt zeer goed gelezen en gewaar
deerd. De inwoners hier geven HALLO
gemiddeld een 7,7. In gemeente Peel
en Maas bestaat HALLO inmiddels twee
jaar. Dat was aanleiding voor uitgever
Kempen Media om het concept ook in
de gemeente Venray aan te bieden.

lezing is met name bestemd voor
vrijwilligers en hun aanverwanten,
maar er zijn ook nog plaatsen voor
andere geïnteresseerden uit de regio.
Wie de lezing wil bijwonen dient zich
voor 2 juni aan te melden via vrijwil
ligersdoevenbos@gmail.com
De open dag is op zaterdag
17 juni. Er is dan een rondleiding door
het gebouw. Aanmelden hiervoor
kan, voor 10 juni, via
vrijwilligersdoevenbos@gmail.com

“Wij willen met HALLO inwoners en
bezoekers van een gemeente infor
meren en emotioneren met nieuws en
achtergronden uit hun directe omge
ving. De kracht van HALLO zit dan ook
in een sterke en onafhankelijke, lokale
redactie”, aldus Eric van Kempen,
directeur van Kempen Media.

Kerkweg 19, 5813 BS Ysselsteyn (LB)
T 0478 - 54 17 09
E info@tuinenterrasysselsteyn.nl

Ysselsteyn

2e Pinksterdag open van 11.00-16.00 uur
Voor de sfeer rondom uw woning

tuinenterrasysselsteyn.nl

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

Gunstige vooruitzichten
in Horst aan de Maas
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende
goederen NVM publiceerde onlangs het jaarrapport 2016 Vastgoedmarkt
in beeld. Het geeft een onderbouwd en cijfermatig overzicht van de
woningmarkt.

Het verdere herstel van de
Nederlandse economie zorgde in
2016 voor een positieve stemming
op de woningmarkt. Mede geholpen
door de lage rente werd de markt
naar nieuwe records opgestuwd. Er
werden in een jaar tijd nog nooit zoveel woningen verkocht als in 2016.
Maar tegelijkertijd werd duidelijk dat
niet overal geprofiteerd werd van de
gunstige gang van zaken. Zo schoot
de woningmarkt op sommige fronten
door, met name in de grote steden.
Woningmarkt profiteert van
lage rente
Het stimuleringsbeleid van de
Europese Centrale Bank, dat ook in
2016 voor een zeer laag renteniveau
zorgde, was een belangrijke katalysator van de alsmaar verbeterende

woningmarkt. Geen markt profiteerde
sterker van het lage renteniveau dan
de woningmarkt. Er werd het afgelopen
jaar ruim 16 procent meer bestaande
koopwoningen verkocht en landelijk
stegen de prijzen met bijna 9 procent.
Ook in Horst aan de Maas trok de
woningmarkt aan. In een aantal segmenten leidde dit echter tot oververhitting, waarbij de vraag het aanbod ver
oversteeg. Sterk stijgende prijzen waren
het gevolg, waarbij vaak meer werd
betaald dan de vraagprijs. Met name
starters, die te maken hebben met
beperkende financieringsmaatregelen,
zagen hun kansen op de koopwoningmarkt slinken.
Vooruitblik: 2017 wordt weer
beter dan afgelopen jaar
Het positieve sentiment zal ook in
2017 het beeld bepalen. Het Centraal
Planbureau voorspelt een groei van
de Nederlandse economie die de

2 procent overstijgt. De werkloosheid neemt met rasse schreden af en
het vertrouwen van de consument
is hoog. Er zijn echter ook onzekerheden, met name op het politieke
en monetaire vlak. De veranderende
verhoudingen in de wereld en de
verkiezingen in een aantal Europese
landen zijn mogelijk zand in de
motor van de Nederlandse economie. Onzeker is ook of de Europese
Centrale Bank besluit om het huidige
stimuleringsprogramma al dan niet
voort te zetten.
Wilt u hierover meer informatie
of een exemplaar van De NVMuitgave ‘Vastgoedmarkt in beeld’
vrijblijvend ontvangen? Neem dan
contact op met uw NVM-makelaar.

www.intermakelaars.com

Gevraagd

Ervaren minigraver
machinist
Profiel:
Je bent in het bezit van een Certificaat basisveiligheid (VCA)
en rijbewijs B-E.
Bij gebleken geschiktheid volgt een vast contract.
Frans van der Zanden B.V.
Bluyssens Broekdijk 12
5721 RN Asten

Tel. 06 23 57 20 12
info@vanderzandenminigraver.nl
www.vanderzandenminigraver.nl
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Soep voor Ghana
Het keramiek-festival Rakuvaria live vindt plaats op zaterdag 4 en
zondag 5 juni in Sevenum. Tijdens dit festival wordt de actie Empty Bowls
gehouden voor schoolkinderen in Ghana.
De Sevenumse stichting Vrienden
van Christopher steunt al meer dan
tien jaar enkele kleinschalige school
voedselprojecten in het noorden
van het West-Afrikaanse Ghana.
Met steun van de stichting wordt er
in de hongerperiode voedselverstrek
king op school georganiseerd zodat
de kinderen geen honger hoeven te
leiden. Op dit moment ontvangen
de vijfhonderd leerlingen van de
plattelandsschool in Yebongo op deze
manier schoolvoedsel. Het gevolg
is dat meer leerlingen de school
afmaken en dat het belang van goed
onderwijs breder gedragen wordt.
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Sezako

Muzikale wandeltocht
A-capellakoor Sezako uit Sevenum organiseert op maandag 5 juni, tweede pinksterdag, een culturele en
muzikale wandeltocht in de Heesbeemden tussen Kronenberg en Sevenum.

In de afgelopen maanden hebben
de keramisten en organisatoren van
het festival Ed en Ine Knops een
oproep gedaan onder keramisten
om soepkommen te vervaardigen
voor het goede doel. Het aanbod van
soepkommen is groot en daarmee
divers. Tijdens het festival wordt
er Ghanese pindasoep met vers
brood verkocht door vrijwilligers van
Stichting Vrienden van Christopher.
De opbrengsten van de verkoop
gaan volledig naar het Schoolfeeding
project. Kijk voor meer informatie op
www.vriendenvanchristopher.nl en
www.rakuvaria.com

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

Het thema van de dag is ‘Op stap
met…’. Het wordt een middag met
bijdragen van allerlei muzikale
groepen. Het evenement begint
op Boerencamping ’t Rouweelse
Veld. De eerste wandeling start om
13.00 uur, de laatste rond 14.00 uur.

Onder het wandelen wordt er op
diverse plaatsen muziek gemaakt
door Slagwerkgroep Drums & Roses,
troubadour Henk Deters, Dansgroep
DanceDepartment Malden, Marcel
Kuepers en Ria Janssen, dichter Koos
van den Kerkhof, muziekgezelschap

MOM en a-capella koor Sezako
zelf. De middag wordt bij camping
’t Rouweelse Veld afgesloten met een
optreden van de band MOM, dat tot
ongeveer 18.00 uur duurt.
Aanmelden voor de wandeling kan
via info@sezako.nl

Openstelling ‘t Zoemhukske
Autobedrijf

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

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!

Het praktijkcentrum voor bijenteelt aan de Kasteellaan in Horst, ’t Zoemhukske, is op zondag 4 juni van 14.00
tot 16.00 uur geopend. Het thema is ‘Planten en bloemen, een bron van voedsel voor insecten’.
Rondom ’t Zoemhukske is de
drachtplantentuin opengesteld, waar
inspiratie op kan worden gedaan
voor de eigen tuin. Drachtplanten
zijn planten die voedsel geven aan
insecten. Deze insecten zorgen

op hun beurt voor bestuiving. De
drachplantentuin bij ’t Zoemhukske
wordt onderhouden door de
imkers van de imkervereniging
van Horst. In de middag wordt er
een bijenhotel, een woonplek voor

allerlei soorten insecten, van pallets
opgebouwd. Kinderen kunnen
hierbij helpen door bijvoorbeeld
rietstengels, stro, bloempotscherven
en steentjes van thuis mee te
nemen.

Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

Landskampioen Peelse Golf
Het Heren Senioren 1 team (18 holes) van de Peelse Golf in Evertsoord heeft onlangs in Lelystad de
landstitel veroverd. Het won van de Rijswijkse 1. Al eerder was De Peelse Golf succesvol met het Heren
1 team dat in 2016 landskampioen werd. Het Heren 1 standaard 36 holes team en het Damesteam 27
holes promoveerde naar de eerste klasse, en Heren Senioren 3 promoveerde naar de tweede klasse.

en zo 13
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GEPLUKT Bianca van den Berg

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.

deed Bianca de havo en daarna volgde
ze een éénjarige opleiding Transport
en Logistiek in Venlo. Door een stage
kwam ze bij ECS European Containers
terecht. “Daar heb ik vervolgens vijftien
jaar met veel plezier gewerkt.”

Terugverhuisd
naar Lottum
Bianca zat bij ECS helemaal op haar
plek en had dan ook al aangegeven
het bedrijf van haar ouders niet over
te willen nemen. “Maar toen begon op
een gegeven moment toch het onder
nemersbloed te borrelen,” vertelt ze.
In 2003 startte ze een eigen bv, ook in
de logistieke- en transportsector en dit
bedrijfje ging op in het bedrijf van haar
ouders, dat Bianca uiteindelijk dus toch
overnam. Vanuit Sevenum, waar Bianca
sinds 1997 met haar man Luus woonde,
werd in 2004 terugverhuisd naar het
ouderlijk huis in Lottum. “Prachtig,”
vindt Bianca, “we hebben hier zo veel
vrijheid.”

Een soepele
machine

Ze is een echte duizendpoot. Van gemeenteraadslid tot voorzitter van de gym- en turnvereniging, en dan
ook nog eens zelfstandig ondernemer. Ze is altijd bezig, stilzitten kan ze niet. Deze week wordt Bianca van den
Berg geplukt.

PUZZEL

Bianca groeide op in Lottum, als
enig kind en als dochter van onderne
mers. Haar ouders hadden een eigen
transportbedrijf in combinatie met een
handelsonderneming van boomkwe
kerijbenodigheden. Na de basisschool

Naast het eigen bedrijf in
Lottum, is Bianca enorm actief in het
verenigingsleven. Ze is voorzitter van
turn- en gymvereniging Hosema, waar
haar drie dochters Kim (15), Floor
(13) en Jans (6) lid van zijn. “Als er
uitdagingen of problemen zijn, denk
ik automatisch mee in oplossingen,”
zegt Bianca over haar voorzitterschap.
“Maar makkelijk is het niet altijd.
Hosema biedt turnen, dansen en
freerunnen aan. Die drie disciplines,
dat is een hele uitdaging. Daarnaast
is het een heel jonge vereniging, we
bestaan pas tien jaar, maar inmiddels
is het wel een vrij soepele machine
geworden,” vertelt Bianca niet
zonder trots. Haar bestuursfunctie
bij Hosema is niet enige. Naast de
turn- en gymvereniging, zit Bianca
ook in het bestuur van de dansgarde
van Lottum, waar Kim, Floor en Jans
eveneens alle drie dansen. Verder is
ze nog penningmeester van de Gekke
Maondig Vereniging De Peg en als klap

op de vuurpijl is Bianca sinds 2009 ook
gemeenteraadslid. Ze is lid van de partij
Essentie. “Eigenlijk heb ik een hekel
aan politiek,” vertelt Bianca. “Als het
écht een politiek spelletje wordt, dan
gaat het niet meer om het doel. Het
nut en de noodzaak worden dan vaak
uit het oog verloren.” Toch bevalt het
politieke klimaat in Horst Bianca wel.
“In Horst zijn we het vaak gezamenlijk
eens, er is een heel prettige sfeer
binnen de gemeenteraad. En als we
het een keer niet eens worden, dan
moet je op een gegeven moment
gewoon accepteren dat dat niet lukt en
respect hebben voor elkaars mening en
standpunt.”

Pleegouders
ontlasten
Alsof het nog niet druk genoeg is
met alle activiteiten, zijn Bianca en
haar man Luus vier jaar geleden ook
pleegouders geworden. “Niet fulltime,” zegt Bianca, “maar één à twee
keer per maand komen er hier in het
weekend pleegkinderen die in een
ander pleeggezin wonen. We gaan dan
leuke dingen met ze doen en op die
manier kunnen we de pleegouders een
beetje ontlasten.”
Rustig is het voor Bianca dus
bijna nooit. “Ik heb het in theorie wel
heel druk,” zegt ze, “maar zo voelt
het eigenlijk niet. Ik ben graag bezig,
breng mensen met elkaar in verbinding
en ben niet bang om paden te
bewandelen die nog nooit bewandeld
zijn. Nieuwe samenwerkingen, anders
durven denken en vervolgens ook
uitvoeren. Het grote voordeel is dat ik
zelfstandig ondernemer ben, waardoor
ik mijn tijd flexibel in kan delen.” Tijd
voor ontspanning is er volgens Bianca
dan ook nog. “Ontspanning vind ik
bijvoorbeeld in sporten. Ik bootcamp
minimaal drie keer in de week en
verder wandel en fiets ik graag. Ook
is het fijn om soms gewoon lekker
thuis te zijn.” Toch blijft echt stilzitten
en niets doen moeilijk voor Bianca.
“Dan begint het na een paar dagen te
kriebelen en dan moet ik gewoon iets
gaan doen”, lacht ze.

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Graag even bestellen!
• 4 soorten vlees:
- gemarineerde karbonade
- gemarineerde kipfilet
- hamburger
- bbq worst
•
• 4 soorten saus:
- zigeuner
- cocktail
•
- knoflook
- bbq saus

10
borden/bestek
en servetten
kruidenboter,
stokbrood
wit/bruin

p.p.
95
en
sam

• 3 soorten salade:
- huissalade
- pasta kipsalade
- bbq salade
• koude schotel,
aardappelsalade

BUDGETBARBECUE!
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opinie

Wat
zeg je?
De kasteelruïne in Horst heeft de afgelopen
tien jaar een flinke metamorfose gekregen.
Oud metselwerk is gerepareerd, er is een
welkomstpoort en uitkijktoren gekomen en
delen van het kasteel zoals de ridderzaal, het
gevanghuis en de kelders zijn gerestaureerd.
De ruïne is een bekende plek in Horst en
omgeving, 62 procent van de inwoners zegt
de plek wel eens te hebben bezocht. Onlangs
maakten de beheerders hun nieuwe plannen
voor het kasteel bekend. “Door de jaren heen is
het kasteel altijd veranderd, vroeger al toen het
bijvoorbeeld van armere families overging op
rijkere families en nu nog steeds. In die traditie
past de nieuwe laag die we willen bouwen heel
goed”, liet de stichting in een interview met dit
blad weten. Goed idee, vindt 31 procent. “Mooi,

Inwonerspanel

1.672 leden

01
06

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Trekt wellicht de jeugd’
De beheerders van Huys ter Horst hebben grote plannen met de ruïne. Er komt onder andere een beweegbox en de toren wordt opnieuw
opgemetseld. De meningen over de plannen zijn verdeeld. Zo ziet 31 procent van de inwoners van Horst aan de Maas de ideeën wel zitten,
terwijl 35 procent liever heeft dat alles bij het oude blijft. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

35%
Oneens

31%
Eens

34%
Neutraal
Goed dat kasteelruïne
modern jasje krijgt

die kant op.”
als het weer toegankelijk wordt. Een modern
Als het aan 55 procent van de inwoners ligt,
jasje zal misschien ook jeugd trekken”, denkt
wordt Huys ter Horst in zijn oude glorie hersteld.
deze persoon. Toch is niet iedereen in Horst aan
de Maas onverdeeld enthousiast over de plannen. Ook wordt geopperd om eens naar kasteel
Keverberg in Kessel te
“Waarom moet ook
kijken. Deze voormalige
deze ruïne commercieel
‘Anders raakt het
ruïne werd enkele jaren
worden uitgebaat? Ik zie
in verval’
geleden geheel her
liever dat er wat aan
bouwd.
de verbeelding wordt
‘Maak er geen paleis van’
overgelaten”, vindt
TipHorstaandeMaas
iemand. Een ander zegt:
is een samenwerkings
‘In originele staat
“Wanneer ik de ruïne
verband tussen
herbouwen’
zie, krijg ik elke keer
HALLO Horst aan de
buikpijn. Zeker als ik
Maas en TopOnderzoek.
terugdenk aan hoe dit vroeger was. Het had toen Voor meer resultaten of aanmelden
iets mysterieus. Sinds de bouw van het metalen
voor de volgende enquête, kijk op
harnas om de toren kijk ik überhaupt niet meer
www.tiphorstaandemaas.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

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Pinksterdag alle
vestigingen geopend!

JUBILEUMACTIE

Vaatwasser
cadeau*
met vaatwasproducten
voor een stralende vaat**
+ extra cadeau: het hele jubileumjaar een GRATIS kitchenaid*

* bij aankoop van een keuken ** vraag naar de voorwaarden

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Bespreking Poll week 20

Maak buddyproject een onderdeel van het lesprogramma
Anne van der Hulst (18) uit Sevenum organiseert vanuit haar opleiding een
buddy-project waarbij scholieren van het Dendron College in Horst een koppel
kunnen vormen met een leerling van TaalRijk in Hegelsom, waar voortgezet
onderwijs wordt gegeven aan anderstaligen. Het zou goed zijn als zo’n project
een vast een onderdeel van het lesprogramma wordt, vindt 62 procent van de
stemmers op onze poll. Zo leren leerlingen niet alleen elkaars cultuur kennen,
maar leren ze ook zich in te zetten voor de maatschappij.

De overige 38 procent vraagt zich af of het wel goed is om zoiets
te gaan verplichten. Dan komt het namelijk misschien niet vanuit
de leerlingen zelf, wat het doel van het project, betere integratie, in
de weg kan staan. Daarnaast kost zo’n project veel tijd en de jeugd
van tegenwoordig heeft al zoveel in zijn agenda staan. Niet alleen
huiswerk maken, maar denk ook aan sportverenigingen, muziek en
dergelijke.

Dossier Kasteelboerderij moet onderzocht worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

D66-lid Andries Brantsma deed onlangs op persoonlijke titel een boekje
open over de gang van zaken rondom de verkoop van de Kasteelboerderij in
Horst. Hij maakte een rapport voor de gemeenteraad dat volgens hem laat
zien dat de verkoop destijds niet rechtvaardig is verlopen. Volgens hem zijn
er onduidelijkheden over de werkelijke waarde van het pand en hoeveel
achterstallig onderhoud er precies zou zijn. Ook meent hij dat de huidige eigenaar
een voorkeursbehandeling kreeg van de gemeente. Volgens Brantsma moet er
daarom nog eens goed gekeken worden naar het dossier. Hij krijgt daarbij bijval
van D66 en SP. Wethouder Bob Vostermans liet echter tijdens de vergadering

van de Commissie Samenleving weten daar niet het nut van in te zien. Volgens
hem zijn alle vragen al eerder uitvoerig behandeld en zijn er geen nieuwe
feiten boven water gekomen. Waarom zou je dan inderdaad nogmaals alles
gaan herhalen? Is het niet veel beter om vooruit te kijken en te zorgen dat er
daadwerkelijk iets met de Kasteelboerderij gebeurt?
Aan de andere kant: als er toch nog steeds twijfels en vragen zijn, wat kan
het dan voor kwaad om de antwoorden te zoeken? Het College van B&W wordt
van alles verweten, kan zij zich dan niet veel beter verdedigen door antwoord te
geven? Dossier Kasteelboerderij moet onderzocht worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 21) > Ik ruil Hemelvaart liever in voor vrij op 5 mei > eens 32% oneens 68%

Zomers genot!

Volop kuip- en perkplanten!

Pinksteren
beide dagen

geopend!
van 09.00 tot
17.00 uur.

Garvinea

Tuingerbera

Hortensia

Winterhard
Per stuk van € 9,99

o.a. Boeren-, Magical,
Eikenblad-, pluimen klimhortensia:

699

-20%

Geldig t/m 06-06-2017

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

Allround Spuitgiet-Monteur
40 uur per week in dagdienst

Heb jij passie voor techniek en heb je de ambitie
om uiteindelijk aan de slag te gaan als zelfstandig
Spuitgiet Monteur? Ter aanvulling van ons
productieteam zijn wij op zoek naar een SpuitgietMonteur.

Werkzaamheden

Wil jij werken voor een sfeervol, professioneel
en innovatief familiebedrijf in Nederweert?
Wij zijn op zoek naar technisch talent om
de productieafdeling te komen ondersteunen.
Technique Plastique is actief in kunststof spuitgieten
voor diverse branches zoals verpakking, medisch,
verlichting, hightech en agro. Binnen het bedrijf
wordt er gewerkt met de nieuwste hightech
apparatuur om zo de mooiste producten te
produceren.

Wat ga je precies doen?

Uitvoeren van in- en uitbouwen van matrijzen;
• programmeren van machines en robots;
•

machines opstarten en bedienen, storingen
analyseren en oplossen;
• zorg dragen voor een tijdige grondstofbevoorrading van de spuitgietmachines;
• uitvoeren van klein onderhoud aan
spuitgietmachines, matrijzen en randapparatuur;
• streven naar een optimaal productieproces en
productieoutput;
• zorg dragen voor kwalitatieve producten;
• maken van meetrapportages.
•

Profiel kandidaat

Je bent op zoek naar een baan voor lange
termijn;
• je hebt een opleiding MBO werktuigbouwkunde/
mechatronica of gelijkwaardige opleiding
afgerond;
• je hebt ervaring in het spuitgieten van
kunststofonderdelen of wilt dit graag leren;
• je bent stressbestendig, flexibel en je kunt goed
zelfstandig werken;
•

•

je bent leergierig, doelgericht en je hebt een
probleemoplossend vermogen.

Werktijden
Dagdienst

Voldoe je aan het profiel van deze vacature?
Neem dan contact op met de afdeling
personeelszaken. Voor algemene informatie
verwijzen wij je graag naar onze website
www.t-plastique.com

Solliciteren

Schriftelijke sollicitatie met cv richten aan
Technique Plastique BV
Hulsenweg 2a
6031 SP Nederweert
Of per e-mail: info@t-plastique.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

Technique Plastique BV
Hulsenweg 2a
6031 SP Nederweert
info@t-plastique.com
www.t-plastique.com

brandt
los!
Ik ga naar
Coldplay en
ik ben bang
Een paar maanden geleden
bestelde ik met vier vriendinnen kaartjes voor het concert
van Coldplay in Brussel. Het
feit dat er kans was op een
aanslag schoot toen even kort
door mijn hoofd, maar de
aanslag bij het concert van
Eagles of Death Metal in de
Bataclan in Parijs was al een
hele tijd geleden, dus meer
dan een bijgedachte was het
niet. Ik was vooral blij. We
hadden staanplaatsen veroverd bij Coldplay, de band
waar we allemaal al jaren fan
van waren. Angst was nergens
te bekennen.
Nu zit het er wel. In
Manchester kwamen vorige
week 22 mensen om het leven
door een zelfmoordaanslag.
Na de aanslagen in Parijs is
muziek, iets wat ons juist bij
elkaar moet brengen, opnieuw
een groep mensen fataal
geworden. Nu was het bij een
concert van Ariana Grande, die
een paar weken geleden nog de
Ziggo Dome op zijn kop zette.
Dat dit net zo goed daar gebeurd
had kunnen zijn, is maar
moeilijk te bevatten.
Op woensdag 21 juni ga ik
naar Brussel, een van de
belangrijkste steden van Europa
en de stad die iets meer dan een
jaar geleden nog het doelwit
was van een terroristische
aanslag. Ik ga naar het Koning
Boudewijnstadion, naar een
uitverkocht muziekconcert van
een immens populaire band.
En door de gebeurtenissen in
Manchester ben ik bang.
Want het zal je maar gebeuren,
je zou maar net op het verkeerde moment op de verkeerde
plaats staan. Helemaal zorgenvrij
zal ik daar dan ook niet staan in
juni. Maar ik ga wel genieten,
speciaal voor Manchester.
Opdat we ons niet laten leiden
door angst.
Aniek

16

jongeren

01
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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
School
Woonplaats

Emma Wijnbergen
12
Dendron College
Meerlo

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Kiss you van One Direction. Ik was vroe
ger echt een grote fan van deze band.
Samen met mijn moeder en zusje ben
ik een keer naar hun concert geweest
in Amsterdam. Daar speelde One
Direction dit nummer ook. Ze maken
leuke muziek, maar gelukkig ben ik nu
niet meer zo’n fan als eerst.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik wil al mijn hele leven naar New York.
Het is een gigantisch grote en mooie
stad. Verder zou ik ook nog naar Afrika
willen om daar op safari te gaan. Ik zou
graag de dieren willen zien die daar
leven.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?

Een F16 kunnen besturen. Het is handig
om ergens snel heen te vliegen en heel
gaaf om te doen. Later wil ik ook gaan
werken met F16’s.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik sprong vroeger veel trampoline. Daar
kon ik mijn energie in kwijt. Nu doe
ik dat nog steeds heel vaak. Ik vind
het leuk om salto’s te maken tijdens
het springen. Verder zong en danste ik
veel. Nu zit ik niet meer op dansen dus
doe ik het minder vaak.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Met schoolkamp van de basisschool
waren we aan het voetballen en toen
merkten we dat we een klik hadden.
We zijn daarom vaker gaan afspre
ken. Nu zitten we ook bij elkaar in de
klas. We zijn nu al ongeveer een jaar
vrienden.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?

aan
Emma Wijnbergen

Ik zou willen kunnen vliegen. Dit lijkt
me echt superhandig, want je hebt
nooit last van andere mensen en kunt
overal altijd naartoe. Verder lijkt het
me ook gewoon gaaf om te kunnen
vliegen.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Alles wat je nodig hebt om te kun
nen leven. Dat is wel slim als het mijn
laatste beetje geld is. Eten en drinken
lijkt me dan erg handig.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat het over een paar dagen Meistage
is. Dat is een volleybalkamp voor kin
deren die bij de Summa Volleybalschool
volleyen. De Summa Volleybalschool
is in Meijel en daar word je voor uit
gekozen. Daar krijg ik extra trainingen
en andere tips. Ik volleybal nu vijf keer
in de week. Ik heb heel veel zin in het
kamp ook al wordt het zwaar. We gaan
12 uur trainen in één weekend.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Samen met ons gezin of vriendinnen
een film kijken op tv of Netflix. Het
liefst kijk ik dan films met actie erin.
Films zonder actie kan ik ook wel leuk
vinden als het een comedy is.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
In de kerstvakantie was ik met mijn
moeder naar de musical The Lion King
geweest. Het was echt heel mooi en
spectaculair. De kostuums vond ik ook
echt heel gaaf eruitzien. Ik zou zo nog
een keer naar die musical gaan.
Wat is je favoriete hobby?
Dat is volleybal. Volleybal is de enige
sport waar ik op zit en is de leukste
sport die er is. Het is ook een sport die
ik goed kan dus dan wordt het vanzelf
leuk om te doen. Ik volley ook erg
vaak. Één keer in de week ga ik naar
de Summa School en voor de rest vol
leybal ik bij Meerlo. Later wil ik graag
iets doen met volleytopsport.
Wat is je droombaan?
Ik zou volleybalster of politieagente
willen worden. Bij de politie werken
lijkt me leuk omdat je dan veel actie
en afwisseling hebt. Soms moet je
dan ook naar andere landen om wat
te doen voor de politie. Toch als ik zou
moeten kiezen zou ik liever volleybal
ster worden. Dat is toch wel echt mijn
droom om bij het Nederlandse team
te spelen. Het is wel lastig om bij een
team te komen dat hoog speelt.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Blijf jezelf wat er ook gebeurt. Dat zegt
mijn moeder altijd. Je moet je ook niet
anders voor doen dan je bent. Mensen
vinden je aardig om hoe je bent en niet
om hoe je doet.
Wat zou je nooit weggooien?
Een foto in een lijstje waar ik met mijn
oma opsta na een K3-concert. Dit vind
ik wel een mooie herinnering met oma
dus ik zou het nooit weggooien. Opa
en oma zijn onze buren. Ik kom er bijna
elke dag en ze zijn erg belangrijk voor
me.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal te vroeg, want ik vind het
vreselijk om te laat te komen. Zelfs
voor het eerste uur op school ben ik er
als eerste. Als je te laat bent moeten
mensen op je wachten of beginnen ze
zonder je en dat is gewoon vervelend.
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J ting op alle jurkjes
25% kor

1, 2 en 3 juni
jurkjesdagen
Spoorstraat 1 • Tienray
www.modehuiscruysberg.nl

Zoveel spijt
Nadat ik zwetend in de
gymzaal heb moeten zitten,
kon ik ook eindelijk gaan
genieten van het mooie weer.
Zodra ik ook thuis was, gingen
de normale kleren uit en de
bikini aan om lekker te
genieten van het zonnetje.
Daar lag ik nog niet ingesmeerd, want ik dacht ‘dat ga
ik zo nog wel doen’. Alleen
was ik even vergeten dat om
07.00 uur opstaan tot wel
vroeg is en voor ik het wist
was ik weg.
Een uur later schrok ik
wakker, maar het was te laat.
Mijn benen, buik, schouders,
neus en armen waren vreselijk
verbrand en smeren ging niet
meer helpen. Alles deed pijn en
ik bleek ook nog een lichte
zonnesteek te hebben. Gelukkig
was ik nog wel zo verstandig om
de rest van de dag uit te zon te
blijven.
Deze domme actie heeft er
voor gezorgd dat ik mijn eerst
vrije week vooral binnen heb
gezeten en veel pijn heb moeten
lijden. Ik heb veel leuke dingen
moeten afzeggen, omdat mijn
rode huidje het nog niet aan
kon. Natuurlijk vonden mijn
familie en vrienden het hilarisch
en noemen ze me daarom
Kreeftje Puck.
Terwijl ik dit aan het
schrijven ben is het meeste van
de roodheid weg, maar heb ik er
wel een erg lelijke tan line bij.
Mensen, vergeet je echt niet om
in te smeren, want je gaat er
echt heel erg veel spijt van
krijgen als je het niet doet.
Ik kan het weten als kreeft.
Wees lief voor je huid en smeer
je goed in! Vergeet ook niet om
goed te drinken met dit weer en
dan vooral water. Andere dingen
mogen natuurlijk ook gedronken
worden, maar wel met mate.
Vergeet vooral niet om te
genieten van dit weer!
Liefs,
(kreeftje) Puck

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
01 juni 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis gesloten
op 2e Pinksterdag

Wijziging afvalinzameling
vanwege 2e Pinksterdag

In verband met Pinksteren zijn het gemeentehuis en Openbare Werken op maandag
5 juni 2017 gesloten.
• Voor aangiften van geboorten en overlijden kunt u op dinsdag 6 juni a.s. weer terecht.

Op 2de Pinksterdag, maandag 5 juni, wordt er geen afval opgehaald.

• Hebt u een dringende melding voor Openbare Werken, die niet kan wachten tot de
eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Raadsvergadering
6 juni 2017
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Voorstel tot het opiniërend bespreken van het
Horecabeleid (in het buitengebied) Horst aan
de Maas.
• Voorstel tot het opiniërend bespreken van
de Uitgangspuntennotitie voor vrijkomende
agrarische bebouwing (VAB).
• Voorstel tot het opiniërend bespreken van de
Beleidsnotitie Teelt ondersteunende Voorzieningen (TOV).
• Voorstel tot het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 mei 2017.
• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet voor de permanente huisvesting van
korfbalvereniging Sv Oxalis op sportpark
Wienes in Hegelsom.
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan Nieuwe Peeldijk 36 America.
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Recreatiepark Kasteel Ooijen.
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Comert.
• Voorstel tot het vaststellen van de Grondexploitatie Toverland.
• Voorstel tot het niet indienen van wensen en
bedenkingen tegen de uitgangspunten en
doelstellingen Regiovisie bijzondere doelgroepen.

Inwoners die normaal gesproken hun afval op 5 juni zouden aanbieden, kunnen PMD en restafval
op zaterdag 3 juni (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten. Voor keukenafval is er geen inhaaldag. U
kunt dit op de eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de straat zetten.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Stichting Taxus Taxi vanaf juni weer actief met inzamelactie

Gratis ophaalservice taxussnoeisel
Uit taxussnoeisel kan een belangrijke basisgrondstof voor chemotherapieën gehaald worden. Vorig jaar heeft de stichting Taxus Taxi 442.060 kilo taxussnoeisel ingezameld; goed
voor 3.700 chemotherapieën. Ook dit jaar kunt u een bijdrage leveren aan de strijd tegen
kanker door uw taxussnoeisel in te leveren.

• Voorstel tot het niet indienen van zienswijzen
tegen de Ontwerp-begroting 2018 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Domein Limburg Noord (MGR SDLN).
• Voorstel tot het instemmen met het door het
Algemeen Bestuur van Venlo GreenPark vastgestelde liquidatieplan gemeenschappelijke
regeling Bedrijvenschap Businesspark Venlo
en kennis te nemen van het vastgestelde
jaarverslag en de jaarrekening 2016.
• Voorstel tot het vaststellen van de financiële
verordening ex. artikel 212 Gemeentewet en
gewijzigde Nota Reserves & voorzieningen
2017.

Gratis laten ophalen taxussnoeisel
Taxus Taxi begint in de eerste week van juni
weer met de inzameling van taxussnoeisel.
Taxus Taxi haalt uw taxussnoeisel gratis bij u
op. Maak daarvoor een afspraak via
www.taxustaxi.nl/afspraak.
De stichting mag een bepaald maximum aan
snoeisel ophalen. Als dat is bereikt, stopt de
ophaalservice. Op www.taxustaxi.nl leest u of
de inzamelactie nog loopt.

Zeil en zakken af te halen bij gemeentewerf
Taxus Taxi stelt gratis opvangzeilen en tassen
beschikbaar. Hiermee kan het knipsel schoon
opgevangen worden en op een luchtige manier
worden bewaard. Zorgt u ervoor dat het snoeisel zo schoon mogelijk is. In de jonge (frisgroene) scheuten zit de heilzame stof. U kunt een
knipzeil en een tas ophalen bij de gemeente:
Openbare Werken, Americaanseweg 43 in
Horst. U kunt daar terecht op werkdagen van
07.30 tot 16.00 uur.

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.
De vergadering wordt live in video uitgezonden
via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de website www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaren en
klachten

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 6 juni 2017
bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 19.00 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen
verleende omgevingsvergunning voor een
kantoorfunctie aan de Nehobolaan in Tienray
en behandeling van een bezwaarschrift tegen
de afwijzing van een handhavingsverzoek aan
de Nehobolaan in Tienray.

een bedrijfsgebouw aan de Broekveldweg in
Horst.

Hoorzitting om 19.45 uur
Behandeling van 2 bezwaarschriften tegen een
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting
vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

America
Doenssenstraat 1

Hegelsom
Stationsstraat 137

Grubbenvorst
Horsterweg 70
Lottumseweg 43c
Broekeindweg 13
Venrayseweg 162
Sectie D nr. 2147

Horst
Venrayseweg 104a
Gastendonkstraat 1c
De Afhang, fase 3, kavel 409
Meterik
Bondserf ongenummerd

Sevenum
Greenport (S, nr. 168)
Op den Bergen 6
Most ongenummerd
Californië, kavel 1
Midden Peelweg 5
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
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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.

Eerlijk is eerlijk, een compliment is op zijn plaats
Venlo heeft 12 miljoen euro te kort op het uitvoeren van de zorgtaken
jeugd, werk en welzijn. Een ramp voor mensen die zorg nodig hebben
want zij zijn straks ongetwijfeld de dupe.
Horst aan de Maas heeft geluk
kig altijd zicht gehad op de zorg
kosten. Elk kwartaal werd aan de
gemeenteraad gerapporteerd. Niet
altijd perfect, maar wel afdoende.
Horst aan de Maas ziet voor 2016
een eindafrekening binnen wat er
financieel begroot was. Voor 2017

zelfs een klein positief resultaat. Het
reservepotje van 1 miljoen hoeft niet
aangesproken te worden. Deels wordt
dit potje ingezet om zaken nog beter te
kunnen regelen (doorontwikkelen).
Petje af en complimenten voor
wethouder Birgit op de Laak en haar
team. En heel bijzonder, hebt u een

vraag, melding of opmerking: de
ervaring leert dat de wethouder dit
echt oppakt. Chapeau. Dan Venlo. Daar
riep de gemeentesecretaris luid dat
het tekort van 12 miljoen aan de poli
tiek zelf te wijten was. Zij had te veel
bezuinigd op organisatie en ambtelijk
personeel. Gelukkig heeft Horst aan de
Maas het een stuk beter voor elkaar.
Wel staat er nog een taakstellende
bezuiniging open voor de organisa
tie maar de gemeentesecretaris wil

deze bezuiniging schrappen. Zal hij de
situatie in Venlo daarvoor mede als
argument gebruiken?
Tot slot, D66 blijft zeggen: Niemand
mag tussen wal en schip vallen, dus
iedereen moet die zorg krijgen die hij
of zij nodig heeft.
U kunt met ons in gesprek
komende zaterdag van 11.00 tot 12.00
uur in de bibliotheek van Horst.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Geloofwaardigheid
Een uitspraak die ik recent vaak hoor. Januari 2017: in de HALLO mijn
artikel over proces inzake station Grubbenvorst als voorbeeld hoe inwoners
en overheden samen kunnen en moeten werken.
Vier maanden later: in de HALLO
dit artikel hoe datzelfde proces er
voor zorgt dat bij diezelfde inwoners
de geloofwaardigheid in de poli
tiek verdampt. Inwoners die twee
jaar intensief samenwerken met de
provincie om draagvlak te creëren in
Grubbenvorst voor het voorstel van

de provincie, zien dat al hun werk met
één financiële pennenstreek weg is.
Oorzaak: spelregels met betrekking tot
BTW veranderen tijdens het spel en
broddelwerk van Prorail, die vergeet
om opstelsporen te begroten.
Woorden als belang voor de regio,
onschatbare waarde, belangrijk voor

Greenport et cetera blijken holle kreten
te zijn. Onschatbare waarde blijkt
alleen een financiële waarde te zijn.
Burgers die meepraten, meedenken en
het grotere belang hoger stellen dan
hun eigen belang zijn van onschat
bare waarde voor de gemeenschap.
Die waarde is niet in geld uit te druk
ken. Alles wat er wordt gedaan om de
afstand burger en politiek te verkleinen
kunnen we vergeten als we op deze
manier met onze betrokken inwoners

omgaan. Gelukkig hebben de meeste
politieke partijen het college een pol
tieke steun in de rug gegeven met de
aangenomen motie en is er nog hoop
het station alsnog conform planning te
realiseren. Het kan en mag niet zo zijn
dat we de veel geroemde burgerparti
cipatie verkwanselen. Dat doen we niet
met gemeenschapsgeld en moeten we
zeker ook met de burgers niet willen.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Korfbalvereniging Oxalis komt naar Sportpark Wienus?
Althans dat is het plan dat nu klaar ligt. Op 6 juni behandelt de
gemeenteraad van Horst het voorstel om geld beschikbaar te stellen om
dit mogelijk te gaan maken.
Het voorstel dat er nu ligt is een
logisch vervolg in het proces dat
jaren geleden is ingezet met de fusie
van de samenwerkende korfbalver
enigingen en gedane toezeggingen
van het College. Nut en noodzaak
zijn aangetoond, want Oxalis heeft
binnenkort geen thuisbasis meer en
voor stemmen lijkt dan ook meer

dan logisch. Als SP worden we blij van
dit voorstel en we zullen aangeven
waarom. Er ontstaat door dit plan een
accommodatie waar in totaal zes ver
enigingen en groepen mensen gebruik
van gaan maken, waardoor gemeen
schapsvoorzieningen en daarmee geld
optimaal worden gebruikt. Door het
toepassen van zonnecellen wordt er

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

Cateringservice

Jolanda Pouwels

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

gezorgd voor een duurzame accommo
datie en een meer gunstige exploitatie.
Door de inzetbaar van de zogenaamde
hulpboeren van zorgboerderij Wienes
wordt ook nog een maatschappelijke,
sociale component toegevoegd aan dit
plan.
Maar we worden ook blij dat er
toch wordt geïnvesteerd in accommo
daties op de dorpen, zo essentieel voor
de levensvatbaarheid van verenigingen
maar zeker ook de leefbaarheid van de
kleine kernen, in dit geval Hegelsom.

Erg blij is de SP ook dat, ondanks
de druk van die andere grote partij
in Horst en zelfs landelijke politici,
dit plan geen onderdeel is geworden
van Afslag 10, waardoor Wienus en
Oxalis nu al vooruit kunnen. Ook hun
opmerking dat de accommodatie van
Hegelsom samen zou moeten gaan
met andere dorpen wordt met dit
goede plan ontkracht.
Kortom, we zijn erg blij met dit
plan voor alle groepen die nu en in de
naaste toekomst gebruik gaan maken

Ook automaat!

L

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

van deze hernieuwde accommodatie.
Onze mening over dit voorstel bij de
stemming in de raad geven we nog
niet maar laat zich raden.
Een erg goede samenwerking
tussen verenigingen, een schitterend
plan waarbij goed is gekeken naar de
toekomst en naar de lasten voor de
samenleving met een mooie sociale
plus door de hulpboeren van Wienes.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

MEGA
ROMMELMARKT
Carbootsale Horst

5 + 18 juni

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

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

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Bij Het Aardbeienland staat smaak voorop en u
bent verzekerd van verse en rijpe oogst!
De Lambada aardbei is een aardbei voor
fijnproevers. Heb je het over de Lambada, dan
denken velen ook aan het sensuele dansnummer
uit jaren 80 van de Braziliaanse groep Kaoma.
De Lambada staat uiteraard ook bekend als een
uitzonderlijk zoete aardbei met een geweldige
smaak. Veel mensen vinden de smaak van de
Lambada aardbei de lekkerste van alle soorten en
laten ons dat regelmatig weten. De vrucht heeft
een heerlijk vol aardbei-aroma en evenals het
dansnummer word je er gewoon vrolijk van!

Hockeyteam C1 kampioen
Door: Hockeyclub Horst
Het meisjes C1 team van Hockeyclub Horst is zaterdag 27 mei kampioen geworden in Meerssen.
Onder grote belangstelling hebben zij de wedstrijd met 10-1 gewonnen en zijn met nog een wedstrijd
te gaan ongeslagen kampioen.

De Lambada aardbeien komen nu van de volle
grond en zijn nog ongeveer 3 weken verkrijgbaar.

Tot 4 juni is de Lambada verkrijgbaar
voor € 1, 0 (250 g.), op = op!

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

JO9-2 kampioen bij SV Lottum
Door: voetbalvereniging SV Lottum
Het team JO9-2 van voetbalvereniging SV Lottum is kampioen geworden. Het team haalde na een
prachtige overwinning met 1-0 op zaterdag 27 mei tegen RKsv Wittenhorst uit Horst het kampioenschap binnen in de voorjaarsreeks.

077 397 02 16

Berkers Techniek B.V. is een modern bedrijf dat zich bezig
houd met het bouwen en ontwikkelen van machines voor
landbouw en industrie. Constructiewerkzaamheden en het
opbouwen van elektrisch-hydraulische installaties behoren
tot onze werkzaamheden. Onderhoud en het verrichten van
aanpassingen aan machines is een deel van onze activiteiten.
Voor aanvulling van ons team zijn we op zoek
naar een kandidaat voor de functie van:

CONSTRUCTIEBANKWERKERMONTAGEMEDEWERKER M/V
Heb je interesse in deze afwisselende functie en heb je gevoel
voor techniek, neem dan schriftelijk contact met ons op voor
15 juni aanstaande. Het betreft een fulltime baan met prima
arbeidsvoorwaarden. Ook kunnen we als leerbedrijf optreden.
Berkers Techniek BV
t.a.v. Frank Berkers, Indumastraat 9, 5753 RJ Deurne
Tel. 0493 310305 • e-mail: kantoor@berkerstechniek.nl

SV Melderslo A2 kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De A2 van korfbalvereniging SV Melderslo speelde zaterdag 27 mei haar kampioenswedstrijd in
de hitte. De meiden hebben met 9-4 gewonnen van Olympia/DOS A2. Hierdoor zijn ze veldkampioen
geworden.

www.berkerstechniek.nl

www.agritruck.com
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Driesvenplant is een bedrijf dat de opkweek
en verkoop van blauwe bessenplanten verzorgt.
Voor onze locaties in Meterik als ook in Melderslo
zijn wij op zoek naar een:

Goud voor stijldanskoppel
De uit Tienray afkomstige Sandrina Cruijsberg en Nikita Lukashou, beide 14 jaar, hebben onlangs de gouden
medaille gewonnen tijdens de Nederlandse kampioenschappen stijldansen.

Handige klusjes-/
tuinman m/v

Werkzaamheden zijn zoal: verven, opruimen, tuinonderhoud en
klussen die rondom bedrijf nodig zijn. Het is handig als je technisch
bent ingesteld en zelfstandig kunt werken. Ook verwachten we op
den duur eigen inzicht in zaken die gedaan mogen worden. Bezit van
een autorijbewijs is een must.
We verwachten dat hier tussen de 8 en 16 uur werk per week aan
besteed kunnen worden. Tijdens de zomer- en wintermaanden
kunnen de tijden wellicht iets verschillen van elkaar.
Ben jij handig, zelfstandig en heb je zin om te werken in een gezellig
team? Reageer dan schriftelijk voor 10 juni 2017.
Heb je interesse maar nog vragen neem dan contact op met:
Marcel Driessen, 06 54 70 01 72 of mail naar: marcel@driesvenplant.nl

Driesvenplant B.V.
Blauwe bessencultuur
Vlasvenstraat 41 | Melderslo | Tel. 077 - 398 23 70

www.driesvenplant.nl

De kampioenschappen vonden
plaats in het Topsportcentrum van
Almere. Het paar won de eerste plaats
bij de junioren A, categorie Latindance. De Nederlandse kampioen

schappen stijldansen worden jaarlijks
georganiseerd door de Nederlandse
Algemene Danssport Bond (NADB) en
de internationale jury werd deze keer
vertegenwoordigd door juryleden uit

Italië, Spanje, Estland, Oostenrijk en
Polen. De winnaars gaan Nederland
vertegenwoordigen op de Europese en
wereldkampioenschappen stijldansen
die in het najaar plaatsvinden.

Kampioenschap GFC JO9-4
Door: voetbalvereniging GFC’33
In de KNVB 4e klasse 302 competitie werd onlangs een echte finalekraker gespeeld om het voorjaars
kampioenschap.

Is op zoek naar:

CHAUFFEUR

m/v
• die in het bezit is van een groot rijbewijs
• wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet
• enige ervaring met agrarische sector is gewenst.

ALGEMEEN
MEDEWERKER

m/v
• Alle voorkomende werkzaamheden bij het leegmaken
van de champignoncellen en het bedienen van de
leegmaakmachine
• Affiniteit met machines
• In het bezit zijn van een vrachtwagenrijbewijs
• Wij vragen een flexibele en enthousiaste inzet.

MONTEUR

m/v
Dit is een nieuwe functie binnen ons bedrijf. Je gaat
naar eigen inzicht een technische dienst opzetten
voor onze champignonkwekerijen en transportbedrijf.
Enkele capaciteiten die je moet bezitten:
• kennis van elektronica
• praktische en zelfstandige instelling
• oplossingsgericht denken
• fulltime of parttime dienstverband zijn
beide bespreekbaar.
Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar karin@sikes.nl
Sikes Champignons BV
Rouwkuilenweg 43 , 5813 BH Ysselsteyn
06-29501929 karin@sikes.nl

Net als tegenstander VV Reuver
JO9-4 hadden de, merendeels
eerstejaars, F-spelers van GFC JO9-4
(F4) uit Grubbenvorst één wedstrijd
gelijk gespeeld en voor de rest alles
gewonnen. De spanning was bij veel
spelers dan ook goed te merken in
aanloop naar deze kampioenswedstrijd.
En ook bij de vele ouders en staf. Met
een gedegen voorbereiding van beide
teams startte de wedstrijd met 10
minuten over en weer kansen.
Na een harde vrije trap en de 1-0
Reuverse voorsprong maakte GFC-spits
Ben Thissen met een mooi doelpunt

even later de stand gelijk. Het werd 2-1
en na een 2-2 stand in de tweede helft
en een 3-2 achterstand werd de mooi
ste goal van de wedstrijd gemaakt door
een fraai een-tweetje tussen Ben en
de andere aanvaller Joris Bongartz, die
daarmee zijn tweede goal scoorde en
GFC weer gelijk kwam met de andere
kampioenskandidaat. Met de vele
oehhh’s en aaah’s van de toeschouwers
langs de zijkant bij iedere aanval was
de spanning nu écht om te snijden.
De eindstand werd uiteindelijk 3-3
en beide clubs vierden hun kampi
oenschap op het veld met bloemen,

medailles, kampioensbeker en de vele
stralende gezichtjes.
Leiders Joos Bongarts en Frank
Theuerzeit waren het met de vele voet
balliefhebbers eens dat deze wedstrijd
zelfs nog spannender was dan de halve
finale Lyon-Ajax twee dagen eerder.
Ook ouders, broertjes, zussen, opa’s
en oma’s deelden in de feestvreugde.
Met nog twee toernooitjes in het
vooruitzicht kan JO9-4 terugkijken
op een mooi, sportief en succesvol
seizoen waarin velen zich al flink
ontwikkeld hebben voor een mooie
voetbaltoekomst.
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Ruiterfestijn Meerlo
De 22e editie van het Ruiterfestijn Meerlo vindt plaats in het
pinksterweekend van vrijdag 2 juni tot en met zondag 4 juni. Tijdens dit
festijn organiseert ruitervereniging Rijdt met Beleid uit Meerlo allerlei
wedstrijden.
Ruim vijftienhonderd combi
naties uit alle windstreken hebben
zich inmiddels gemeld om deel te
nemen, waaronder ook Nicolle den
Dulk en Frank Hosmar, medaillewin
naars op de Olympische Spelen in
Rio. Op vrijdag 2 juni wordt er om
10.00 uur afgetrapt met de KWPN
Limburg Stal Hendrix competitie en
zijn er springwedstrijden voor de
klassen L tot en met Z. Op de zaterdag
beginnen om 09.00 uur de spring- en
dressuurwedstrijden. Om 15.00 uur
zijn de Parawedstrijden en de Liberty
Grote Prijs 1,40m. Van dit laatste is
om 17.00 uur de finale. De zaterdag
wordt afgesloten met een door de
jeugd georganiseerd Ruiterbal in de
vorm van een Après Ski Party, met dj
Sander Vaessen.

Innovatieplatform
Op de zondag zijn van 10.00 uur
naast de paarden ook de pony’s
aan de beurt, de allerkleinste in de

Bixiewedstrijden. Op zondagmiddag
vanaf 14.00 uur vinden de The Winner
takes it all Masters plaats. Hierbij
worden de hindernissen telkens
verhoogt tot er uiteindelijk één ruiter
over is die met de hele prijzenpot
naar huis gaat. Om 16.00 uur start
de Wijnen Bouw Dressage Experience
Competition.
Tijdens het Ruiterfestijn vindt
ook de presentatie van het Hippisch
Innovatie Platform plaats. Een groep
van bedrijven onder leiding van ITD,
International Trade Development,
verkent de internationale kansen
voor hun producten. Op het concours
in Meerlo presenteren en demon
streren een groep van vijftien, veelal
startende, innovatieve bedrijven
hun noviteiten op het gebied van
bewegingsanalyses, hartslagmeting,
sensoren, massages, hersteldrank,
vliegenvrij, stal- en bodembedekking,
transport en meer in een collectieve
stand.

Fried Van Helden
voetbaltoernooi
VV Hegelsom organiseert op eerste pinksterdag al sinds 1995 het
familie en vrienden Fried Van Helden voetbaltoernooi. Deze keer vindt
het toernooi plaats op zondag 4 juni op sportpark Wienus in Hegelsom.
Het toernooi is vernoemd naar
de terreinmeester Fried Van Helden.
Het voetbaltoernooi wordt voor de
23e keer gespeeld. Uniek is dat
de elftallen verplicht zijn om twee
niet-actieve voetballes en twee
dames op te stellen. In totaal mogen

er twaalf teams meedoen en er wordt
gestreden om de Fried Van Helden
wisseltrofee. De eerste wedstrijden
worden gespeeld om 11.00 uur en de
finale staat gepland rond 17.00 uur.
Aansluitend vindt de prijsuitreiking
plaats met muziek van dj AfroFrek.

Verlies hockeyheren
Horst
Door: Hockeyclub Horst
Het zou zondag 28 mei 29 graden worden en ‘t beloofde een broeierig feest te worden. De koperen ploert stond fier in onze nekken te
branden, enigszins gehinderd door enkele bloemkolen, die zich ontsponnen aan het zwerk, en dromend van een indoor-hockeyveld met airco
stonden we in een hete-lucht-oven elkaar de handen te schudden,
waarbij ik mijn tegenstanders uit Nuth hoogstens een fijne wedstrijd
wens.
Geen goede wedstrijd en zeker
geen succes, wat ik menigeen
hoor roepen. Succes is aan onszelf
voorbehouden. Neen, een fijne
wedstrijd dan maar. Wellicht gun ik
ze enige mate van plezier, maar daar
kan op het einde geen sprake meer
van zijn.
Met een gevoelstemperatuur van
inmiddels zo’n 35 graden begon in
deze dystopie onze wedstrijd. Een
broedende kip moet je niet storen,
dus we hanteerden de tactiek waar
mee we de laatste weken flink wat
punten aan het sprokkelen waren.
Helaas pakt dat ditmaal verkeerd uit.
Horst startte angstig, passes kwamen
niet goed aan en na 5 minuten en

een liter vocht minder kregen we de
eerste tegengoal en vrij snel volgde
de 2-0. Toen het rustsignaal klonk
stond het 3-0. Een worst-case-scena
rio diende zich aan en in de rust zaten
we te bekokstoven hoe we van deze
drol een taartje konden maken.
In het tweede bedrijf probeerden
we er het beste van te maken. Het
mocht helaas niet baten. Nuth bleek
zeer effectief in het afronden van hun
kansen. Er vielen nog meer goals en
hoewel wij ook nog twee keer het net
wisten te vinden, werd de eindstand
9-2.
De volgende wedstrijd is tegen
hekkensluiter Deurne. Op 10 juni
hopen we thuis het tij te keren.
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SV Kronenberg bestaat
85 jaar
De afdeling voetbal van SV Kronenberg viert op zaterdag 3 juni haar 85-jarig bestaan. Vanaf 14.00 uur zijn er
verschillende activiteiten op het sportpark en om 20.00 uur is er een feestavond.
De middag start om 14.00 uur
met een voetbalclinic voor de
jeugdspelers tot en met JO-15.
Keepersarena en Football4Fun zorgen
voor het programma. Ook is er een
springkussen voor de allerkleinsten.
Vanaf 16.30 uur beginnen de eerste
voetbalwedstrijden. Jong KB onder
leiding van Rene Hoogers bijt het
spits af. De A- en B-spelers nemen

het op tegen hun leeftijdgenoten van
Sparta’18. Daarna is er nog een derby,
maar dan al weer van wat jaartjes
terug. In ‘De Piel’ wordt er al weer
druk geronseld om een sterk team op
de been te krijgen. Onder leiding van
Frans van Dinther gaan dit team de
strijd aan met een gelegenheid team
uit ‘De Kroenenberg’ onder leiding
van Jac, Hay en Wim. Vervolgens

is er een demo wandelvoetbal
vanuit Wittenhorst, want voetbal is
tegenwoordig voor alle leeftijden.
Tot slot treedt het eerste team onder
leiding van Ed en Rob aan tegen een
team van ‘legends’ onder leiding
van Maurice Bouten. Ten slotte is ere
en feest voor alle leden, oud-leden,
vrijwilligers, ouders, sponsors en
supporters.

Werken bij Christiaens Group betekent werken in een internationale organisatie
met wereldwijd indrukwekkende turnkey projecten in de champignonteelt,
compostering en afvalverwerking.
In Horst, het centrum van de internationale champignon business, zijn wij een
belangrijke speler in het veld en daarmee een aantrekkelijke werkgever voor de
regio alsook daarbuiten. Ons bedrijf telt 150 medewerkers en is nog steeds groeiende.
Dus zoek je een dynamische, internationaal opererende werkomgeving waar je je
creatieve ambitie kwijt kan en heb je een passend CV? Dan nodigen wij je van
harte uit om te reageren.

Assistent Projectleider Bouw (starter HBO)
In deze functie ondersteun je de projectleiders bij de projectplanning, operationele inkoop en
logistiek en werk je samen aan meerdere, diverse, internationale projecten.
Als starter of schoolverlater beschik je over een afgeronde, technische HBO opleiding
Bouwkunde of Bouwtechnische Bedrijfskunde.

Vrachtwagenchauffeur (oproep)
Je zorgt voor het transport van door Christiaens geproduceerde machines en
machineonderdelen binnen Nederland en naar haar buurlanden.
Je bent in het bezit van een rijbewijs CE en Code 95.

Informatie

Uitgebreide informatie over de Christiaens Group en onze vacatures vind je op
www.christiaensgroup.com en https://christiaensgroup.heeft-vacatures.nl

Reageren

Solliciteer bij voorkeur via onze site of stuur je CV en brief, uiterlijk 19 juni 2017, naar:
Christiaens Group, afdeling Recruitment, Witveldweg 104, 5961 ND Horst.
Voor aanvullende vragen of informatie kun je ons bereiken via
recruitment@christiaens.com of via het telefoonnummer 077 - 399 95 00.
Wij streven ernaar uiterlijk 30 juni een selectie gemaakt te hebben van geschikte
kandidaten en deze hierover te informeren.
Acquisitie door bureaus naar aanleiding van deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld.

www.christiaensgroup.com

22

sport

01
06

Negen medailles HZPC
Door: zwemvereniging HZPC Horst
Het tweede deel van de Zuid-Nederlandse kampioenschappen stond op zaterdag 27 en zondag 28 mei op het
programma voor de zwemmers van HZPC. Net als vorige week behaalde HZPC negen medailles.
In het eindklassement moest de
ploeg een plaats toegeven ten opzichte
van vorige week. Niettemin een mooi
resultaat. HZPC werd zevende van de
67 deelnemende clubs. De meeste
medailles werden net als vorige week
behaald door Koen. Hij won goud op de
200 meter vlinderslag (in een mooi pr),
400 meter wisselslag en 100 meter en
200 meterschoolslag. Serafina was
onverslaanbaar op de vlinderslagaf
standen. Na het goud op de 50 en 200
meter vorige week, won ze dit
weekend de 100 meter vlinderslag.
Manon K. pakte het brons op deze
afstand. De laatste persoonlijke
medaille was voor Marlijn: brons op de

50 meter schoolslag.
Tot slot won het damesteam nog twee
medailles op de estafettes. Ingrid, Floor,
Judith en Manon behaalden brons op
de 4x200 meter vrijeslag. En na een
zeer spannende race wonnen Judith,
Manon, Serafina en Floor een zilveren
medaille ‘met een gouden randje’ op
de 4x100 meter wisselslag. Het verschil
met het goud was slechts 0,02
seconden. Daarnaast werden er veel
persoonlijke records gezwommen.
Marlijn behaalde op bijna alle afstan
den (200 meter rug, 200 meter wissel,
200 meter vrij, 100 meter vlinder en 50
meter school) een pr. Ook Daniël en
Björn zwommen allebei drie pr’s.

Voor de dames stonden er twee
vrijeslag-afstanden op het programma.
Op de 50 en 200 meter vrijeslag
werden door Lisa, Pleun, Isa, Maud en
Anna één of twee pr’s gezwommen.
Ook zwom Maud nog een pr op de 200
meter wisselslag en zwom Manon K.
een klein pr op de 50 meter schoolslag.
Manon W. zwom een mooi pr op de
100 meter vlinderslag en kwam
hiermee erg dicht in de buurt van de
limiet voor de Nederlandse kampioen
schappen. Voor de senioren was dit de
laatste wedstrijd van het zwemseizoen.
De junioren-jeugd bereidt zich nu voor
op de Nederlandse kampioenschappen,
die over drie weken plaatsvinden.

Hotraco Group is al ruim 40 jaar een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande
bedrijven die zich toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek
georiënteerde oplossingen. Hotraco Group is hoofdzakelijk actief in de agri-, industrie, en waterbehandelingsector
en richt zich op het creëren van een optimale leef-, werk-, bewaar- en groeiomgeving. Voor mens, dier en gewas.
Hierbij staat techniek ten dienste van het resultaat. Hotraco Group is een organisatie met 200 medewerkers.

Wil jij werken bij een groeiende organisatie waar collega’s
met elkaar gaan voor het beste resultaat?
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Operator CNC gestuurde Machines

(m/v)

Als Operator van onze 2 CNC Machines (model Steinhauer Modcenter 163) bewerk je metalen panelen voor onze
schakelkasten (zowel groot als klein). Jij bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van onze machines en levert
kwalitatief goed werk af.
Taken:
• Het op de juiste en accurate manier instellen en
programmeren van de machines t.b.v. bewerking van
kunststof behuizingen en/of metalen panelen;
• Het maken van tekeningen m.b.v. Autocad;
• Het op de juiste en accurate wijze bewerken van de
panelen en/of bedienings-kasten m.b.v. de machines;
• Indien nodig handmatig afwerken en reinigen van
panelen en/of bedienings-kasten;
• Eventueel afmonteren van schakelkasten en
montageplaten;
• Zorg dragen voor de algehele orde en netheid op
de afdeling.

Graveerder

Profiel van de geschikte kandidaat:
• Je hebt minimaal een afgeronde VMBO-opleiding
richting metaalbewerking;
• Je hebt ervaring met metaalbewerking en
CNC machines;
• Je bent in staat om onze machines op de juiste manier
te programmeren;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je kunt accuraat en nauwkeurig werken;
• Je hebt een flexibele werkhouding.
• Kennis van een CAD-tekenprogramma is een pré

(m/v)

Als Graveerder ben je verantwoordelijk voor het graveren van teksten op tekstplaatjes in diverse talen. Deze plaatjes
komen bij de bedieningstoetsen van onze elektrotechnische schakelpanelen. Deze plaatjes graveer je met behulp
van een graveerprogramma op de computer. De teksten worden vervolgens gegraveerd door onze graveermachines.
Jij bent verantwoordelijk voor het juist instellen van het computerprogramma en levert kwalitatief goed werk af.
Taken:
• De juiste tekstbestanden invoeren in het
graveerprogramma op de computer;
• Controleren van de teksten op correctheid;
• Uitlijnen van de tekst t.o.v. de graveerplaat;
• Gebruik van de juiste graveerplaten volgens
de specificaties van de opdracht.
Ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling
Paneelbouw:
• Draden doorknippen voor schakelpanelen in seriematige
opdracht;
• Hulzen monteren op de draden in seriematige opdracht;

• Zorgdragen voor en ondersteuning bieden ten behoeve
van (samen met collega’s van de afdeling Paneelbouw)
de orde en netheid op de afdeling
Profiel van de geschikte kandidaat:
• Minimaal een afgeronde VMBO Kader opleiding,
bij voorkeur richting metaalbewerking;
• Accuraat en nauwkeurig kunnen werken;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en
bij voorkeur ook Engelse taal;
• Flexibele werkhouding en in staat om zelf werk
te zien liggen;

Wij bieden
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van de Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met motivatie mailen naar Hotraco Group BV,
t.a.v. Lian Achten (HR Manager) (hrm@hotraco.com). Meer informatie over Hotraco
kunt u vinden op www.hotraco.com

Sparta’18 naar
finale nacompetitie
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Ondanks de nederlaag mag Sparta’18 zich opmaken voor de finale
van de nacompetitie. Op het warme kunstgrasveld werd door het eerste
team van de voetbalvereniging uit Sevenum zondag 28 mei met 0-2
verloren van DAW uit Schaijk.
In de openingsfase van de wed
strijd kreeg Sparta’18 een tweetal
goede mogelijkheden in de persoon
van Rob Peeters en Freek Wijnen.
Helaas was de keeper van DAW een
sta-in-de-weg. Uit het niets kwam
DAW in de 28e minuut op 0-1. Een
communicatiefout in de achterhoede
lag hieraan ten grondslag. Verder
dan lange ballen en enkele gevaar
lijke standaardsituaties kwam het de
eerste helft niet. In de tweede helft
werd de ploeg uit Sevenum slordiger
en werd de druk vanuit DAW steeds
verder opgevoerd. Keeper Yannick
Vullings hield halverwege de tweede
helft Sparta’18 op de been door oog

in oog met een DAW-speler te redden.
Helaas moest hij dit bekopen met een
blessure en werd hij vervangen door
Rick van der Zee. Tien minuten voor
tijd ging het wederom mis en scoorde
DAW de 0-2. Verder liet Sparta’18
het niet komen. Mede door goed
keeperswerk en een geconcentreerde
verdediging trokken de Sevenummers
deze uitslag over de streep. Door de
1-4 uitoverwinning van vorige week
was dit resultaat voldoende om naar
de finale van de nacompetitie te
gaan. Hierin wacht komend weekend
Mierlo-Hout uit Helmond. Zaterdag is
de thuiswedstrijd en pinkstermaandag
de uitwedstrijd.

Wittenhorst door
Goes gestuit
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst vond donderdag
25 mei in Goes voor de tweede maal zijn Waterloo.
Wittenhorst begon scherp aan de
wedstrijd en creëerde aanvankelijk
goed opgelegde kansen. Al in de 10e
minuut leken de geel-zwarten op een
verdiende voorsprong te komen. Een
flitsende aanval mondde tenslotte
uit in een vlammend schot binnen
het zestienmetergebied van Willem
Heijnen. Helaas stond de doelman
in de weg. De ploeg uit Goes kon
blij zijn dat de ruststand met een
brilstand werd afgesloten. Na de
pauze kwam de thuisclub met meer
bedoelingen binnen de lijnen. Het
dwong Wittenhorst meer op haar
eigen helft. Zonder overigens kansen
weg te geven. Enkele gevaarlijke
schoten van onder anderen Raymon
de Vlieger belandde net langs de
verkeerde kant van de paal. Door de
ruimte die ontstond door de meer
aanvallende speelwijze door beide
teams kwam het openingsdoelpunt.
Er was weliswaar balverlies op het
middenveld voor nodig om de ploeg
uit Goes de treffer te laten maken.
Van dichtbij stond Steve Schalkwijk op
de juiste plek, 1-0. Een toch verras
sende tussenstand in de 65e minuut.
Deze beste speler bij de roodhemden
was nog enkele malen met zijn snel

heid gevaarlijk. Een tiental minu
ten later claimde Wittenhorst een
penalty toen Rob Zanders zijn directe
bewaker het nakijken gaf. Echter met
een overtreding op de rand van het
strafschopgebied werd met een vrije
trap beoordeeld. De bal ging net over
het doel. Goes profiteerde voor de
tweede maal handig door de ruimte
die Wittenhorst toestond. En ook nu
was Steve Schalkwijk de scherprech
ter, 2-0. Tegen EDO lukte het nog
om een marge van twee doelpunten
goed te maken. In de slotfase werd
deze dadendrang eindelijk beloond.
De opkomende Bart Spreeuwenberg
werd fraai aangespeeld door Michiel
Hanssen en dit betekende de aan
sluitingstreffer, 2-1. Het was toch nog
mogelijk. In de blessuretijd moesten
de supporters van Goes enkele malen
billenknijpen. Een vrije trap van
Denny Bongers kon net niet worden
ingekopt. De beste mogelijkheid
moest nog komen. In de allerlaatste
minuut leek Bart Spreeuwenberg de
toch wel verdiende gelijkmaker op
zijn schoenen te hebben. De poeier
van dichtbij werd met groot geluk
gekraakt, geen 2-2 maar een nipte
nederlaag.

Trailrunning clinic
Het LoopCentrum in Horst organiseert op zaterdag 17 juni een
trailrunning clinic.
Trailrunning is een variant van
hardlopen waarbij deelnemers dwars
door de natuur lopen. Na de clinics
van het afgelopen jaar organiseert
het LoopCentrum op zaterdag 17 juni
een nieuwe trailrunning clinic. Onder
begeleiding van een trainer van het
LoopCentrum wordt onder andere
aandacht geschonken aan de techniek

van het trailrunnen. Door een
juiste techniek kunnen blessures
voorkomen worden. Bovendien kan
door een betere techniek met
name bij het stijgen en dalen veel
tijdwinst geboekt worden. Voor meer
informatie en aanmelden, kijk op
www.hetloopcentrum.nl/hardlopen/
trainingen/
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Podiumplaatsen Hosema
Door: turn- en gymvereniging Hosema
Drie turnsters van turn- en gymvereniging Hosema uit Sevenum mochten zondag 21 mei deelnemen in Someren
aan de district finales Zuid Nederland.

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

r
Al mee ar
a
j
dan 23 st!
in Hor

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

OPEN DAGEN 2017
De beste turnsters uit Limburg,
Zeeland en Noord Brabant gingen
met elkaar de strijd aan op de vier
onderdelen van het damesturnen.
De dames deden heel erg hun best
op de balk, de brug, de vloeroefening

en de sprong. Alle drie de turnsters
gingen naar huis met een medaille.
Een prachtig resultaat.
Naomi van de Laar uit Sevenum
behaalde in haar niveau, Instap D2
een mooie derde plaats.

Irenee Hagenaar ook afkomstig
uit Sevenum ging er in niveau Pupil
1 D2 met een tweede plaats vandoor
en Nine Tissen uit Broekhuizenvorst
behaalde bij de Jeugd 1 D2 een derde
plaats.

Geen kampioenschap
voor Oxalis
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor korfbalteam Oxalis 1 stond zondag 28 mei de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. Op eigen
veld konden de dames in theorie nog kampioen worden als er van Eykelkorf 1 uit Bergeijk werd gewonnen met
tien doelpunten verschil. Daarnaast moest de koploper, Flamingo’s 1, dan de punten laten liggen tegen Merselo 1.
Ondanks dat Eykelkorf de laat
ste plek op de ranglijst bekleedde,
moest Oxalis scherp blijven. De vorige
wedstrijd was het namelijk niet vanzelf
gegaan. Maar scherp, dat waren ze.
Er werden mooie doelpunten gescoord
en in de verdediging stond de thuis
ploeg ook stevig. Dit resulteerde in

een 10-1 ruststand. Ook na rust werd
deze lijn voortgezet en had Eykelkorf
niks in te brengen. Toen na 70 minuten
het eindsignaal klonk, had Oxalis, dat
wat ze zelf in de hand hadden om nog
kampioen te worden, behaald. Er stond
een overtuigende 17-1 op het scorebord
wat dus een verschil van 16 doelpun

ten betekende. Helaas voor de dames
pakte Flamingo’s tegen Merselo ook de
winst waardoor Oxalis op een tweede
plaats eindigt dit veldseizoen. Ze heb
ben echter een goed seizoen gedraaid
met een kampioenschap in de zaal en
hiermee promotie naar de overgangs
klasse.

Alle dagen van 10.00 - 17.00 uur

Van 3 juni t/m 11
1 juni 2017
201
Grootste collectie mediterrane planten!

Nieuw: ORIENTAL HERBS!

U I T N O D ISt.G
I N G
Jansstraat
5

5964
AA Meterik
Slooierweg 13, 5962 AX
Melderslo

www.floresinterra.nl
Tel: 077-3526885
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Edelstenen
Tel: 077-3526885
Etherische
oliën

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

HZPC Synchroteam bij NK
Door: zwemvereniging HZPC
Het combo synchroteam van zwemvereniging HZPC uit Horst heeft zaterdag 27 mei een achtste
plaats behaald met haar uitvoering op de muziek van ‘Take Flight’ op de interregio wedstrijd (NK) in
Lelystad. De uitvoering werd gezwommen door Leanne, Roos, Emma, Nikki, Laura, Sophie, Niamh,
Mieke, Lisa en Marit. Op de foto het kantstuk, dat bij de start van de uitvoering werd neergezet.
Op zaterdag 24 juni en zaterdag 1 juli zijn er van 11.00 tot 12.00 uur proeftrainingen in zwembad
De Berkel in Horst.

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

‘Happy
p’
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Open:
dinsdag
t/mo
vrijdag
rks10.00
W
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k
S
zaterdag 10.00 - 16.00
zorging
Workshop Gezichtsver

13.30 uur
Donderdag 15 juni 2017 om rging,
Leer alles over een goede huidverzo

de vakantie!
incl. veel tips & trucs. Ideaal voor
en
Locatie: Winkel & Salon De3Vrouw
nod
is
n
Aanmelde10.00
tis.vrijdag
Open:Dee
dinsdag
t/m
-ig.18.00
lname is gra
op www.de3vrouwen.nl
informa-tie16.00
zaterdag
10.00
Kijk voor alle

16.00
zaterdag 10.00 - 16.0
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Sportpark Wienus

om van te smullen…….

Verse zoete aardbeien
van de volle grond

Hegelsom promoveert
naar de vierde klasse
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van Hegelsom is er zondag 28 mei in geslaagd de promotie naar de vierde klasse veilig te
stellen. Op het eigen sportpark Wienus werd SVEB uit Broekhuizen(vorst) met 2-0 verslagen. Door de 0-3 over
winning tegen RKGSV uit Nuenen is Hegelsom de onbetwiste nummer 1 in de poule waardoor promotie een feit is.

en wat een keuze in smaak
lambada, elianny, darselect, salsa, kimberly, florence
drie smaken (bakjes van 500 gr en
lambada 250 gr) voor

€ 5,00

deze actie loopt tot 4 juni a.s.
ook met de Pinksterdagen geopend van 10 tot 17 uur
Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst
Telefoon: 077 - 3970216
www.aardbeienland.nl

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

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270

Op een erg warme zondag trad
Hegelsom aan tegen SVEB. Hegelsom
begon goed aan de wedstrijd en het
kwam dan ook al na een kwartier op
voorsprong, Dorian Teensma scoorde
vanuit de rebound. Na dit doelpunt
werd de kans op de eerste promotie
naar de vierde klasse sinds 15 jaar wel
heel erg groot. SVEB diende namelijk
nog vier keer te scoren om Hegelsom
van promotie af te houden. Dit zat er
echter geen enkel moment in, want
Hegelsom speelde verdedigend één
van haar sterkste wedstrijden van het

seizoen en gaf zeer weinig kansen
weg. Nog voor rust werd de eindstand
bepaald. De altijd scorende Guido
Kauffeld zorgde voor de 2-0 waardoor
aan elk beetje twijfel een einde
kwam.
In de tweede helft van het duel
voetbalde Hegelsom de wedstrijd
rustig uit. SVEB kreeg een enkele kans
maar wist deze niet te verzilveren.
Hegelsom had nog een erg grote
mogelijkheid via Lars Stappers maar
hij schoot over voor een leeg doel.
Naarmate de wedstrijd zijn einde

naderde daalde het besef in bij de
spelers en supporters dat Hegelsom
eindelijk weer in de vierde klasse gaat
spelen en het uit mag gaan kijken
naar leuke derby’s tegen Meterik,
Melderslo en hopelijk ook America.
Na afloop barstte het feest los in de
kantine, een feest dat door supporters,
spelers en staf nog tot in de late
uurtjes werd gevierd. Promotie was
een feit en dit mag gezien het slot
van de competitie en de ijzersterke
nacompetitie als dik verdiend worden
beschouwd.

F1 SV Lottum kampioen
Tickets & Info:

www.horseman-days.de

Door: korfbalvereniging SV Lottum
De korfbalsters van SV Lottum F1 hebben zaterdag 20 mei een geweldige prestatie geleverd door
voor de derde keer in één seizoen kampioen te worden. Ondanks de promotie naar een hogere klasse
wisten zij ook in de tweede helft van het veldseizoen al hun wedstrijden te winnen en het hele seizoen
ongeslagen te blijven. De kampioenswedstrijd werd met de ruime cijfers van 20-5 van het Wanssumse
United gewonnen. Ook wist het team nog spellenkampioen te worden. “Een geweldige prestatie van
de meiden van de F1 en hun begeleiding“, aldus de club.
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Laatste café
De Verbeelding
Café De Verbeelding opent voor het laatst de deuren op donderdag
8 juni om 20.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in café Cambrinus
in Horst.
Op donderdag 10 september
2015 vond de eerste editie van café
De Verbeelding plaats. De twintigste
editie is tevens de laatste. De reden
is heel eenvoudig, zegt initiatiefne
mer Jan Duijf. ”Wij worden ook een

dagje ouder en willen graag onze tijd
anders indelen.” Café De Verbeelding
is een open podium waar ieder die
wil zijn verhaal kan doen. Neem
voor meer informatie contact op via
cambrinushorst@home.nl

40e editie

Goldwingtreffen
in Kronenberg

Concert Hoeve De Kolck
Fanfare Broekhuizenvorst & Ooyen houdt op zondag 11 juni een concert op de binnenplaats van
Hoeve De Kolck in Broekhuizenvorst. Dit optreden begint om 13.00 uur. Het concert heeft dit jaar een
internationaal tintje. Naast Fanfare Broekhuizenvorst & Ooyen nemen Jeugdorkest BMBM Musikverein
Sint Caecilia uit Straelen, Fanfare Eendracht Meerlo en Seniorenorkest Venray deel.

Op het evenemententerrein in Kronenberg wordt van donderdag
1 tot en met maandag 5 juni het 40-jarig Honda Goldwingtreffen
georganiseerd.
Het thema van deze editie is
‘back tot the 70’s’. Zo’n duizend
deelnemers uit twintig landen komen
dit weekend bij elkaar in Kronenberg.
Op vrijdag 2 juni worden rond

2e Pinksterdag
geopend

13.00 uur cliënten van Wieneshof in
Hegelsom opgehaald voor een ritje
met de motor.
Het terrein is dagelijks geopend
van 10.00 tot 20.00 uur.

van 10.00 - 15.00 uur

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

Koningsschieten
bij De Schutroe

Horsterweg 42 - 5975 NB Sevenum - 077 4671406
sevenum@hubo.nl - sevenum.hubo.nl

STOFFELHOEVE
MEUBELEN,

Bij handboogsportvereniging De Schutroe in Horst vindt op zaterdag
3 juni het jaarlijkse Koningsschieten plaats.
De vereniging bepaalt deze dag
door middel van een wedstrijd wie de
koning en ridder van de vereniging
worden. Ook bij de jeugd gaan de

verenigingsleden de strijd met elkaar
aan. Het koningsschieten vindt plaats
bij de vereniging aan de Wittebrugweg
in Horst en begint om 10.00 uur.

EEN GOEDE BESTEDING
VAN UW VAKANTIEGELD

IVN De Maasdorpen

STATIONSWEG 86 • 5807 AC OOSTRUM
T 0478-585956 of 0478-580361 • WWW.STOFFELHOEVE.NL

Wandeling
in het Schuitwater
IVN De Maasdorpen organiseert zondag 4 juni een wandeling door het
Schuitwater in Broekhuizen. De wandeling begint om 10.00 uur bij
Theetuin De Roode Vennen.
Elke eerste en derde zondag van
de maand organiseert het IVN deze
wandeling door het Schuitwater.
De wandeling van 5 tot 6 kilometer
gaat door het broekbos, de heide en
het naaldbos. De wandeling duurt
afhankelijk van de omstandigheden
zo’n twee uur.
Het Schuitwater is een zeer
gevarieerd natuurgebied rond een

oude Maasgeul. Het bevat open
water, moerassige stukken, een
stukje riet en vochtige graslanden.
Hogerop liggen droge zandgronden
bedekt met bossen, heidevelden, hier
en daar een ven en kleine akkers.
Het gebied is rijk aan bijzondere
planten, paddenstoelen, insecten en
vogels. In ieder seizoen is er volop te
genieten.

Koningsschieten
St. Lucia Horst
Schutterij St. Lucia in Horst organiseert op zondag 4 juni het jaarlijkse
koningsschieten van de vereniging. Het programma begint om 10.00 uur
op het schuttersterrein op de Venloseweg in Horst.
Om 10.00 uur wordt het
koningspaar van vorig jaar
opgehaald, waarna aansluitend een
heilige mis plaatsvindt. Vanaf 14.00
uur begint het koningsschieten

officieel, gevolgd door diverse
kampioenswedstrijden.
Om 19.00 uur wordt de nieuwe
koning geïnstalleerd en worden de
kampioenen gehuldigd.

Plastiwerk is een klein maar zeer efficiënt bedrijf, gespecialiseerd in kunststofbewerking.
Wij rekenen het tot onze belangrijkste taak om onze klanten te helpen bij de juiste keuze van
de te gebruiken kunststof en de vormgeving van de te ontwikkelen en te maken producten.
Plastiwerk BV is in staat om ook gecompliceerde kunststofdelen met behulp van verspanende
en niet verspanende technieken te leveren. Verspanende technieken zijn o.a. zagen, boren,
frezen, draaien. Niet verspanende technieken zijn o.a. lijmen, lassen, buigen, zetten.
Om kansen om te zetten in resultaat zoeken wij een

ALLROUND KUNSTSTOF BEWERKER
DE FUNCTIE
Binnen een klein bedrijf met een leuk team werk je zelfstandig aan het vervaardigen van kleine
series kunststofproducten. Onze klanten weten dat we flexibel zijn en maatwerk kunnen leveren,
vandaar dat je regelmatig met de nodige creativiteit producten zult moeten vervaardigen die we
eerder nog nooit hebben gemaakt, een garantie voor afwisselend en uitdagend werk!
Op termijn verwachten wij groei dus het zou mooi zijn als jij dan de werkzaamheden kan
coördineren van enkele medewerkers.
DE KANDIDAAT
We zoeken een echte handige, ervaren, allround vakman/vrouw die oplossingsgericht kan denken
en werken. Wellicht iemand die eerder hout of metaal bewerkt heeft. Iemand met affiniteit voor
draaien en/of frezen, tekening kan lezen, verantwoord om kan gaan met een cirkelzaag, creatief en
oplossingsgericht te werk gaat met een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel en drive.
INTERESSE?

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op:
Hans Werkman, telefoon: 077-3663015 of email: info@plastiwerk.nl
Mercuriusweg 6, 5971 LX Grubbenvorst
www.plastiwerk.nl
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Eieren en geld

Rondgang voor Pinksterbloem
Meisjes in de basisschoolleeftijd gaan op pinksterzaterdag 3 juni ratelend en zingend door de straten van
Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Zij gaan langs de huizen om eieren en geld op te halen.

Kantfabriek zoekt
textiele souvenirs
In Museum de Kantfabriek in Horst is vanaf eind oktober de expositie
Onderweg te zien. Het museum is daarvoor op zoek naar textiele
reisherinneringen.
De expositie vindt plaats in het
kader van het internationale pro
ject Unterwegs-Onderweg, waarin
reisherinneringen van dichtbij en ver
weg centraal staan. Het museum
zoekt voor deze nieuwe expositie nog
enkele bijzondere souvenirs gemaakt
van textiel. De voorwerpen zijn liefst
vervaardigd met een handwerktechniek
die typisch is voor de streek of regio
waarin de reis werd gemaakt. Het mag

gaan om bijvoorbeeld Staphorster stip
werk, Roemeens borduurwerk, Noors
breiwerk, Indonesische ikat of Indiase
block prints. Ook wil het museum graag
het verhaal achter het souvenir weten.
Museum de Kantfabriek kiest uit alle
inzendingen de mooiste en meest inte
ressante objecten om deel uit te maken
van de nieuwe expositie.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

De rondgang van de
Pinksterbloem, ook wel Pinksterbruid
genaamd, is een nabootsing door
de kinderen van feesten die vroeger
door ouderen begin mei werden
gevierd. Denk bijvoorbeeld aan het

meiboomplanten en het meitak
steken. Het soort tak dat door de
jonge mannen aan het huis van de
meisjes werd gestoken gaf aan hoe
men over de meisjes dacht. Ook werd
de meikoningin uitgeroepen en

werd feest gevierd. Deze genoemde
feesten zijn in Broekhuizenvorst
en Broekhuizen begin vorige eeuw
verdwenen. De schoolmeisjes hebben
deze oude traditie later in andere vorm
hersteld.

Brandweeroefening in Sevenum
In Sevenum vindt op donderdag 15 juni een woningbrandoefening plaats. Belangstellenden kunnen om
19.00 uur kijken hoe een brandweer te werk gaat bij een woningbrand.

.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten

Ruim 180 soorten. Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

SURFINIA’S en GERANIUMS
nu voor

Dagelijks van 9.00-18.00 uur

Jaarlijks worden veel mensen
verrast door brand in hun woning.
Uit onderzoek blijkt dat in veel
gevallen het eigen gedrag een
belangrijke rol speelt bij het ontstaan
van de brand. Aandacht voor
brandpreventie is dus 365 dagen per

jaar nodig, stelt de brandweer. De
lokale posten van Brandweer LimburgNoord gaan daarom samen met team
Brandveilig Leven op verschillende
plekken laten zien hoe zij te werk gaan
bij een woningbrand. Daarnaast krijgen
aanwezigen tips om hun huis

brandveiliger te maken en over hoe
ze de gevolgen van een brand kunnen
beperken. Daarnaast is er de
mogelijkheid om vragen te stellen
aan de brandweer.
De oefening vindt plaats bij
basisschool de Horizon.

E 0,75

Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922/06-54306964

Wij zijn op zoek naar chauffeurs

trekker/citytrailer
voor het inzamelen van reststromen
d.m.v. rolcontainers

haakarmcontainercombi
voor het vervoer van reststromen en agrarische producten,
overnachtingen behoren bij de werkzaamheden

trekker/oplegger

m.n. agrarisch vervoer: overnachtingen behoren bij de werkzaamheden
Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

Heilige Mis op kermisterrein
De Heilige Mis in Meerlo vond zondag 28 mei plaats in de tent op het kermisterrein. Meer dan
tweehonderd mensen bezochten deze dienst die werd opgeluisterd door Fanfare Eendracht. De kindernevendienst die maandelijks gehouden wordt, had deze keer een bijzondere plek. De kinderen mochten plaatsnemen in de botsauto’s. Daar werd er gesproken en getekend met als thema verbinding
maken met elkaar. Na de Heilige Mis was er een dorpsbrunch in de tent, ook hier stond het thema
verbinding centraal.

01
06

Aspergefeest in Grubbenvorst
In Grubbenvorst vindt zaterdag 3 en zondag 4 juni het Aspergefeest plaats. Tijdens het pinksterweekend zijn er
diverse activiteiten allemaal in het teken van het witte goud.
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Pinksteren
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo zijn op maandag 5 juni, tweede
pinksterdag, demonstraties van diverse oude ambachten.
Onderweg, van karrenspoor tot A73
bekijken. Het museum is tijdens
het pinksterweekend geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Op deze dag is tevens een
muziekoptreden van de groep
Enjoy. Voor kinderen zijn er een
museumspeurtocht, oude spelen
en miniatuurkermis. Bezoekers
kunnen tevens de wisselexpositie

Concert fanfare
Meterik
De fanfare van Muziekvereniging Concordia Meterik geeft op
zondag 11 juni een concert samen met de Koninklijke Fanfare Kempen
bloei uit het Belgische Achel.

Het Aspergefeest begint op
zaterdagavond met muziek van de
Pigtail XXL Show. Classic Rock met een
audiovisuele LED-show. Daarnaast is er
een optreden van het Grubbenvorster
dj-duo Party Brothers. Op zondagoch
tend 4 juni is de officiële opening.
Vanaf dat moment zijn de asperges

in al hun vormen te bewonderen
in de Aspergestraat. Informatie
over de teelt van de asperge en via
Proef de Streekmarkt is de groente,
naast allerlei andere zeer smakelijke
streekproducten, te proeven en te
kopen. Ook voor diegenen die genoeg
asperges gezien of gegeten hebben is

er veel te doen. Zo is er een grote bra
derie met een divers aanbod marktkra
men. Voor de kinderen zijn er diverse
attracties. Tevens is er de hele dag
door dans en veel muziek. Coverband
Anderkovver sluit het Aspergefeest af.
De activiteiten vinden plaats op het
Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst.

Fanfare Kempenbloei bestaat
al sinds 1862, waar het korps voor
het eerst door de nieuwe straten
van Achel trok. Sinds 2000 staat de
fanfare onder leiding van dirigent Ivan
Meylemans. Meylemans won verschil
lende prijzen in binnen- en buiten
land, zo werd hij met Kempenbloei in
2005 vicewereldkampioen en in 2009
wereldkampioen in de concertafdeling
op het WMC te Kerkrade, een kunstje

Feestweekend OJC Cartouche

dat hij in 2013 nogmaals overdeed.
Het concert op 11 juni staat voor het
Belgische korps als try-out in het
teken van hun voorbereiding op het
Wereld Muziek Concours in Kerkrade,
waar zij 15 juli optreden. Het orkest
hoopt hier haar wereldtitel in de con
certafdeling te kunnen prolongeren.
Het concert begint om 15.00 uur
en vindt plaats in MFC de Meulewiek
in Meterik.

OPENBARE VERKOOP
BIJ INSCHRIJVING

OJC Cartouche uit America bestaat 40 jaar en dat wordt gevierd op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 juni.
Het feestweekend vindt plaats in en bij OJC Cartouche.
De eerste dag staat in het teken
van dj’s, dansen op de muziek van
regionaal en nationaal talent, waar
onder dj Berleaux, dj Pieter Gabriel
en Housemosh en The Allstarz.
Zaterdagavond is er een groot feest
in de tent met als hoofdgerechten

top 40 coverband Black Cadillac en dj
Hitmaestro.
Zondag begint om 11.00 uur
met een jubileumbarbecue. De band
Fishnet Stockings uit Horst zorgt voor
de muziek. Ook de jeugdfanfare uit
America brengt een serenade aan

het jubileum. ’s Middags treedt het
akoestisch duo Bart & Alex op met
hits van vroeger en nu. De afsluiter
is deze avond The American Allstars
Band, die wordt gevormd door
Americanen met talent en hart voor
muziek.

ZEELBERG 3, 5871 CL BROEKHUIZENVORST
U kunt de woning bezichtigen op
vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni
van 11.00-13.00 uur.

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

Beatrixstraat 9
5864 AG Meerlo
0478 - 85 38 88
www.ooijen-wanssum.nl

Opel Kadetts kijken in Kronenberg
De 27e Internationale Opel Kadett C meeting vond van vrijdag 26 tot en met zondag 28 mei plaats
op het evenemententerrein in Kronenberg. Bezoekers konden zo’n 150 tot 200 Opel Kadetts bekijken.
De deelnemers en hun Kadett C’s komen uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Engeland en
Denemarken. Zij namen allerlei soorten auto’s mee, van glanzende in showroomstaat zijnde wagens
tot ongerestaureerde oudjes. Tijdens het weekend konden zij technische tips en informatie uitwisselen,
elkaars Kadett C’s bekijken en bewonderen en onderdelen kopen of verkopen.

Verkoopbrochures, inschrijvingsbiljet
en verkoopvoorwaarden,
zie lassoo.nl of funda.nl
Voor eventuele vragen kunt u
contact opnemen met M. Schrooten,
06 30 25 76 77
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Agenda t/m 8 juni 2017
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01
06

vr
02
06

Honda Goldwingtreffen

Gaellus Open Air Preparty

Aspergefeest

Tijd: 10.00-20.00 uur
Locatie: manegeterrein Kronenberg

Tijd: 19.30 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: centrum Grubbenvorst

Galastoet

Aspergefeest met Pigtail XXL Show

Open tuin

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Dendron College
Locatie: vanuit Hertog van Gelresingel naar café
Blok10 Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: centrum Grubbenvorst

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

Honda Goldwingtreffen

Keramiekfestival Rakuvaria live

Gaellus Open Air

Tijd: 10.00-20.00 uur
Locatie: Evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Vrienden van Christopher
Locatie: Rakuvaria Knops Sevenum

Tijd: 14.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tiernay

Ruiterfestijn Meerlo

Optreden Gazoline

Openstelling ’t Zoemhukske

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Manege Megelsprong Meerlo

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

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

Feestweekend OJC Cartouche
Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Rocket League Tournament
Tijd: 21.00 uur
Locatie: OCJ Walhalla Sevenum

za
03
06

zo
04
06

Honda Goldwingtreffen
Tijd: 10.00-20.00 uur
Locatie: manegeterrein Kronenberg

ma
05
06

Zondagochtendwandeling
in het Schuitwater

Carbootsale
Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Peeldijkje Horst   

Honda Goldwingtreffen
Tijd: 10.00-20.00 uur
Locatie: manegeterrein Kronenberg

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Pinksterbloem

Ruiterfestijn Meerlo

Demonstratie oude ambachten

Locatie: Broekhuizen en Broekhuizenvorst
Rondgang voor Pinksterbloem

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Manege Megelsprong Meerlo

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

Ruiterfestijn Meerlo

Dorpsontbijt

Muzikale wandeltocht

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Manege Megelsprong Meerlo

Tijd: 10.00-11.15 uur
Organisatie: Gewoën Grubbevors
Locatie: centrum Grubbenvorst

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: a-capellakoor Sezako
Locatie: Heesbeemden Kronenberg en Sevenum

Honda Goldwingtreffen

Oldtimertoertocht De Peelrit

Tijd: 10.00-20.00 uur
Locatie: Evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Griendtsveen

Koningsschieten

Feestweekend met jubileumbarbecue

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: handboogsportvereniging De Schutroe
Locatie: Wittebrugweg Horst

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: OJC Cartouche America

Feestweekend OJC Cartouche

Fried van Helden voetbaltoernooi

Tijd: 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: VV Hegelsom
Locatie: sportpark Wienus Hegelsom

di
06
06
wo
07
06
do
08
06

55+-dansmiddag
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Froxx Horst

Informatieavond verlies en rouw
Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Jacqueline Huijs
Locatie: bibliotheek Horst

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

Assortiment ook verkrijgbaar bij Interchalet
2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
erNu ook eenjarige zom ,
n
bloeiers en kuipplante nten
pla
tomaten- en groente

Leibomen superactie

12-14 in pot

1000 op voorraad

Lage prijzen

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Medische Religie
zorg
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
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
2 t/m 8 juni 2017
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

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

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		
zondag

out of depressie kan je levenslust en
zelfvertrouwen zomaar verdwenen zijn.
Het kan allemaal op je pad komen.
Jacqueline: “Rouw is niet voor even.
Rouw is voor het leven. Verlies hoeft
niet zozeer ‘een plek te krijgen’ maar

raakt verweven met het levensverhaal.
Geluk en verdriet en ervaringen van
rouw kunnen heel goed naast elkaar
bestaan.”
Aanmelden voor de informatie
avond kan via info@jacquelinehuijs.nl

Horst Muzikaal Totaal
De tweede editie van Horst Muzikaal Totaal vindt plaats op zondag 27 augustus. Deelnemers kunnen zich vanaf
nu aanmelden.
Horst Muzikaal Totaal wordt
gehouden tijdens de Harmoniefeesten
in Horst. Bands, solisten, ensembles,
joekskapellen, zangduo’s uit Horst
aan de Maas kunnen zich aanmelden
voor een optreden op het podium

op het Wilhelminaplein. Tijdens de
eerste editie deden er dertien acts
mee. Dit jaar hoopt de organisatie
van Horst Muzikaal Totaal er
wederom een muziekspektakel door
muzikanten uit Horst en omstreken

van te kunnen maken. De muzikanten
wordt een podium met professionele
geluidsapparatuur, lichtshow en
presentatie geboden. Inschrijven,
tot 15 juli, kan via:
www.koninklijkeharmonievanhorst.nl

Heilige mis

19.15

Deelnemers

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

17.30
17.30

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Meterik
19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Swolgen
10.30
19.00

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

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

18.00

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

IJssalon
De Zeuten Inval
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

Camps Optiek

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

De Schuilplaats

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

ANBISE

Hotel Asteria Venray

Melderslo

zaterdag

Het is ingrijpend als je iemand ver
liest die je lief is. Ook kunnen mensen,
naast verlies aan de dood, rouwen
om verlies van werk, partner (door
scheiding) gezondheid of bijvoorbeeld
toekomstverwachtingen. In een burn-

HALLO voordeelpas

Lottum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

In de bibliotheek in Horst vindt op woensdag 7 juni een informatieavond over rouw plaats. Jacqueline Huijs,
psychosociaal begeleider Verlies en Rouw, geeft die avond advies. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag
donderdag
		

Informatieavond verlies en rouw

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 29

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

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

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Paramedische Voetzorg Horst

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

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas
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Tummers

TV-INRUILACTIE!
Altijd al een grotere tv, Ultra HD tv of Smart tv gewild? Dan is dit uw kans!

TV

Op alle tv’s van 46” en groter

GRANDIOZE INRUILKORTING
ING
T
R
O
K
INRUIL INIMAAL
VAN M TOT ???
300,-

13 55
9 ’’
cm

bij inruil van uw huidige tv
UHD TV / UE55KS8000

tw DN 
t,6MUSB)% -&%
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t.JDSP%JNNJOH1SP
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304,- INRUILKORTING!

1149,-

4K

ULTRA HD

845,-

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Openingstijden 1e Pinksterdag:

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

EP:Tummers Roermond geopend van 11.00 - 17.00.
Overige EP:Tummers winkels gesloten.

Openingstijden 2e Pinksterdag:

EP:Tummers Panningen geopend van 10.00 - 16.00.
Overige EP:Tummers winkels geopend van 11.00 - 17.00.

