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De eindexamenleerlingen van het Dendron College hadden op donderdagavond 1 juni hun galafeest. In stoet vertrokken ze naar
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Samenwerking

Korfbalvereniging SV Oxalis kan verhuizen naar sportpark Wienus in Hegelsom. De gemeenteraad van Horst
aan de Maas stelt daarvoor een krediet beschikbaar van 400.000 euro.

De fusiekorfbalvereniging
SV Oxalis traint en speelt sinds 2014
op de velden van voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst in Horst. Het blijkt
echter dat Wittenhorst, volgens de
eisen van de KNVB, net voldoende
wedstrijdvelden heeft en ook het
aantal kleedlokalen is te beperkt.
Daarnaast heeft SV Oxalis zelf
onderzocht welk sportpark in de
gemeente het meest geschikt is voor

de vereniging. Haar voorkeur gaat uit
naar sportpark Wienus in Hegelsom.
Daarvoor dient wel een aantal
aanpassingen te worden gedaan,
zoals de aanleg van een kunstgrasveld.
Daarmee is een investering van ruim
440.000 euro gemoeid. Daarvoor stelt
de gemeente een krediet van
400.000 euro beschikbaar.
De overige kosten neemt
de vereniging zelf voor haar

rekening, onder meer door
zelf werkzaamheden uit te
voeren. De gemeenteraad van
Horst aan de Maas is erg enthousiast
over de samenwerking tussen
Oxalis en VV Hegelsom. Ook het feit
dat het Citaverde College gebruik
wil gaan maken van het geplande
kunstgrasveld was een reden voor
de gemeenteraad om het geld
beschikbaar te stellen.
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Jubileumbarbecue van OJC Cartouche

‘Genieten van een goed stuk vlees en
ouderwetse gezelligheid’
Bij OJC Cartouche in America was het dit weekend feest. Ter ere van het
40-jarige bestaan van de soos werd op 2, 3 en 4 juni een feestweekend
georganiseerd. Vrijdag en zaterdag werd het jubileum van de soos gevierd
met dj’s en bands en zondag 4 juni werd het feestweekend afgesloten met
een barbecue en livemuziek voor het hele dorp.

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, 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
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Americanen komen deze zondag
vanuit alle hoeken van het dorp naar
OJC Cartouche. Met de voet, op de fiets
en achter op de bagagedrager, jong en
oud rukt uit om deel te nemen aan
de barbecue die OJC Cartouche heeft
georganiseerd. “Het was een hele
klus om dit te organiseren, maar het
was het waard”, vertelt Teun van der
Sterren (18), medeorganisator van de
barbecue. Hij kijkt trots in het rond
naar de lachende mensen. Iedereen zit
aan lange tafels genietend van een
biertje dat is getapt bij de bar in de
tent. Ook oud-bestuurder van de soos
Luc Groenen (28) is trots op wat de
nieuwe generatie heeft neergezet.
“Het is toch fantastisch dat jong en oud
hier samenkomen om te genieten van
een goed stuk vlees en ouderwetse
gezelligheid.”
Spelende kinderen rennen rond,
jongeren staan aan een statafel te klet
sen en groepjes ouderen hebben zich
verzameld aan de lange tafels. Er is een
behoorlijke opkomst en ook een grote
hoeveelheid eten. Acht verschillende
soorten salades sieren het buffet en
op de barbecue, die de vorm heeft van
een stoomtrein, ligt kip. Op de
barbecue daarnaast hangt een varken

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

aan het spit. Op een podium achter in
de tent spelen Americaanse muzikan
ten jaren 60 rock & roll.
“De band die we hebben gevraagd
om op te treden is de American Allstar
Band. Dit is een band die twee jaar
geleden is opgericht en waar meer dan
veertig Americanen aan mee doen.
Ook in deze band is er geen generatie
kloof op te merken. De oudste is 61,
de jongste is 13. Muzikanten wisselen

elkaar telkens af”, vertelt Luc.
Henk Hesp (61) woont al zijn hele
leven in America en hij speelt dit jaar
voor het eerst mee in de American
Allstar Band. Op de vraag wat hij
van de barbecue vindt, reageert hij
enthousiast: “Zo hoef ik thuis niet te
koken en het is erg goed georgani
seerd.” En goed georganiseerd is het
zeker. Terwijl de Americaanse fanfare
haar spullen klaarzet, wordt het eerste

vlees uitgedeeld. Dames van in de
tachtig wordt een bordje gebracht door
kinderen van 12,13 en 14 jaar.
Oude vriendengroepen worden her
enigd omdat Americanen die verhuisd
zijn, toch wel terugkeren voor dit soort
evenementen. En de Americanen
die hier hun hele leven al wonen?
Die vertellen dat deze gezelligheid nou
precies de reden is dat ze nooit weg
zijn gegaan.

Geluidsoverlast door streetprint
in Broekhuizen
Op de doorgaande weg in Broekhuizen ligt sinds kort asfalt met streetprint. Dat is asfalt, waar een patroon van klinkers is ingedrukt, waardoor men er
minder hard zou rijden. Het tegendeel blijkt volgens bewoners waar te zijn. Hoewel het er erg mooi uit ziet, is de overlast vergroot en rijdt het verkeer nog
steeds te hard, stellen zij.
Op dinsdag 4 april zijn wegwer
kers begonnen met het indrukken van
een klinkerpatroon in een net gelegd
asfaltwegdek op de Hoogstraat in
Broekhuizen, omdat de doorgaande
route dringend toe was aan onderhoud.
“Doordat er een provinciale subsidie
beschikbaar kwam, hebben we in
samenspraak met de dorpsraad en
bewoners wat meer kunnen doen”,
geeft een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas aan. “De streetprint
in combinatie met nostalgische licht
masten en extra groen zou automo
bilisten ertoe moeten bewegen om
minder hard te rijden.” In aanloop naar
het werk heeft de gemeente intensief
contact gehad met de dorpsraad en
bewoners, geeft de woordvoerder aan.

“Alle maatregelen zijn uitvoerig
besproken en konden op goedkeuring
rekening van belanghebbenden.”
Nadat de weg weer werd open
gesteld, kwamen er verschillende
klachten over onder andere geluidstoe
name. “We zijn transparant geweest
over de geringe geluidstoename bij de
streetprint, ten opzichte van gewoon
asfalt”, geeft de woordvoerder van
de gemeente aan. “Maar we heb
ben inderdaad een aantal klachten
ontvangen. Met enkele bewoners heb
ben we ook aanvullend contact gehad
over de klachten.” Jos van Megen,
Broekhuizenaar en wonend aan de
Hoogstraat, vertelt dat hij sinds de
komst van het asfalt een auto van
300 meter afstand aan hoort komen.

“Het geluid is vergelijkbaar met het
geluid dat autobanden maken op de
witte streep van een snelweg. Het is
zo luid dat het boven het geluid van
een automotor uit komt.” Bewoners
hebben het gevoel niet goed te zijn
ingelicht, blijkt uit klachten die bij de
dorpsraad zijn binnengekomen over
het nieuwe wegdek. “Bewoners zijn
het er mee eens dat het wegdek er
mooi uitziet. Het geeft inderdaad een
dorpsgevoel mee aan de automobilist.
Ze zijn echter minder te spreken over
de geluids- en trillingoverlast. Door de
verwijdering van wegversmallingen is
de doorgaande weg omgetoverd tot
een racecircuit. Mensen reden al te
hard en de snelheden zijn na de aanleg
van het nieuwe wegdek alleen maar

omhoog gegaan”, aldus Martin Grob,
namens de dorpsraad. “Het is goed dat
de gemeente zich bezighoudt met het
verbeteren van de verkeersomstandig
heden in het dorp. Het is een kwestie
die de dorpsbewoners aan het hart
gaat en het is fijn om te zien dat hier
aandacht aan wordt besteed. Ik hoop
dat we de discussie aan kunnen zwen
gelen zodat bewoners en gemeente
ervaringen en meningen over het
wegdek met elkaar uit kunnen wis
selen en zo in gesprek kunnen gaan
over hoe de geluidshinder kan worden
opgelost.” De woordvoerder van de
gemeente geeft aan goed contact te
hebben met de dorpsraad en samen
nogmaals in gesprek te gaan over de
geluidsoverlast.

Wietplantage opgerold in Horst
Politie Horst heeft donderdagavond 1 juni een wietplantage opgerold aan de Van Bronckhorststraat in Horst. De bewoner van de woning werd
daarbij aangehouden.

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

De politie kreeg donderdagavond
een melding van buurtbewoners dat
er water uit het betreffende huis

stroomde. “Bij aankomst werd er niet
opengedaan en omdat de agenten een
wietlucht roken zijn ze daarop naar

binnengegaan”, laat een woordvoerder
van de politie desgevraagd weten. In de
woning troffen de agenten in de slaap

kamer en op zolder zo’n honderd plant
jes aan. De verdachte is aangehouden
en de politie doet verder onderzoek.
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Lintje voor Wout Hermans
Wout Hermans uit Broekhuizenvorst heeft op maandag 5 juni een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit
handen van burgemeester Kees van Rooij. Hij ontving het lintje op Kasteel Bleijenbeek in Afferden voor zijn
vrijwilligerswerk op het gebied van cultuurhistorie.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Plannen Kasteel
Ooijen impuls
Hoewel de gemeenteraad van Horst aan de Maas de zorgen van
omwonenden begrijpt, stemt zij toch in met de plannen voor uitbreiding
van recreatiepark Kasteel Ooijen in Ooijen. Dat bleek tijdens de raads
vergadering van dinsdag 6 juni.
Het recreatiepark heeft plannen
voor een forse uitbreiding, met onder
meer de aanleg van een jachtha
ven, negentig kampeerplekken voor
chalets en een nieuw kampeerter
rein. Onder andere omwonenden en
een nabijgelegen ondernemer lieten
eerder weten hier niet blij mee te
zijn. Zij vrezen bijvoorbeeld een
toename van verkeer waardoor de
Blitterswijckseweg onveiliger wordt.
Ook zijn zij bang dat door de uitbrei
ding van de camping, de aanleg van de
jachthaven en de plek voor drijvende
chalets een groot deel van het gebied
straks niet meer toegankelijk is voor

Hermans was van 1989 tot 2003
bestuurslid en voorzitter van Stichting
Kasteel Ooijen en één van de
initiatiefnemers om het kasteel in volle
glorie te laten verrijzen. Daarnaast is
hij de drijvende kracht achter Stichting
Vrienden van Kasteel Ooijen, die nog
steeds soortgelijke doelen ondersteunt
met restanten van de financiering
van Kasteel Ooijen. Vanaf 2009 is de
hij actief voor Stichting Kasteelruïne
Bleijenbeek als bestuurslid en pro
jectleider. Hij heeft een bepalende en

sturende rol gespeeld bij de consolida
tie en verder ontwikkeling van kasteel
ruïne Bleijenbeek.
Sinds 2010 is Wout Hermans actief
betrokken bij Stichting Kasteel Huys ter
Horst in verschillende hoedanigheden,
als bestuurslid, lid van de gemeente
lijke commissie visievorming Kasteel
en Kasteelpark ter Horst, lid van de
commissie visievorming Plaats Kasteel
in de Sportzone en tot op heden als
voorzitter van de commissie uitbreiding
en herbouw kasteelruïne en voorburcht

Huys ter Horst. Ook was hij van 2002
tot 2013 bestuurslid van Klassiek op
Locatie en van 2008 tot 2013 voorzitter
van Vrienden van Klassiek op Locatie.
Deze stichting organiseert klassieke
concerten op bijzondere (cultuur
historische) locaties in Noord-Limburg.
Bovendien was hij acht jaar voorzitter
van het bestuur van Basisschool de
Schakel in Broekhuizen.
Voor deze verdiensten werd hij
benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau.

Schuur afgebrand Grubbenvorst

bewoners en recreanten. Tijdens de
raadsvergadering riep de gemeente
raad het College van B&W op ervoor te
zorgen dat er rekening wordt gehou
den met de zorgen van de omwonen
den. Bart Bertrams (Essentie): “Dit is
een unieke kans en impuls voor het
bedrijf. We moeten er echter wel voor
zorgen dat de plek bereikbaar blijft
voor publiek.” D66-lid Jim Weijs gaf
aan dat de verwachte verkeerstoe
name op de Blitterswijckseweg een
punt van zorg blijft. “Deze signalen zijn
bij ons bekend”, liet wethouder Bob
Vostermans weten. “En we zullen het
verkeer blijven monitoren.”

Aanmelden nieuwe projecten voor
SOS Meerlo-Wanssum weer mogelijk!

Meer info via: www.sos-meerlowanssum.nl
Sluitingsdatum 15 september 2017

In Grubbenvorst is maandag 5 juni een schuur bij een woning aan de Venloseweg volledig afgebrand. Er is
niemand gewond geraakt bij het incident.
Rond 14.00 uur werd de brand
weer gealarmeerd. Het ging om een
schuurtje in de tuin van een woning.

In het schuurtje bevonden zich een
gasfles en enkele tractoren. Deze zijn
door de bewoner in veiligheid gesteld.

Door de brand heeft een tuinhuisje
bij de buren rook- en brandschade
opgelopen.

GEZELLIG
GENIETEN
HORST • 077 2300010 • ABELLE.NL

Kwaliteit heeft een naam

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.

Vier generaties
Jo de Haart-te Baerts is de trotse superoma van Liza Surminski uit Melderslo. Oma is
Anjo Vullings-de Haart en mama Marjon Vullings. Daarmee zijn de vier generaties compleet.

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Toekomstbeelden

Nieuw beleid
voor accommodaties
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas heeft een plan gemaakt hoe het eigendom, beheer en
exploitatie van de maatschappelijke accommodaties zoals gymzalen, gemeenschapshuizen en kerken in de dorpen
van Horst aan de Maas geregeld kan worden.
Dit plan is de basis voor de
gemeente om de toekomstbeelden die
de dorpen de afgelopen periode afzon
derlijk hebben opgesteld te beoordelen
en uit te voeren. De gemeente wil
haar accommodatiebeleid meer laten
aansluiten bij maatschappelijke ontwik
kelingen als veranderende bevolkings
samenstelling, de veranderende rol van
de overheid en de overcapaciteit in de
accommodaties.

Overtollig vastgoed
verkopen

HALLO in Rome
Piet en Els Nellen uit Sevenum wonnen onlangs een weekendje
weg. Hun bestemming was de Italiaanse hoofdstad Rome. Bij de
Trevi fontein troffen ze toevallig dorpsgenoot Steve en zijn vriendin
Mariet. Met z’n allen gingen ze op de foto met de HALLO.

Proef

de smaak
van de roos
in Rozendorp Lottum.
Maar hoe
smáákt de roos?
In Rozendorp
Lottum staat de
tuinroos weer in
volle bloei.
Wie dat zelf gratis wil
proeven, is van harte
welkom op een uniek
en 'roosachtig' smaak
evenement tijdens de
jaarlijkse Week van de
Potroos (1825 juni 2017)
in De Rozenhof Lottum.
Twee topkoks gaan op zondagmiddag 18 juni in
de Lottumse toprozentuin verrassende gerechten
bereiden. Met Noord-Limburgse streekproducten
zoals aardbeien, asperges, blauwe bessen en
champignons, gecombineerd met de unieke smaak
van de roos. Streekkoninginnen/prinsessen uit
Noord-Limburg en de Duitse grensstreek zullen
dan bovendien smaakvolle streekproducten
promoten in De Rozenhof.
Meer info over dit unieke smaakevenement en het
programma van de Week van de Potroos op

www.derozenhoflottum.nl

Vanaf 2018 moet de gemeente
jaarlijks 435.000 euro gaan besparen
op de totale uitgaven voor haar accom
modaties. Ook moet er 1 miljoen euro
bespaard worden op het meerjaren
onderhoudsplan van de panden.
Daarvoor wil de gemeente eerst zoveel
mogelijk overtollig gemeentelijk
vastgoed verkopen. De rest van de
bezuinigingen wil zij invullen met het
accommodatieplan. Daarvoor moet wel
eerst geïnvesteerd worden in duurzame

en kwalitatieve accommodaties met
een sluitende exploitatie.

Zelfredzaamheid
inwoners
In het plan staat onder andere
beschreven dat de gemeente wil
inzetten op zelforganiserend vermogen
en zelfredzaamheid van de inwoners.
Dit houdt in dat alle accommodaties
zoveel mogelijk worden overgedragen
aan de gebruikers. De gemeente
kan daarnaast nog steeds subsidies
verlenen als dat nodig is om
accommodaties bijvoorbeeld duurzamer
of doelmatiger te kunnen gebruiken.
De panden die de gemeente wel nog
in eigen bezit heeft, worden tegen
aanvaardbare huurtarieven verhuurd
aan de gebruikers. Ook wordt
onder andere de zomersluiting van
accommodaties zoals gymzalen verkort
van zes naar drie weken tijdens de
bouwvak en wordt er gewerkt aan een
online verhuursysteem. Deze wordt
gekoppeld aan een toegangssysteem

voor de accommodaties. Ten slotte
wil de gemeente alle panden zoveel
mogelijk verduurzamen. Zij streeft
ernaar dat alle gemeentelijke
maatschappelijke accommodaties in
2035 energieneutraal zijn.

Realistisch en
ambitieus
De gemeente heeft ieder dorp
gevraagd een toekomstbeeld op te
stellen: hoe ziet het dorp er in 2025 uit?
Bijna elk dorp heeft dit toekomstbeeld
aan het college overhandigd. Dat resul
teerde in realistische en soms ook
ambitieuze plannen, stelt de gemeente.
Deze worden in de komende periode
naast het beleidskader gelegd met
het uitgangspunt dat ieder dorp een
passend voorzieningenpakket houdt.
De raad doet hierover naar verwach
ting eind 2017 verdere uitspraken,
bijvoorbeeld over de tijdsplanning van
de plannen. De raad kan daarnaast in
juli beslissen over de beleidskaders in
dit nieuwe plan.

HALLO voordeelpas
Deelnemer uitgelicht

My-LifeSlim
Begeleiding nodig bij het afvallen? MyLifeSlim biedt hulp door middel van een afvalprogramma op maat en is de stok achter de
deur voor mensen die gewicht willen verliezen.
Annemiek Billekens is de drijvende kracht
achter de My-LifeSlim-praktijk in Sevenum en Venlo
sinds 2012. “Mensen helpen met een gezonde en
slanke levensstijl en vooral een levensstijl wat bij
iemand persoonlijk past, daar gaat het om”, vertelt
Annemiek. Niet alleen is Annemiek hbo-opgeleid,
maar ze is ook een ervaringsdeskundige als het
gaat om afvallen. “O ja”, zegt Annemiek, “het is
echt niet eventjes afvallen hoor, daar komt meer bij
kijken. Want juist bij het stabiel blijven, daar komen
de valkuilen langzaam maar zeker weer naar boven
en die zorgen weer voor het oude gewicht. En daar
richt ik mij ook op tijdens de consulten, met als
resultaat een nieuwe levensstijl die slanker is, maar
wel bij iemand past.” Bij My-LifeSlim slank je af
door een combinatie van goede voeding, maatwerk
en enthousiasme van de begeleiders. “De voeding
die wij cliënten aanraden, komt gewoon allemaal
uit de supermarkt. Als je boodschappen doet,
moet je wel weten wat je in huis moet halen. Wij
helpen je daarbij”, aldus Annemiek. Het geheim van
My-LifeSlim is dus niet streng diëten, maar onder
andere leren wat verantwoorde voeding uit de

supermarkt is. “Je mag dus best een keer buiten je
boekje gaan maar de kunst is dan om niet meteen
terug te vallen in oude gewoontes”, stelt Annemiek.
Als mensen kiezen voor My-LifeSlim komen ze
wekelijks in contact met een consulente, in Sevenum
en in Venlo komen ze dan terecht bij Annemiek. De
resultaten worden besproken en er wordt gecoacht
op weg naar een betere en gezondere levensstijl.
“Wij zijn die stok achter de deur”, zegt Annemiek.
“We willen graag helpen. We hebben mensen echt
zien veranderen. Niet alleen slanker, maar ook fitter,
gezonder en zelfs met meer zelfvertrouwen.”

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

Annemiek Billekens
My-LifeSlim
praktijk Sevenum en Venlo
T 06 42 08 78 09
E anbise@mylifeslim.com
www.mylifeslim.com

Voordeelpas
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Slag bij Waterloo zorgt
voor spektakel
Dit jaar bestaat de Koninklijke Harmonie van Horst 200 jaar. Vanwege dit jubileum vinden er dit jaar verschillende grote concerten plaats. In één van die concerten vertelt de Harmonie het verhaal van de slag bij Waterloo.

* Verkoop naaiartikelen
* Verkoop mooie stoffen
* Naai- en Quilt cursussen

Openingstijden winkel:
Donderdag en vrijdag: 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag:
10.00 – 15.00 uur

Petra Poels Matthiasstraat 13 5811 AN Castenray
Tel. 0478-571045 e-mail: petra@cassandra-creatief.nl
web.: www.cassandra-creatief.nl

Proef • Beleef • Geniet
Juni is kreeftenmaand
bij Vitellius!

Zaterdag 10 juni wordt het
Lambertusplein in Horst omgetoverd
tot een scène uit de tijd van Napoleon.
Vanaf 12.00 uur wordt het plein gevuld
met allerlei activiteiten voor jong en
oud. Zo laat re-enactmentvereniging
Saluutbatterij Atkins zien hoe een
legerkamp er in deze tijd uitzag en
zijn er smeden, mandenvlechters en
klompenmakers. Voor de kinderen
zijn verschillende creatieve en spelactiviteiten in het thema van Napoleon
aanwezig. Zo kunnen ze hun eigen
steek en rozet knutselen.
Het concert begint om 19.30 uur.
Ron Bosmans vertel het verhaal van de
slag bij Waterloo. De Harmonie speelt
onder leiding van Björn Bus de stukken
Épisode Millitair gecomponeerd door
Mathieu Kessels en het bekendere

Ouverture 1812 van Tchaikovsky.
Saluutbatterij Atkins reconstrueert
tijdens deze muziekstukken de slag bij
Waterloo, compleet met authentieke
kledij, wapens en gebeurtenissen.
Originele kanonnen worden afgevuurd
en musketten worden gelost.
“Het zal zijn zoals een film”,
vertelt organisator Josien Vermeeren.
“Het idee is ontstaan tijdens een
vergadering van de jubileumcommissie.
We wilden iets speciaals doen rondom
het 200-jarig bestaan. De slag bij
Waterloo vond plaats in dezelfde tijd
waarin deze harmonie werd opgericht.
Deze bekende gebeurtenis geeft de
omstandigheden weer waarin de
harmonie werd gesticht. Ook wilden
we het publiek op een laagdrempelige
manier kennis laten maken met hoe

beeldend muziek kan zijn. Om dit te
bereiken heeft de harmonie alles uit de
kast getrokken. Zo doet ook het Horster
Mannenkoor mee aan het concert.
Het wordt een heus concertspektakel
en de combinatie van re-enactment,
muziek, aankleding en activiteiten
is uniek.” Na afloop van het concert
neemt de Grand Round Band het
podium over van de harmonieleden.
De Grand Round Band is een door
Eva Wijnen uit Melderslo opgerichte
band. Deze bestaat uit twintig
verschillende muzikanten en ook het
Meulenveld Kinderkoor doet mee.
Piet van Kempen, medeorganisator
van het concert, noemt deze band een
knallend einde van de dag. “Maar of
het net zo knallend is als de kanonnen,
daar zullen we 10 juni achter komen.”

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

Wij zijn op zoek naar een

planner / expedient
met enige jaren ervaring op het gebied van charterwerk binnen
heel Europa.
Wij zoeken iemand die goed met computers kan omgaan
en geen 9 - 5 uur mentaliteit heeft, Duits en Engels in woord
en geschrift beheerst (Frans is en pré) om ons team te komen
versterken.
Het betreft een full-time baan in een klein en gezellig team.
Uw CV en motivatie kunt u per mail sturen naar:
T-Trex BV Deltakade 3 5928 PX Venlo
Tnv Mevr. H. Thijssen - Jakobs of
per e-mail naar hanny@t-trex.nl

www.t-trex.nl

HALLO op Alpe d’Huez
Wiel Peeters uit Melderslo was onlangs samen met zijn dochter Heidi Peeters op de Alpe d’Huez in
Frankrijk om daar te fietsen en te wandelen voor het KWF. “Het was één grote familie daar boven op
die berg”, aldus de twee. Wiel is één keer naar boven gefietst en gewandeld en Heidi is vier keer naar
boven gefietst. Tussen de dalingen en beklimmingen in vonden ze nog even tijd om de Hallo te lezen.

VO OR AL UW

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

FS
TH U IS- & BEDRIJ

FEESTEN

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Dankbaar voor de liefde, warmte, kracht en positiviteit
nemen wij veel te vroeg afscheid van mijn lieve vrouw,
onze onvergetelijke moeder en oma

Volhardend in de strijd,
heeft hij uiteindelijk gewonnen,
en de weg naar zijn herinneringen
teruggevonden.
Op vrijdag 2 juni is overleden mijn man, onze pap en opa

Piet Kluskens

Toos Vousten - Custers
* 25 juni 1946, Broekhuizen

† 4 juni 2017, Horst

echtgenote van

Jan Vousten

echtgenoot van

Gretha Kluskens-Schers
28 april 1932

Jos
Paul en Roxanne
Raelyn, Alex
John en Wies
Familie Custers
Familie Vousten

2 juni 2017
Gretha
Grudie en John
Niek en Djomie
Luuk

Genenberg 3, 5872 AL Broekhuizen

Johan en Joanna
Parklaan 27, 5961 KZ Horst
Vrijdag 9 juni is om 10.30 uur de afscheidsdienst
in de St. Lambertuskerk te Horst waarna de crematie om 12.00 uur
zal plaatsvinden in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons lid

Piet Kluskens

Wij nemen afscheid van Toos op zaterdag 10 juni om 10.00 uur
in de H. Nicolaaskerk, Hoogstraat 23 te Broekhuizen. De crematie zal
in besloten kring plaatsvinden. Gelegenheid om persoonlijk afscheid
van haar te nemen op vrijdag 9 juni van 19.00 tot 20.00 uur
op haar kamer in Hof te Berkel woongroep 99 te Horst.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
Hof te Berkel/Elzenhof voor 13,5 jaar liefdevolle verzorging.

Te koop pioenrozen en
zonnebloemen € 2,- per bos.
Peulen € 2,- per bakje (300 gr).
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America. Tel 077 464 13 80.

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.

Bijna 30 jaar was Piet een zéér gewaardeerd lid van onze vereniging.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe de komende tijd.

Wim Poels
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem
missen. Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
Mia Poels-Huijbers
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

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.

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.

Op dinsdag 6 juni jl. vierden

Gerard en
Monique Kessels
uit Sevenum hun 20-jarig
huwelijksfeest. Op diezelfde dag
werd Gerard 50 jaar!!
Het knalfeest om dat te vieren
vond plaats op zaterdag 3 juni in
‘De Gaper’ in Sevenum.
Hartelijke groeten van de Broers
en (schoon)zusjes!!
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.

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.

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken
van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn man, onze pap, opa en opa-opa

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.

50 jaar getrouwd
op 9 juni 2017

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Bestuur en leden Beugelclub Ons Plezier, Hegelsom

De 6-wekendienst vindt plaats op zaterdag 10 juni a.s.
om 17.30 uur, in de kerk van de H. Oda in Melderslo.

Wiel en Hennie
Verdellen-Nellen

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken

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.

Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

Dag en nacht bereikbaar

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.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website! Bel mij op
06 31 52 45 17.

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl



Yes,
een jongen!!

Geboren

Evi

2 juni 2017

24 mei 2017
Dochter van
Richard Veeneman en
Mieke Marcellis
Zusje van Cas
Bosschekampstraat 73
5975 AS Sevenum

Joes
Zoontje en broertje van
Willem Bot en Silvie Seuren
Saar en Janne*
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Lottumse finaliste Trendvision Award
Hairstyliste Imke te Baerts uit Lottum staat in de finale van de nationale WELLA Trendvision Awards 2017 op
zondag 17 september.
Trendvision is een prestigieuze
haarstylistencompetitie die ieder jaar
wordt georganiseerd door WELLA
Professionals. De winnaar van de finale
gaat door naar de grote internatio
nale finale. Imke te Baerts uit Lottum,

werkzaam bij kapperszaak Change
Venlo doet mee aan de finale. Voor
Imke is het de tweede keer dat ze
meedoet aan TrendVision. “Het is mijn
grote passie en ik wil zoveel mogelijk
collega’s en klanten enthousiasmeren.”

Inspiratie voor deze wedstrijd haalt
Imke voornamelijk uit vakbladen en
educatie bij WELLA Professionals.
Eerder dit jaar stond Imke al in de
finale van de toonaangevend coiffure
awards.

Mathijs Claassensstraat 41
5962 AM Melderslo
Geboren

Teun

5 juni 2017
Zoon van Erik Rijs en
Imke Wijnhoven
Broertje van Saar
Lavendelheide 15
5975 TL Sevenum

Geboren
30 mei 2017

Vieve
Dochter van
Rogér Sanders en Brendie Seuren
zusje van Jelte
Eikelenbosserdijk 13,
5962 NV Melderslo

Schilder nodig? Voor al uw
schilderwerk belt u JB Schilderwerken,
een offerte is uiteraard vrijblijvend. Tel.
077 475 09 80/06 11 35 09 70.

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
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.

Computerproblemen.
Automation Support, voor al uw
computerproblemen, reparaties,
onderhoud, instructie, verkoop van pc,
laptop, randapp, Wij komen bij u aan
huis. René vd Sanden, Grubbenvorst.
06 40 28 36 49 info@autosup.nl
Zorgboerderij d’n Bongerd zoekt
een chauffeur voor onze bus (tegen
vrijwilligersvergoeding) om tussen
16:00 en 17:30 uur te helpen met
het vervoer van onze gasten.
Bel Irma op 077 850 18 31 of
info@zorgboerderijdnbongerd.nl

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.

De kinderen van de groepen 5 van de Sevenumse basisscholen en de kinderen van groep 5-6 van
basisschool De Kroevert uit Kronenberg hadden vrijdag 2 juni de KERNgezond slotactiviteit. Zij brachten
deze ochtend een bezoek aan zorgboerderij Vorster Hand, waar zij alles leerden over de biologische
witlof die daar, met behulp van de hulpboeren, wordt geteeld.

Oh, zit dat zo!

Perkplanten. Diverse soorten
hangpotten nu € 4,95. Hay Cox
Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.
Open: ma -wo-vrij-en zaterdag.
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf € 150,00. Raambekleding gratis
meten en hangen. Tapijt, laminaat,
vinylvloeren. Bel voor een gratis
offerte bij u thuis 06 16 37 45 14.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

KERNgezond bij Vorster Hand

Thalasso wellnessbehandeling voor
rug en voeten. www.mayproosten.nl

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Let op: erfbelasting kan
altijd worden nagevorderd

Te koop diverse soorten groenten
en fruit o.a. rabarber, frambozen,
aardbeien, knoflook enz. naar Thijs
Huys Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Oculeerders gevraagd m/v. Vanaf
12 juni. Mts Seuren 06 46 21 03 13.

Maatje minder in 4 weken!
Start nu met de Better Belly kuur
bij Slender You Fit. Voor info of
een afspraak voor een vrijblijvend
intakegesprek bel 06 33 17 83 33.
www.slenderyoufit.nl

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.

2e artikel

50% KORTING
Geldig op de gehele collectie van

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

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

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De normale navorderingstermijn voor de belastingdienst is 5 jaar,
in uitzonderingsgevallen wordt deze termijn opgerekt naar 12 jaar,
bijvoorbeeld bij inkomsten uit het buitenland. Deze beperkte navorderingstermijn is een afweging tussen de tijd die de belastingdienst
nodig heeft om goed te kunnen controleren en de rechtszekerheid
voor de belastingplichtige dat zijn aanslag ook echt definitief is.

Enkele jaren geleden is echter
de naheffingstermijn die wordt
gehanteerd voor de belasting die
moet worden betaald op erfenissen, onbeperkt geworden. De reden
hiervoor was dat er allerlei constructies waren opgetuigd om vermogen
buiten het zicht van de Nederlandse
belastingdienst te houden.
Omdat dit soort constructies vaak
via Zwitserland liepen werden ze
met de term ‘Edelweiss’ aangeduid.
Hoewel het uiteraard een goede
zaak is dat constructies om belasting te ontduiken hard worden
aangepakt, heeft dit tot gevolg dat

de rechtszekerheid voor de belastingplichtige wordt aangetast. In theorie
(en ook de in praktijk) kunt u worden
aangesproken voor een (verre) voorvader die bewust of onbewust te weinig
erfbelasting heeft betaald.
U hoeft daarvoor niet eens zelf iets
fout gedaan te hebben, als erfgenaam
treedt u immers in de rechten én
plichten van de overledene, dus als die
overledene bij een vorige erfenis, de
belasting ‘vergeten’ was, dan kunt u
er voor opdraaien.
Na invoering van de wet is de
belastingdienst dan ook driftig begonnen met naheffen. Vaak ging het om
buitenlandse vermogens die werden
gemeld in het kader van de inkeerregeling. Hoewel de belastingdienst
dus maar maximaal voor 12 jaar
inkomstenbelasting kon terugvorderen

besloot men op grond van deze wet
ook erfbelasting na te vorderen als
ergens in het verleden iemand was
overleden (en dat gebeurt uiteraard
nog wel eens).
De rechter heeft onlangs nog
een kleine reddingsboei uitgeworpen. Naheffen tot vóór de invoering
van de nieuwe wetgeving (in 2012)
is volgens de rechter niet mogelijk, voorlopig is het effect van de
nieuwe wet dus beperkt.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Nieuws
VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY
Dinsdag 27 en donderdag 29 juni

Bijeenkomsten voor
verenigingen en stichtingen
Eind juni organiseren we twee bijeenkomsten voor clubs die bij Rabobank Horst Venray bankieren. Het doel
daarvan is het versterken én inspireren van het verenigingsleven, passend bij de ambitie van de Gezondste
Regio in 2025.
Data en locaties
• Dinsdag 27 juni: De Witte Hoeve in Venray
• Donderdag 29 juni: C.C. ‘t Gasthoes in Horst
Beide avonden beginnen om 19.30 uur.
Programma
Voor deze avonden hebben
we Marco Bogers uitgenodigd,
commercieel directeur van
VVV. Hij vertelt vanuit zijn eigen
ervaring. Wat valt er te leren van
een professionele vereniging
als VVV? Hoe draag je je club
financieel én sociaal - met actieve deelname van vrijwilligers
- gezond over aan de volgende
generatie? Daarnaast zal de

Rabobank haar sponsorbeleid toelichten, waarvan de
Clubkas Campagne een belangrijk onderdeel uitmaakt.
Uitnodiging
Vorige week hebben clubs via e-mail een uitnodiging
ontvangen op het adres dat bij de bank bekend is.
Zit u in het bestuur? Dan is het verstandig om dit even
te checken bij uw club. Bij twijfel kunt u een e-mail
sturen naar communicatie.horstvenray@rabobank.nl
onder vermelding van uw naam en die van de club.
Aanmelden t/m vrijdag 23 juni
Wilt u de bijeenkomst bijwonen in Venray of Horst?
Meld u dan tijdig aan via de speciale website:
rabo.nl/horstvenray/bijeenkomstVS2017.
U kunt met maximaal 2 personen deelnemen.
Tevens vindt u daar het programma van de avond.

INSCHRIJVING STARTER VAN HET KWARTAAL GEOPEND!

Ben jij een starter uit de regio Horst Venray en heb je je dit jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Dan kan je meedoen met de Verkiezing ‘Starter van het Kwartaal’.
De winnaar krijgt vrije publiciteit in de Peel & Maas en tevens een vermelding op deze website en die van de
Rabobank en het Venrays Ondernemers Platform (VOP). Daarnaast ligt er een cheque van € 1.000,- klaar!
Wil jij deelnemen?
Vul dan uiterlijk woensdag 6 september de online vragenlijst in. Alle info is te vinden op www.venray.nl/ondernemers

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

STEMMEN TIJDENS
CLUBKAS CAMPAGNE
Alle particuliere klanten die
vóór 15 augustus lid zijn van
Rabobank Horst Venray kunnen in
het najaar hun stem uitbrengen op hun
favoriete clubs.
Twijfel jij of je al lid bent? Ga dan naar Internetbankieren en
vervolgens naar ‘Uw gegevens’. Ben je nog geen lid van de bank?
Meld je dan vóór 15 augustus aan op onze website
rabobank.nl/horstvenray. Jij doet straks toch ook mee?

BEN JIJ #HOERAGESLAAGD?!
Volgende week is het zover:
dan zijn de uitslagen van de
eindexamens bekend.
Natuurlijk duimen we voor
goed nieuws voor alle
kandidaten. Deel je foto’s
op sociale media met
#HoeraGeslaagd. En misschien
staat het Rabo Promotieteam
wel bij jou op de stoep om je
te feliciteren. Meer weten?
Kijk op hoerageslaagd.nl

UPDATE GELDAUTOMATEN AMERICA,
GRUBBENVORST EN SEVENUM
In mei hebben in de dorpen America, Grubbenvorst en Sevenum
informatiebijeenkomsten plaatsgevonden en werden inwoners
bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de geldautomaten.
De suggesties die tijdens deze avonden zijn gedaan, nemen we
ter harte.
Locaties
Zoals beloofd houden we u op de hoogte van de plaatsing van
nieuwe geldautomaten. Afgelopen weken hebben we contact
gezocht met de gemeente Horst aan de Maas, dorpsraden en
ondernemersvereningen over mogelijk geschikte locaties.
De volgende locaties worden door hen ondersteund:
• Grubbenvorst: locatie Kloosterstraat, op de parkeerplaats voor de
Baersdonck, dichtbij Jan Linders.
• Sevenum: locatie Julianaplein, op de parkeerplaats van het voormalige pand van de Rabobank.
Beide locaties krijgen een pinbox. Dit zijn kleine gebouwen met een
pinautomaat, die 24 uur per dag in werking zijn.
In America zijn we in overleg met een gegadigde voor een pinautomaat in een bestaand pand. Wij verwachten op korte termijn deze
locatie te kunnen communiceren.

Nieuw:
IkWoonLeefZorg.nl

Ik leef.
En ik weet dat ik ook straks kan blijven genieten

Ik ga er graag op uit met mijn vriendinnen. En dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen. Op www.IkWoonLeefZorg.nl
heb ik een paar handige tips gevonden, zodat ik het ook straks goed heb. Ik wil natuurlijk wel blijven genieten!
Alles over langer zelfstandig wonen op IkWoonLeefZorg.nl

En ik weet dat ik ook straks kan blijven genieten

De huidige alternatieven
Totdat de nieuwe automaten in werking zijn, zijn de volgende
alternatieven beschikbaar:
• Onze overige geldautomaten in Horst aan de Maas
• Betalen met uw betaalpas
• Rabo Geld Express; het bezorgen van contant geld thuis. Deze
service is bedoeld voor klanten die mobiel beperkt zijn of niet
zelfstandig contant geld kunnen opnemen bij een geldautomaat.
Deze service bieden wij kosteloos aan in de dorpen America,
Sevenum en Grubbenvorst totdat de nieuwe geldautomaten in
werking zijn.
Op verzoek van enkele ondernemers attenderen we u op de mogelijkheid om een beperkt bedrag ‘bij te pinnen’. Informeer bij hen
naar de mogelijkheden.
Tijdsplanning
Alle vergunningen zijn inmiddels aangevraagd bij de gemeente.
Wanneer er geen bezwaren worden ingediend, verwachten we dat
de pinboxen eind augustus geïnstalleerd kunnen worden. Zodra de
vergunningen definitief zijn informeren wij alle klanten in de betreffende dorpen.
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GEPLUKT Martijn de Swart

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.

mezelf meer mogelijkheden bij een
ander bedrijf. Aangezien er enorm
veel vraag is naar technisch personeel
vandaag de dag is het een luxe keuze
die ik kon maken. Daarbij komt dat
mijn werk vlak bij de deur ligt.”
De liefde voor techniek is
bij Martijn al vroeg begonnen.
“Twee ooms van mij hebben allebei
een landbouw/tuinbouwbedrijf.
Toen ik klein was zag ik natuurlijk
op straat al tractors, maar op die
bedrijven kwam ik ook andere
machines tegen. Die spraken me
nog meer aan.” Die passie uitte zich
ook in dat hij met het bouwen van
landbouwminiaturen begon. Daar is
Martijn twee jaar geleden mee
gestopt, maar een vitrinekast met een
aantal miniaturen getuigt nog steeds
van deze hobby.

Geen goedkope
hobby

Techniek intrigeert hem al van jongs af aan. Het is dus niet vreemd dat hij werktuigbouwkunde heeft
gestudeerd. Tegenwoordig werkt hij dan ook bij Christiaens Group, brengt hij zijn avonden door bij zijn oom op
het land en heeft hij zich een lange tijd beziggehouden met het zelf ‘knutselen’ van landbouwminiaturen.
Deze week wordt Martijn de Swart (24) uit Swolgen geplukt.
Martijn is geboren en getogen
in Swolgen. Een plek waar hij naar

eigen zeggen niet weg wil. “Daar ben
ik opgegroeid met eén broertje en

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

twee zusjes. Ik ben daarna naar
het Dendron College gegaan en
toen ik de middelbare school had
afgerond ben ik een studie gestart
aan de Fontys in Venlo. Dat was
hbo werktuigbouwkunde.” Martijn
deed zijn afstudeerstage bij Geurts
machinebouw in Oostrum en kon
daar direct na zijn studie aan de slag.
“Maar afgelopen april heb ik de keuze
gemaakt om daar te stoppen en ben
ik fulltime gaan werken bij Christiaens
in Horst. Bij Geurts heb ik gewerkt
aan mooie machines en ik heb er een
mooie tijd gehad, maar ik zag voor

“Ik bouwde en verbouwde
allerlei machines. Sommige heb ik
helemaal zelf gebouwd, sommige
zijn een combinatie van meerdere
miniaturen die ik samengesteld heb
tot één. Op een gegeven moment
kon ik ook een aantal machines
verkopen. Dat hielp me dan weer
om deze hobby te onderhouden,
want goedkoop was het niet.
Zeker niet toen ik studeerde.”
Dat hij met zijn miniatuurmachines
gestopt is komt doordat hij zich
bezig is gaan houden met ‘het echte
werk’. Martijn: “Toen ik na mijn
studie ging werken ging ik ook veel
over machines leren. Ik ging het
‘échte spul’ leren. Dus dan was mijn
dag te kort. Daarnaast werk ik in
de lente ’s avonds ook nog bij mijn
oom. Niet omdat ik het geld nodig
heb, maar omdat het mijn passie is,
en stilzitten is gewoon niks voor mij.

En verder is mijn vrije tijd goed gevuld
en heb ik nog een vriendin die ook
wat tijd verdient.”

Derde helft is
altijd leuk
In zijn vrije tijd voetbalt Martijn
bij het vierde team van Sporting
ST. Dat doet hij al zo’n vijf jaar.
“We spelen nu al lang met hetzelfde
clubje en trekken ook echt met elkaar
op. We eindigen wel soms als laatste,
maar hebben zeker de meeste schik.
De derde helft is natuurlijk ook altijd
leuk.”
Verder zit Martijn al even bij de
carnavalsvereniging van Swolgen
en daar zit hij sinds één jaar in het
bestuur. “Ik ben verantwoordelijk voor
de pr en regel de optocht. Ik probeer
deelnemers, vooral wagenbouwers,
te pushen om mee te doen. Zo moet
er ieder jaar voor de deelnemers
ook weer een prijs geregeld
worden, moeten er vrijwilligers
zijn deze middag en zorg ik samen
met de commissie dat de optocht
goed verloopt. Dat zijn soms wel
lange dagen die ik daardoor maak.
Maar je krijgt ook eer voor je werk.
Mensen vinden het mooi.”

Iedereen kent elkaar
in Swolgen
Martijn is nu rustig op zoek naar
een eigen woning waar hij met zijn
vriendin Michelle wil gaan wonen.
“Maar met de nadruk op rustig
aan. Ik ben gewoon rond aan het
kijken voor als ik toevallig iets zie.”
Hij wil wel zeker in Swolgen blijven
wonen. “Het is hier lekker rustig en
iedereen kent elkaar. Gelukkig vindt
Michelle naar Swolgen verhuizen geen
probleem. Dus daar hoeven we geen
ruzie over te maken.”

Ysselsteyn

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

8, 9 en 10 juni

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Spoorstraat 1 • Tienray
www.modehuiscruysberg.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

25% korting
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Wat
zeg je?
Over vijf weken start de zomervakantie.
Tijd om er eens een paar dagen op uit te gaan
en een ander land te bezoeken. De meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas,
64 procent, geeft aan tijdens de zomer met
vakantie te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Wordt het een weekendje Londen, een mid
week op de camping Frankrijk of toch een
rondreis door Gambia? Het aanbod aan vakantie
reizen is zo groot, dat het soms moeilijk kiezen
is. En dan is natuurlijk ook nog de vraag: hoeveel
geld wil je eraan uitgeven? Van de inwoners van
Horst aan de Maas die in zomer met vakantie
gaan, kiest de meerderheid voor een reis naar
een van de Europese landen. “Ik maak een
busreis naar Wenen”, zegt deze reiziger, “dat is
een lang gekoesterde wens.” Op de tweede plek

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Belangrijk om eens per jaar
met gezin op vakantie te gaan’
Weet
(nog) niet
16%
Nee
20%

Ja
64%

Ga je in de zomer
met vakantie?

Maas 750 tot 1.000 euro uit aan onze vakantie.
van vakantiebestemmingen staat Nederland.
“Eigenlijk geven we veel te veel uit”, zegt deze
Want ook in ons eigen land is het goed toeven
inwoner. “De huur voor een stacaravan kost voor
vinden mensen. Sommigen kiezen er zelfs voor
een gezin met vijf personen al ruim 2.000 euro,
om de provincie niet uit te gaan.
dan komt er nog de reis
Verreweg de meeste
bij en wat we op vakantie
mensen verblijven tijdens
‘Seizoensplaats
nog uitgeven aan eten,
hun vakantie in een
op de camping’
drinken en uitstapjes.
hotel, op de camping of
‘We gaan
Toch vind ik het belang
in een vakantiehuisje.
een rondreis maken’
rijk en fijn om eens per
Maar ook Airbnb wordt
jaar met het gezin op
steeds populairder. Nog
‘Geen geld
vakantie te kunnen gaan
gemakkelijker natuur
en geen tijd’
en heb ik het geld er voor
lijk is het wanneer je
over.”
familie of vrienden in
het buitenland hebt waar je je vakantie mag
TipHorstaandeMaas is een
doorbrengen. Zo’n 37 procent van de mensen
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
vindt één weekje vakantie meer dan genoeg,
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
34 procent plakt er nog een tweede week aan
resultaten of aanmelden voor de volgende
vast. Gemiddeld geven we in Horst aan de
enquête, kijk op 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
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Bespreking Poll week 21

Ik ruil Hemelvaart liever in voor vrij op 5 mei
Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2017, dat onlangs in opdracht van
het Nationaal Comité 4 en 5 mei werd gehouden, blijkt dat 70 procent van
de Nederlanders vindt dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag moet
worden. En daar willen ze best een andere vrije dag, zoals Hemelvaart,
voor inruilen. In Horst aan de Maas zien de inwoners dat echter niet zo zitten.
De meerderheid van de stemmers, 68 procent, vindt het toch wel fijn om
met Hemelvaartsdag vrij te hebben. Voor sommige mensen heeft deze dag

namelijk nog een religieuze bekentenis en deze willen graag naar de kerk gaan.
Anderen vinden het gewoon fijn om dan een lekker lang weekend te kunnen
plannen. De overige 32 procent zou liever zien dat 5 mei een nationale vrije
dag wordt. Voor veel mensen hebben dagen als Goede Vrijdag en Hemelvaart
geen religieuze betekenis (meer), terwijl 5 mei een dag is die voor iedereen in
Nederland een collectieve betekenis heeft. We voelen ons dan het sterkst met
elkaar betrokken.

Terecht dat basisschoolleraren staken
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Basisschoolleraren willen op 27 juni gaan staken. Het eerste uur zijn
de scholen gesloten zodat de docenten kunnen actievoeren in Den Haag.
De actievoerders vinden onder andere dat er te weinig geld is voor het
basisonderwijs. Dit onderwijs zou aantrekkelijker gemaakt moeten worden,
onder meer door hoger loon en lagere werkdruk te bieden.
Groot gelijk dat de meesters en juffen gaan staken. Er is een groot
tekort aan basisschoolleraren, waardoor de werkdruk op de aanwezig
docenten groot is. Daarnaast krijgen ze minder betaald dan leraren op
middelbare scholen. Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker erkent
dat het personeelstekort binnen acht jaar kan groeien naar 10.000

arbeidsplaatsen als er geen maatregelen genomen worden. Als het zo
slecht gaat in het basisonderwijs, dan mogen vergaande middelen als een
staking gebruikt worden om maatregelen te eisen, zeker op het gebied van
onderwijs.
Aan de andere kant gaat een staking wel erg ver. Het probleem staat
nu al volop in de belangstelling, een staking zal daar niet zoveel aan
toevoegen. En de kinderen zijn er de dupe van, die hebben die dag minder
onderwijs. Het neerleggen van je werk moet een allerlaatste optie zijn om
aandacht te vragen. Staken gaat in dit geval te ver.
Terecht dat basisschoolleraren staken. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 22) > Dossier Kasteelboerderij moete onderzocht worden > eens 82% oneens 18%

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

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

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

www.secotools.com

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in een succesvolle, internationale, hightech
omgeving? Zou je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, productie
en/of verkoop van hoogwaardige snijgereedschappen? Werk jij graag en gemakkelijk samen met technische en gedreven experts? Vind je het prima om
verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen werk en herken je je in onze kernwaarden?
Passie voor onze klanten
Eén grote familie
Persoonlijke betrokkenheid

Welkom bij Seco Tools, locatie Jabro Tools in Lottum.
In verband met de aanhoudend stijgende vraag naar onze producten zijn wij op
zoek naar kandidaten (m/v) voor onderstaande vacatures:

CNC TOOLGRINDER

Als CNC Toolgrinder produceer je aan de hand van tekeningen en werkinstructies op de nieuwste CNC slijpmachines
de gewenste hardmetalen frezen of andere snijgereedschappen. Omdat je zelf verantwoordelijk bent voor kwaliteit en
kwantiteit, verricht je ook metingen en lever je je bijdrage
aan onze continue verbeteringsprogramma’s. Je werkt in een
2-ploegendienst, hebt een MBO werktuigbouwkundige en/
of verspanende opleiding op niveau 4. Ervaring is een pré,
affiniteit een must.

MATERIAL BUYER

Als Material Buyer stel je op basis van de forecast, productieplannen en andere relevante informatie de benodigde
voorraadniveaus van producten en grondstoffen vast en je
bewaakt deze. Je bestelt grondstoffen en eventueel andere
benodigde materialen ten behoeve van de productie bij
diverse internationale leveranciers en je ziet toe op de

levertijden. Je beschikt over een HBO opleiding richting
Logistiek, aangevuld met NEVI1 en spreekt uitstekend
Engels.

OPROEPKRACHTEN PRODUCTIE/ LOGISTIEK

Als oproepkracht ben je op weekdagen, in de avonduren
en/of in het weekend beschikbaar voor werkzaamheden in
de productie of in de logistiek. Een proactieve, nauwkeurige
en enthousiaste houding is hiervoor belangrijk. Ook is enige
fysieke kracht noodzakelijk in verband met veelvuldig tillen.

Ervan beschuldigd worden
het laatste koekje te hebben
gepakt, terwijl dat toch echt je
broertje was of een bon
wegens te hard rijden krijgen,
terwijl je op de tijdstip heel
ergens anders was: het is nooit
leuk wanneer je ergens van
wordt beschuldigd en het klopt
niet.
Je wilt er dan toch alles aan
doen om te bewijzen dat jij het
niet was. Dat jij niet
15 kilometer te hard hebt
gereden in een
50-kilometerzone, niet degene
was die het laatste
chocoladekoekje heeft gepakt
en dat er ook niet gesjoemeld is
bij de verkoop van een
rijksmonument. Want dat is waar
gemeente Horst aan de Maas
en indirect wethouder
Bob Vostermans van worden
beschuldigd. Vragen die de
verkoop van de Kasteelboerderij
in Horst in 2015 al opriep,
werden niet beantwoord.
Volgens Andries Brantsma,
die een zwartboek samenstelde
over wat er volgens hem
allemaal niet klopte aan de
transactie, creëerde Vostermans
‘mist’ en een ‘rookgordijn’ en
dat maakte hem achterdochtig.
Dat is me toch nogal wat.
Natuurlijk, elk verhaal heeft
twee kanten en zoals al tijdens
de vergadering van de
Commissie Samenleving werd
opgemerkt, het zijn ook
aannames. Maar toch, je zou
denken dat het College van B&W
zulke beschuldigingen graag
recht wil zetten en uit wil leggen
hoe het volgens haar wel is
gegaan. En dan maakt het niets
uit of er dan al in drie eerdere
debatten over gediscussieerd is,
zoals de wethouder maar blijft
zeggen, de waarheid verdient
toch een podium?

CONTACT

Ben jij enthousiast geworden? Neem dan contact op met
Lotte Opbroek via lotte.opbroek@secotools.com of
077-3580557 voor meer informatie of stuur een gerichte
sollicitatie. Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op
onze website www.secotools.com/secojabro of scan de QR
code voor onze bedrijfsfilm op YouTube.

...of ni?
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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.

Klevar, een ongelofelijke en onacceptabele soap
Al vele jaren speelt er een groot conflict in deze gemeente. Een conflict
tussen het individuele belang van een varkensboer, die koste wat kost
meer winst wil maken en de wens van het gemeentebestuur om de
ruimtelijke omgeving in te delen op basis van het algemeen belang.
Het begon al in gemeente
Sevenum in 2002. Aan de Kleefsedijk
wilde een varkensboer zijn veestapel
drastisch uitbreiden. Zijn buren en
andere aanwonenden vreesden voor
aantasting van hun woonklimaat
en kwamen in verzet. Er ontstond

veel discussie over procedures en
bevoegdheden. Het uiteindelijke
resultaat was dat de gemeenteraad
een motie aannam met als strekking
dat de uitbreiding ongewenst was
en dus niet door moest gaan. Je zou
zeggen: klaar. De varkensboer legde

zich daar niet bij neer en diende na de
fusie bij gemeente Horst aan de Maas
steeds nieuwe, aangepaste, plannen in,
die steeds hetzelfde beoogden: forse
uitbreiding van het aantal varkens.
Keer op keer wees de gemeente
raad zijn voorstellen af en kreeg
daarbij gelijk van de Raad van State.
Maar daardoor liet de varkensboer
zich niet stuiten. Nu ligt er weer een
nieuw plan en wat D66 betreft gaat dat
van tafel, maar lukt dat ook? Lukt het

de gemeenteraad de breed gedragen
visie, dat de uitbreiding niet door moet
gaan, ook te realiseren? Voor D66 staat
de geloofwaardigheid van gemeente
en raad daarbij op het spel. De varkens
boer is koppig in zijn verzet en heeft
een ex-bestuurder als adviseur, die zijn
kennis als bestuurder gebruikt in zijn
nieuwe rol. Als zij hun zin krijgen wordt
het woonklimaat van de aanwonenden
aangetast, loopt de volksgezondheid
gevaar, zoals het RIVM-onderzoek heeft

aangetoond en staan de gemeente
en de raad in hun hemd. Alle partijen
waren immers steeds tegen. Of zijn
er achter de schermen en in achter
kamertjes andere spelletjes gespeeld?
Hoe is het mogelijk dat dit al zo
lang speelt en er geen definitief en
blijvend nee is? Dat wil D66 graag
weten en indien nodig, moet dat
grondig worden uitgezocht.
Henk Kemperman,
D66 Horst aan de Maas

De wereld verbeteren vanaf een klapstoel
Als nieuwe secretaris van de PvdA was ik aanwezig bij de derde
Klapstoelzitting, één van de vele activiteiten van de PvdA Horst aan de
Maas. Iedereen is welkom. Je hoeft niet per se een rode rakker te zijn.
Elke mening telt. Er wordt in oplossingen gedacht en gesproken. En belangrijker nog: er wordt naar je geluisterd. Afgelopen week stond de
klapstoelzitting in het teken van Bewustwording en Nieuwkomers.
Bewustwording waarvan, vraag ik
me nog af. Jan Wijnen vertelt over zijn
project Ghana en Stichting Mondiaal
Platform Horst. Door de verhalen over
Ghana en de persoonlijke verhalen

van vluchtelingen word ik me al snel
bewust hoe vanzelfsprekend we alles
zijn gaan vinden. Een huis, eten, zorg,
scholing… Het tweede thema sluit
bijna naadloos aan op het eerste

Nieuwkomers. Het vluchtelingenvraag
stuk, voor velen het vluchtelingen
probleem. Er ontstaat een enerverende
discussie die met name gericht is op
de overbelaste vrijwilligers. De wil
om te helpen is zeker aanwezig bij de
burger maar er zijn grenzen bereikt.
Wijken met sociale minima wonen
worden nu overbevolkt met statushou
ders. Een betere spreiding is wenselijk.
Daarnaast lopen vele vrijwilligers op hun
tandvlees. Met name de papierwinkel

zorgt voor overbelasting. Goede begelei
ding is mede door te korte termijn van
een half jaar, bijna niet meer mogelijk.
Hiermee hebben we een punt te pakken
waar we als PvdA met de juiste infor
matie en ingrepen het verschil kunnen
maken voor de doelgroep maar vooral
ook voor de grote groep vrijwilligers.
Hier liggen kansen maar zeker ook
verantwoordelijkheden.
Marlies Schreurs,
PvdA Horst aan de Maas

Niet meer door je knieën tijdens het koken

Ook binnen jouw budget
een oven op werkhoogte

JUBILEUMACTIE

Vaatwasser
cadeau*
+ extra cadeau: het
hele jubileumjaar een
GRATIS kitchenaid**
bij aankoop van een keuken

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Burgerzaken gesloten
op dinsdagmiddag, 20 juni
De afhaalbalies Burgerzaken / receptie zijn dinsdagmiddag, 20 juni gesloten
vanwege een verplichte vervanging van automatiseringssystemen. Het afhalen van
reisdocumenten en rijbewijzen is die middag niet mogelijk. Woensdag, 21 juni staan we
weer voor u klaar!

Laat ons uw initiatief weten
Bent u bezig met een initiatief of heeft u ideeën waarover u met ons in gesprek wilt, kom dan
naar de bijeenkomst in gebied ‘Midden’, Hegelsom, Horst, Meterik en Melderslo op 14 juni
om 16.00 uur in MFC de Meulewiek St. Jansstraat 2a in Meterik. Daar staan we samen met
Synthese en Wonen Limburg voor u klaar om in gesprek te gaan over uw initiatief rondom
groen, verkeer, zorg, wonen of opbouwwerk.
Initiatief nemen
We zien steeds meer dat inwoners die iets
willen, zelf het initiatief nemen om dit voor
elkaar te krijgen. Het betreft grote en kleine
initiatieven die goed zijn voor de eigen
leefomgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
de herinrichting van een groenvoorziening
waar buurtbewoners samen mee aan de slag
gaan. Maar ook een dorpsdagvoorziening,
gerund door vrijwilligers, waardoor vooral
oudere mensen mee kunnen blijven doen
en langer thuis kunnen wonen. Positief
neveneffect daarvan is dat bewoners elkaar
beter leren kennen en elkaar als dat nodig is
weten te vinden.
Verbinden
Wij proberen zoveel mogelijk initiatieven
te volgen en contact te leggen met de

initiatiefnemers. Wij kijken of/waar verbindingen
gelegd kunnen worden. Voordeel is dat niet
iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. We
ondersteunen als dat nodig is. Denk dan aan
het geven van advies of aan het verstrekken
van een financiële bijdrage.

1000 km bermkant!

De voorjaarsmaai gaat
beginnen!
We gaan weer van start met de voorjaarsmaai. Dit betekent dat in de hele gemeente de
berm 1 meter breed vanaf het asfalt gemaaid wordt.
Veiligheid
Om de veiligheid in verkeerssituaties te handhaven worden in onoverzichtelijke bochten
de berm breder gemaaid. Ook op kruisingen
wordt de berm, over een lengte van ongeveer
25 meter, breed gemaaid om gevaar en hinder
te voorkomen. We doen dit met name voor de
fietsers en schoolgaande kinderen die in het
verkeer een kwetsbare groep vormen.
Natuur
Rijk bloeiende bermen worden niet gemaaid
tenzij ze hinder veroorzaken. Bloeiende bermen met vlinders, hommels en solitaire bijen is
een lust om te zien voor de voorbijgangers en
zorgen voor een goede bestuiving van gewassen en fruitbomen.

Tijd
Horst aan de Maas is momenteel
de grootste gemeente van Limburg.
Dat betekent dat wij ongeveer 600 km
asfaltweg in beheer hebben waarvan
ongeveer 500 km aan twee kanten 1 meter
breed gemaaid wordt. Dit is 1000 km
bermkant! De maaiwerkzaamheden nemen
een aantal weken in beslag. We starten in
de Peel, Horst en omgeving, Maasdorpen
en werken naar elkaar toe. Heeft u
problemen met de bermkanten, dan vragen
wij om uw geduld. Om efficiënter te werken
gaan we niet willekeurig maaien naar
aanleiding van meldingen. Het maaien lijdt
ongetwijfeld tot enige overlast, ook hiervoor
vragen wij uw begrip.

Op locatie
Nieuw is dat we dit overleg nu op locatie doen.
Eerder waren we al te gast in gebied Maas (de
dorpen Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen en
Broekhuizenvorst, Meerlo, Swolgen en Tienray)
en Peel (de dorpen America, Griendtsveen,
Evertsoord, Sevenum en Kronenberg).
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact
op met Gertie Peeters, bereikbaar via gemeente@horstaandemaas.nl of via telefoonnummer
077 – 477 97 77.

Bekendmakingen

En weer mocht burgemeester Kees van Rooij persoonlijk twee echtparen feliciteren met
hun 60 jarig huwelijksjubileum. De familie Kersten – Smets uit Sevenum en de familie Poels
– Jacobs uit Griendtsveen ontvingen namens de gemeente Horst aan de Maas een boeket
bloemen en het herinneringsbord.

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:
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 1

Venraysweg 19
Pieter Belsstraat 44

Evertsoord
Driekooienweg 94

Lottum
Horsterdijk ongenummerd
Horsterdijk 116

Grubbenvorst
Horsterweg 66
Lottumseweg 16
Horst
Energiestraat 15
Venloseweg 110

Melderslo
Denenweg 7
Meterik
Donkstraat 6a
Hazenkampweg 25

Sevenum
Schoutstraat 12
Steeg 13
Maasbreeseweg 94
Molenveldweg 13
Swolgen
Van Weedtstraat 8
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
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Handboogvereniging schrijft geschiedenis

Petra van der Ven
koningin De Schutroe

Voor het eerst sinds haar 51-jarige bestaan heeft handboogvereniging De Schutroe uit Horst na het koningsschieten geen koning, maar een koningin. Petra van der Ven won de wedstrijd op zaterdag 3juni na een spannende
strijd.

Jubilarissen Gerrit van der Sterren
en Theo Litjes werden deze dag ook
gehuldigd voor hun respectievelijk
50- en 25-jarig jubileum. Daarna was

de prijsuitreiking van het koningsschie
ten. De aanmoedigingsprijs was voor
Lonneke Vullings. Quinty Roeffen werd
beste aspirant. Ash van Soest nam de

prijs voor hoogste jeugd mee naar huis
en de hoogste senior en koningin werd
Petra van der Ven. Nick Koenen werd
ridder.

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

Zo’n zeventig peuters en kleuters uit Meerlo kregen op donderdag 1 juni hun Nijntje beweegdiploma uit handen
van wethouder Bob Vostermans van gemeente Horst aan de Maas. Daarmee werden de beweeglessen voor deze
groep kinderen afgesloten.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

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

Logistiek medewerker – Vac.nr. P016088
Je gaat verpakkingen, retouren en inkomend en uitgaand fust verwerken. Ook beheer je voorraad en behandel je orders. Een heftruck- en
reachtruckcertificaat en logistieke ervaring is vereist.

Productiemedewerker betonvloeren – Vac.nr. P014536
Je gaat betonvloeren maken en verwerkt hier ijzer en isolatiemateriaal
in. Je bent een aanpakker en in staat om fysiek werk te verrichten.

Medewerker tuinbouw – Vac.nr. P014218
Je bent allround inzetbaar binnen het bedrijf en gaat bijv. aardbeien
oogsten, planten verzorgen en sorteren en onkruid wieden. Je hebt ervaring in de tuinbouw en bent gemotiveerd.

Junior teeltmanager – Vac.nr. P015985
Je start in een intensief leertraject waarin je wordt opgeleid tot teeltmanager en verantwoordelijk wordt voor het kasklimaat en het optimaliseren van de teelt. Mbo werk- en denkniveau is een must.

Groenvoorziener / hovenier – Vac.nr. P015459
Je gaat tuinen aanleggen en onderhouden of het groen beheren in de
openbare ruimte. Bij voorkeur heb je al ervaring, maar je bent vooral
gemotiveerd om in de groensector te werken!

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

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

De afgelopen periode heeft een
grote groep peuters en kleuters deel
genomen aan beweeglessen in Meerlo.
Dit dankzij een samenwerking tussen
basisschool Megelsheim, kindcentrum
Landhuis van Spring Kinderopvang,
gymnastiek- en turnvereniging Hosema

en gemeente Horst aan de Maas.
De lessen werden verzorgd door Anita
Heijdeveld van Spring Kinderopvang
en door Chantal Baghuis van Hosema,
die hiervoor allebei de opleiding tot
Nijntje beweeginstructeur hebben
gevolgd. Het Nijntje Beweegdiploma

is een speciaal beweegprogramma
gemaakt door Nijntje en de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar
oud. Het doel is om kinderen de basis
van bewegen te leren aan de hand van
gevarieerde oefeningen.
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WK modelhelikoptervliegen in Kronenberg

In Kronenberg vinden van vrijdag 7 juli tot en met zondag 9 juli het wereldkampioenschap modelhelikopter
vliegen Global 3D plaats. Deze wordt medegeorganiseerd door Modelvliegclub Jupiter Venlo. De wedstrijden vinden
plaats op het evenemententerrein in Kronenberg.
Naast de wedstrijdvliegers krijgen
ook de hobbyvliegers deze keer de gele
genheid het veld te betreden. Daarnaast

is er dit jaar ook een demonstratie
van Girls United. Er wordt gestreden in
verschillende categorieën: 3D, muziek

vlucht, speedcup en nachtvliegen.
In totaal doen er 46 vliegers mee afkom
stig uit landen als Puerto Rico, Thailand,

Succes handboogschutters
De Schutroe op NK
De Nederlandse Kampioenschappen handboogschieten vonden in de afgelopen periode plaats verspreid over
verschillende weekenden. Drie schutters van Handboogsportvereniging De Schutroe uit Horst wisten een
podiumplek te behalen.
Petra van de Ven wist zich naar
een derde plek te schieten bij de recur
veschutters senioren, vierde klasse

en Peter Vullings bemachtigde een
derde plek bij de barebowschutters,
eerste klasse. Quinty Roeffen behaalde

Zuid-Korea en de VS. Nederland wordt
dit jaar vertegenwoordigd door 17-jarige
Wessel Haast. Het programma begint op
vrijdag 7 juli om 10.00 uur, waarna tot
17.00 uur wedstrijden worden gevlogen.
Daarna is het veld beschikbaar voor de
hobbypiloten tot ongeveer 22.00 uur.

Op zaterdag 8 juli starten de wedstrijden
om 09.00 uur. Het programma wordt
deze dag afgesloten met nachtvliegen
tot 01.00 uur. Op zondag 9 juli begin
nen de wedstrijden om 09.00 uur,
om 18.00 uur is de prijsuitreiking.
Meer informatie op www.global3d.nl

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

een eerste plaats en mag zich daarmee
Nederlands Kampioen noemen bij de
jeugdschutters recurveboog.

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

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

Autocross

DOLLE DAGEN

Weekendcross
De Paradijsracers

3 halen
2 betalen

Auto Cross Club De Paradijsracers uit Melderslo houdt op zaterdag 10 en zondag 11 juni haar weekendcross op
het Peeldijkje in Horst.

1 stuk 20%
kassakorting*
*tenzij anders aangegeven

Gratis
parker en
voor de
deur!

Het terrein aan het Peeldijkje gaat
op zaterdag 10 juni om 11.30 uur
open. Om 12.00 uur is de inschrijving,
keuren en briefing. Om 15.30 uur start
het programma met de balkenklasse.
Om 16.15 uur is de eerste kwalifica
tie voor de finale van de avondcross.

Om 19.30 uur start de voorstelronde
van de 85 auto’s die aan de start
mogen staan. Deze ronde start om
20.30 uur. Er wordt één uur gereden en
bij rood wordt de tijd even stil gezet.
De prijsuitreiking is om 22.00 uur in de
tent. Daarna is er een groot tentfeest

met dj’s vanStar-discotheek. Op zon
dag 11 juni wordt er in 56 manches
gereden om het kampioenschap van
de ASUZ. Het terrein gaat om 08.00 uur
open en het programma start om
11.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op: www.paradijsracers.nl

Graag tot ziens bij:

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Lastige klus

Promotie Sparta’18 naar
2e klasse
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum stond maandag 5 juni voor een lastige klus in de
wedstrijd tegen RKSV Mierlo-Hout na de 1-2 thuisnederlaag zaterdag 3 juni.

In de eerdere wedstrijd tegen de
ploeg uit Mierlo-Hout kwam Sparta’18
verdiend op voorsprong door een
goal van Tom Spreeuwenberg. In de
tweede helft was Mierlo-Hout de betere
partij en wist deze ploeg tweemaal te
scoren. Een terechte nederlaag voor de
mannen uit Sevenum. Maandag 5 juni
stond de return, in Mierlo-Hout, op het
programma. In de eerste helft was
Sparta’18 duidelijk de betere ploeg.
Toch moest Sparta’18 lang wachten
op een goal. In de 44e minuut scoorde

Thijs Janssen met een afstandsschot
de 0-1. De tweede helft begon ook
goed. Sparta’18 was wederom de betere
ploeg. Toch wist Mierlo-Hout, geheel
onverwacht, te scoren. Een afstandsschot
in 63e minuut zorgde voor de 1-1 op het
scorebord. Met nog een half uur te gaan
ging Sparta’18 vol voor de winst. In de
69e minuut was het loon naar werken
en zorgde Bart Schouten dat de 1-2 op
het scorebord kwam te staan, na een
uitstekende voorzet van Bart van de
Riet. Beide ploegen gingen daarna vol

op de aanval. In de 82e minuut wist Tom
Spreeuwenberg de verlossende derde
treffer binnen te koppen uit een vrije
trap van Jeroen Smits. De slotfase was
zeer spannend. Mierlo-Hout ging volop
in de aanval, maar Sparta’18 wist zich
goed staande te houden. Verder dan een
bal op de paal en een vrije trap die van
de lijn werd gekopt door Thijs Janssen
kwam de ploeg uit Helmond niet. In
de 92e minuut klonk het verlossende
eindsignaal. Promotie naar de tweede
klasse is een feit.

Horseman Days in Kronenberg
Op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg vinden van vrijdag 9 tot en met zaterdag 11 juni
de Horseman Days plaats. Tijdens dit driedaags evenement zijn er demonstraties, shows en wedstrijden.
Het is voor het eerst dat de
Horseman Days in Nederland
worden georganiseerd.
De activiteiten staan allemaal
in het teken van horsemanship

en westernrijden. Naast de shows
vinden er vijf wedstrijden plaats:
Working Equitation, Extreme Trail,
Ranch Roping, Barrel Race & Pole
Bending, Team & Cattle Penning

en Ranch Sorting. Op vrijdag- en
zaterdagavond is er een speciale
avondshow.
Kijk voor meer informatie op
www.horseman-days.de

Indoorsoccertoernooi De Riet
Party en Sportcentrum De Riet in Horst organiseert op vrijdagavond 30 juni het tweede Indoortoernooi voor
bedrijven- en vriendenteams. Dit toernooi vindt plaats van 19.30 tot 23.15 uur.
Deelnemers moeten minimaal
18 jaar oud zijn. Er wordt gespeeld in
teams van vijf deelnemers, bestaande

uit vier spelers en één keeper. De wed
strijden worden gespeeld op kunstgras.
Er kunnen maximaal tien teams aan

het toernooi deelnemen. Aanmelden
kan tot en met zaterdag 10 juni via
postman150@live.nl

Jan Franckentoernooi
TC Broekhuizen
Tennisclub Broekhuizen organiseert op zaterdag 17 juni het Jan Francken Toernooi. Het toernooi vindt vanaf
16.00 uur plaats op sportpark De Slagakker in Broekhuizenvorst.
Met het toernooi wil de tennisclub
wijlen Jan Francken eren vanwege zijn
inzet voor de vereniging. “Jan heeft
met tomeloze inzet een bijdrage
geleverd aan de tennisclub op zeer
diverse terreinen”, aldus de club.
“Mede dankzij zijn inzet kan de club

nu beschikken over een prachtige
accommodatie, een gezonde financiële
status en enthousiaste leden. De kracht
van Jan zat vooral in het feit dat hij ook
andere leden mee kreeg om de handen
uit de mouwen te steken. Jan haalde
daarvoor alles uit de kast, van grote

overredingskunst tot zachte dwang.”
De vereniging wil de komende vijf
jaar meerdere vrijwilligers die veel
betekend hebben voor TC Broekhuizen
herdenken met een naamtoernooi.
Aanmelden voor het toernooi kan tot
en met 11 juni via thiel49@planet.nl
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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
Woonplaats
Leeftijd
School

Roxy Hermans
Sevenum
13 jaar
Dendron College

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik dan in Amerika geboren
zou zijn, omdat ik dit een heel
interessant land vind met ook een
interessante cultuur. Hier zou ik ook nog
een keer graag naar toe willen gaan.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Niet in buitenaardse wezens zoals je
die altijd in films ziet, maar ik denk
wel dat er leven is op andere planeten.
Ik denk wel dat dit een andere vorm
van leven is dan zoals wij het kennen
op de aarde.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?

Dat ik vroeger gek was op treinen.
Ik had heel veel speelgoedtreintjes en
ik wilde altijd heel graag met de trein
ergens naartoe gaan. Als er een trein
langskwam werd ik al blij.
Heb je een verborgen talent?
Het is niet echt een verborgen talent,
maar veel mensen zeggen dat ik goed
kan tekenen. Ik zit niet op tekenles,
maar ik teken wel veel als ik me verveel
en ik vind het heel erg leuk om te doen.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Er is niet echt een liedje waar ik
speciale herinneringen aan heb, want
ik heb dit met meerder liedjes. Muziek
is namelijk erg speciaal en belangrijk
voor mij, daarom luister ik ook heel
veel naar muziek. Een voorbeeld zo’n
liedje is Hey van Afrojack. Dit draaiden
we vaak op het eindkamp van groep 8,
dit kamp was erg leuk en een goede

jongeren 17

aan
Roxy Hermans

afsluiting van de basisschool.
Wie is je grote voorbeeld?
Een groot voorbeeld heb ik niet, ik wil
vooral mezelf zijn. Soms zie ik wel
dat actrices uit series die ik volg leuke
kleren aanhebben en deze wil ik dan
ook hebben.
Wat is je favoriete sociale medium?
Snapchat, ik vind het erg leuk om
hier gekke foto’s op te maken met de
filters en om deze dan naar vrienden
te sturen. Het leuke is ook dat deze
foto’s niet permanent zijn. Ook vind
ik Instagram heel leuk. Hier kan ik
leuke foto’s op zetten als ik iets heb
meegemaakt en je kan de levens van
andere mensen volgen.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder, zij weet echt alles van
mij. Soms weet ze dingen over mij
waar ik zelf nog niet zo zeker van ben
of die ik zelf nog niet weet.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het
eerst ontmoeten?
Als een leuk en aardig persoon. Ik wil
graag zo overkomen, omdat ik ook
wil dat mensen zo tegen mij doen. Dit
probeer ik te bereiken door altijd aardig
te zijn tegen iedereen, ook al werkt dit
soms ook in mijn eigen nadeel.
Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Shuffle dance, dit is een bepaalde dans.
Ik zie deze dans vaak voorbij komen op
Instagram en dan vind ik het er heel
gaaf uit zien.
Hond of kat?
Ik vind ze allebei wel leuk, maar toch
zou ik voor katten kiezen. Katten vind
ik heel erg leuke dieren en we hebben
zelf ook een kat. Ze heet Manou, met
haar speel ik graag en vaak komt ze bij
me liggen als ik op de bank lig. Het is
een heel leuke en lieve kat.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Er is niet echt een artiest met wie ik
zou willen ruilen. Wel zou ik graag
een keer willen ruilen met een actrice
uit Pretty Little Liars. Dit is een serie
waar ik helemaal verslaafd aan ben en
daarom lijkt het me heel erg leuk om
hier een keer in te spelen.
Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Een hond denk ik, want die zijn net
zoals ik altijd vrolijk en altijd in voor iets
nieuws en leuks. Ook zijn ze graag bij
andere mensen en dat ben ik ook graag.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Als ik heel eerlijk ben, ben ik wel
vaker zenuwachtig. De dag dat ik mijn
citoscore kreeg was ik zenuwachtig en
ook de eerste dag van de middelbare
school was ik zenuwachtig. Een situatie
waar ik heel erg zenuwachtig was, was
toen ik een verhaaltje had geschreven
over mijn oude basisschool. Ik zat toen
in groep 5 en moest dit verhaaltje
gaan opdragen voor alle juffen en
meesters. Zelfs de directeur en oude
burgemeester van Horst aan de Maas
waren er.
Wat is je droombaan?
Eerlijk gezegd weet ik nog niet helemaal
wat ik later wil worden. Actrice zijn lijkt
me wel wat, want ik vind toneelspelen
leuk en mijn moeder zegt dat ik goed
kan acteren. Ook lijkt iets met mode me
heel erg leuk, want kleren en hoe ik er
uitzie vind ik namelijk erg belangrijk en
leuk. Wat ik hiermee zou willen doen
weet ik nog niet.

Voor meer informatie neem contact op met Maas en Peel Makelaardij
op telefoonnummer 077 - 398 57 57 of ga naar www.maasenpeel.nl

TE KOOP IN LOTTUM!

Crist Coppens

Bonenkampstraat 10

Een in 2010 geheel
gerenoveerde 2 onder 1 kap
woning op een riant perceel
van 390m2 met een
woonoppervlakte van 92m2.
Voor de vraagprijs van

€ 229.000,- K.K
Voor meer informatie neem contact op met Maas en Peel Makelaardij
op telefoonnummer 077 - 398 57 57 of ga naar www.maasenpeel.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Mager runderpoulet
500 gram € 5,95

geldig t/m
zaterdag
10 juni 2017

Gegrilde spareribs 500 gram € 5,00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Festival
zorgen
Wat ben ik blij dat het
festivalseizoen eindelijk weer
begonnen is. Als ik het geld op
mijn rug had groeien, stond
mijn tentje elk weekend op
een ander festivalterrein.
Helaas is dat niet het geval dus
houd ik het dit jaar bij maar
één festival: Sziget. Dit is dan
wel een van de grootste
festivals van Europa en duurt
zeven dagen lang. Hier heb ik
ook ontzettend veel zin in
hoewel ik niet kan ontkennen
dat ik me een klein beetje
zorgen maak…
Wat ik de afgelopen tijd op
televisie heb moeten aanzien is
echt verschrikkelijk. De ene na
de andere bloederige aanslag
werd uitgebreid toegelicht op het
journaal. Inmiddels is de aanslag
in Manchester alweer oud
nieuws omdat afgelopen
zaterdag Londen weer het
slachtoffer was van terreur.
Het was al de derde keer in drie
maanden tijd dat GrootBrittannië werd getroffen door
dit soort zinloos geweld.
Niemand wordt gespaard,
zelfs kleine kinderen werden
slachtoffer van terreur bij het
concert van de bekende popster
Arianne Grande. Hoe kom je ooit
op het idee om kinderen te
vermoorden? Dan handel je niet
vanuit geloof. Nee, dan ben je
zwaar verknipt. Het afgelopen
weekend werd ook het Duitse
muziekfestival Rock am Ring
onderbroken wegens terreurdreiging. Dit omdat er mogelijk
bommen zouden liggen op het
terrein. Ik kan me niet voorstellen hoe dat voelt als je aan het
feesten bent en dan te horen
krijgt dat je met z’n allen het
terrein moet verlaten.
Hoewel ik me zorgen maak,
blijf ik niet thuis. Festivals en
concerten horen bij mij. Dat gaat
niemand van mij afpakken.
Ik hoop dat jullie deze zomer ook
gewoon heen gaan waar jullie
heen willen. We mogen ons niet
laten leiden door angst.
Liefs,
Anke
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Gezondheidscafé zorg en welzijn
Gezondste Regio 2025 organiseert op donderdagavond 15 juni een Gezondheidscafé in Horst. Deze editie wordt
georganiseerd in samenwerking met het wijkcomité Norbertuswijk.
In de gebruikelijke RTL Late Nightsetting van het Gezondheidscafé gaan
een zestal tafelgasten praten over
initiatieven en activiteiten die bijdragen
aan het gezamenlijke doel om de
Gezondste Regio van 2025 te worden.

Deze editie is vooral gericht op zorg en
welzijn en is voor alle burgers die meer
willen weten over hoe zij het beste
gezond en fit kunnen blijven.
Het Gezondheidscafé wordt
georganiseerd in het Huis van de Wijk,

Norbertuswijk en start 19.00 uur.
Het programma beging om 19.30 uur
en wordt rond 22.00 uur afgesloten
met een borrel.
Meer informatie is te vinden op
www.gezondsteregio2025.nl

Kunstexpositie Broekhuizenvorst
De werken van cursisten die in de afgelopen periode hebben gewerkt in het textielatelier van Ans Krekels en in
de glashut van Egbert Hulshof in Broekhuizenvorst, worden op zaterdag 10 en zondag 11 juni geëxposeerd.
De expositie bestaat uit de
werken van ongeveer zeventig
cursisten in textiel en glas-inlood. De werkstukken zijn te zien
op verschillende plekken, zowel

binnen als buiten, en bieden de
mogelijkheid om kennis te maken
met de verschillende materialen die
door cursisten zijn gebruikt. Ook is
tijdens de expositie de Knopengalerie

geopend en kan er in de tuinen
gewandeld worden. De locatie is
gelegen aan de Krienestraat 2 in
Broekhuizenvorst. De exposities zijn te
bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur.

Nominaties Muulkes
Drie toneelverenigingen uit Horst aan de Maas maken in vijf categorieën kans op een Muulke, de provinciale
toneelprijs voor amateurtoneel. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 23 juni in het Munttheater in Weert.
Spelers uit America zijn er drie nomina
ties voor Hets, Knodder en Knets!. Gert
Haegens is genomineerd in de categorie
‘meest opvallende vrouw in een kleine
rol’. Ook is de vereniging genomineerd
voor ‘meest opvallende vormgeving ‘en

‘meest bijzondere promotie voor een
voorstelling’. Juul Willems van toneel
vereniging Mimus uit Tienray maakt kans
op een Muulke in de categorie ‘ meest
opvallende man in een kleine rol’ in de
voorstelling Veren voor de Heren.

Vernieling wegkruis

Toneelvereniging Tovri uit Meterik
is met haar voorstelling Lang laeve de
preens genomineerd in de categorieën
‘meest bijzondere voorstelling’ en ‘meest
bijzondere promotie voor een voorstel
ling’. Voor toneelvereniging De Vrije

Aan de Swolgenseweg in Tienray is in de nacht van zaterdag 3 op
zondag 4 juni het corpus van een wegkruis vernield. Volgens de Stichting
Kruisen en Kapellen Meerlo-Wanssum loopt de schade in de honderden
euro’s.

Brandweeroefening in Meerlo

“Door vandalen is het corpus van
het kruis geslagen”, aldus de stich
ting. “De vernieling is een slag in het
gezicht van de vrijwilligers, die de
monumentjes in stand houden.”
De stichting wil de schade graag
herstellen. Ze hoopt dat de daders
spijt krijgen en financieel bijdragen in

de herstelkosten. “Dat kan anoniem
door een enveloppe te deponeren in
de brievenbus van de penningmees
ter, Beatrixstraat 18 in Meerlo.”
Wie een gift wil doen kan
ook contact opnemen met penning
meester Arnold Jacobs via
06 10 32 17 87.

In Meerlo vindt op donderdag 22 juni een woningbrandoefening plaats. Belangstellenden kunnen om 19.15 uur
kijken hoe een brandweer te werk gaat bij een woningbrand.
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
Limburg-Noord 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
OJC Merlin aan de Peschweg in Meerlo.

Mitchell van Lipzig

CHAUFFEUR
op oproepbasis
Ben jij...
...vrachtwagenchauffeur, ervaren, flexibel en geïnteresseerd
in het rijden van koppelritten?
...in de middag- en avonduren beschikbaar en
in het bezit van rijbewijs BCE en Code 95?

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686

...geïnteresseerd (als 65-plusser) in een leuke bijbaan en
beschikbaar voor één of meerdere dagen?
Ambrosius Group Swolgen heeft een leuke bijbaan voor jou!
Interesse? Neem dan contact op met John Ambrosius of
stuur een mail naar info@a-group.nl.

Ambrosius Group Swolgen

Jan van Swolgenstraat 17 5866 AS Swolgen
telefoon: 0478 - 697800 e-mail: info@a-group.nl

Maandaanbieding
Bij een schotel schnitzelburger
met aardappelschijfjes of frietjes,
salade of appelmoes
en een saus naar keuze

een extra schnitzelburger
voor maar E5,-
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Activiteiten De Locht

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

In Museum De Locht in Melderslo vinden op 11 juni verschillende
activiteiten plaats. Het museum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Allereerst is de smederij die dag in
bedrijf. Ook worden er met behulp van
de veilingklok biologische groenten
verkocht, kunnen kinderen een button
maken van natuurlijke materialen
en is de wisselexpositie ‘Onderweg,
van karrenspoor tot A73’ te bekijken.

‘Gewoën Edje’ verzorgt de muziek
met liedjes in het Nederlands en
het dialect. Verder is er een speciaal
arrangement in samenwerking met
museum Oorlog in de Peel.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Ga op vakantie van je vakantiegeld!

Nieuwe cv-ketel nodig?

Muzikale wandeling met Sezako
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A-capellakoor Sezako uit Sevenum organiseerde op maandag 5 juni een culturele en muzikale
wandeltocht in de Heesbeemden tussen Kronenberg en Sevenum. Het thema van de dag was
‘Op stap met…’. Het was een middag met bijdragen van allerlei muzikale groepen. Het evenement
begon op Boerencamping ’t Rouweelse Veld. Onder het wandelen werd 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 werd bij camping ’t Rouweelse Veld afgesloten met een optreden
van de band MOM.

Uw voordeel:

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
t
oduc
tspr
litei
Nederlands kwa

Info: www.slimmeketelplan.nl

Nieuwe roman

Esther Verhoef op bezoek
bij Bruna Horst
Thrillerschrijfster Esther Verhoef is op zaterdag 8 juli aanwezig bij Bruna in Horst om haar nieuwe roman
Nazomer te presenteren en te signeren. Ze is van 14.30 tot 15.30 uur aanwezig in de boekhandel.
In Nazomer staat mode
ontwerpster Vivian D op het
hoogtepunt van haar carrière.
Haar bedrijf floreert, ze wordt op

handen gedragen. Vlak voordat ze
op een groot evenement in Parijs de
rode loper betreedt, krijgt ze echter
schokkend nieuws. Het dwingt haar

na te denken over haar turbulente
levenspad en een ingrijpende
gebeurtenissen die ze al tientallen
jaren verdringt.

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

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

TE KOOP BOUWKAVEL

Lottumseweg / De Soom
Grubbenvorst

Jubilarissen bij HarmonieOrkest Noord-Limburg
Tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van Harmonie-Orkest Noord-Limburg uit Horst bij
Feesterij en Danserij Froxx werd onlangs een aantal jubilarissen gehuldigd. Annelies Somhorst,
Gerda Bekenes, Joop Bekenes, Henk van Dooremalen, Josje van Dooremalen en Hem Derix waren allen
al 25 jaar lid van HONL. Tijdens het concert werden ze onderscheiden met een erespeld.

Je eigen woning realiseren?

✓ Kavel circa 940 m2
✓ Eigen ontwerp mogelijk
✓ Nu met praktijkgebouw
Vraagprijs

€ 190.000.- v.o.n.
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Expositie Woolart
in bieb
Anita Dinghs exposeert in juni in de bibliotheek van Horst met haar
woolart. Haar composities, gemaakt met wol, zijn van zaterdag 10 tot en
met donderdag 29 juni te zien.
Anita Dinghs is opgegroeid in een
kunstenaarsfamilie. Tot op heden is ze
altijd vooral bezig geweest met
tekenen, schilderen en modelboet
seren. De laatste jaren heeft ze

daarnaast diverse opleidingen en
masterclasses vilten gevolgd bij gere
nommeerde viltsters. Ze raakt geïnspi
reerd door landschappen of vormen in
haar omgeving.

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

Grubbenvorst in teken van asperges
Grubbenvorst stond op zondag 4 juni in het teken van het jaarlijkse aspergefeest. In het dorp was
onder andere een braderie met streekproducten en ’s ochtends vond er een ontbijt plaats voor de
inwoners van het dorp. Wim Coopmans kreeg deze middag tijdens het feest de Golde Aspergestaeker,
een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan een man of vrouw uit Grubbenvorst die zich
belangeloos heeft ingezet voor de Grubbenvorster gemeenschap. Coopmans ontving de onderscheiding
voor zijn inzet voor Stichting Mededelingen Grubbenvorst.

Voedingscentrum

Zilveren Schoolkantine Schaal
voor Dendron College
Het Dendron College uit Horst heeft onlangs de zilveren Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum
verdiend. Hiermee toont het Dendron College aan dat de schoolkantine gezond is ingericht.
Om een Zilveren Schoolkantine
Schaal te bemachtigen, moet een
kantine voldoen aan diverse
voorwaarden. Zo moet de kantine
groente en fruit aanbieden en moet
minstens 60 procent van het aanbod
uit ‘betere keuzes’ bestaan. Dit zijn
producten die je in een gezond
eetpatroon vaak mag eten.

Het Dendron College geeft aan het
belangrijk te vinden om een gezonde
school te zijn en dit zichtbaar door te
voeren in het beleid. In de kantine zijn
de gezondere producten bijvoorbeeld
makkelijk te vinden. Verder is er in
de school een watertap te vinden en
is er begin dit schooljaar gekozen voor
een nieuwe cateraar, waarbij gezond

en lekker eten hoog in het vaandel
staat. Wiel de Kleijne, hoofd facilitaire
dienst LVO Noord: “We vinden het
belangrijk om het goede voorbeeld
te geven en een gezonde en
verantwoorde school te zijn. Op de
zilveren schaal zijn we natuurlijk
heel trots, maar uiteindelijk gaan we
natuurlijk voor goud.”

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

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

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

Goldwingtreffen in Kronenberg
In Kronenberg vond van donderdag 1 tot en met maandag 5 juni het veertigste Honda
Goldwingtreffen plaats. Zo’n duizend deelnemers uit twintig landen kwamen dit weekend met hun
motor bij elkaar. Op vrijdag 2 juni werden cliënten van zorgboerderij Wieneshof in Hegelsom door een
aantal deelnemers aan het treffen meegenomen voor een ritje op de motor.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Jubileum Gallus Open Air
Het festival Gaellus Open Air in Tienray bestaat 10 jaar en daarom organiseerde de jongerensoos
niet alleen haar jaarlijkse festival, maar ook een extra programma op de avond ervoor. Op zondag was
het podium gereserveerd voor onder andere Afrikaboomnada B2b Ramses3000, TenTemPiés, The Grand
East, Automatic Sam, Lookapony, Baby Galaxy, The High Weeds, Mexican Surf, Andy & The Antichrist,
Battersea, The Soup, Beppie Kraftwerk, Biergadiers, Dddiscotheque, Keezus Christus, Roellerdisco en
de We are the World dj’s mochten het festival afsluiten.

De Fashion Class van College den Hulster uit Venlo houdt op woensdag
14 juni een modeshow in Museum de Kantfabriek in Horst. Deze show begint
om 19.30 uur.

Lezing handgekleurde borduurpatronen
Diny Gerards-Mensink houdt op zaterdag 17 juni een lezing in Museum de Kantfabriek in Horst over historische
handgekleurde borduurpatronen. De lezing is een onderdeel van de expositie Bloemen Bloeien op Papier in het
museum.
Tijdens haar lezing vertelt
Diny Gerards-Mensink over de
achtergrond en herkomst van
de borduurpatronen en gaat ze
uitgebreid in op de techniek van
het met de hand kleuren. Ze geeft

daarnaast uitleg over het dateren
van de borduurpatronen. Diny had
een belangrijke inbreng in de
expositie Bloemen Bloeien op Papier
in Museum de Kantfabriek en mag
volgens het museum dan ook als

de autoriteit op dit gebied worden
beschouwd.
De lezing ‘Passie voor
handgekleurde borduurpatronen’
wordt gehouden op zaterdag 17 juni
van 14.00 tot ongeveer 15.00 uur.

Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een MBO-E
opleiding en ervaring in de elektrotechniek.
Om deze functie goed in te kunnen vullen
is ca. 8 tot 10 jaar relevante werkervaring
noodzakelijk. Je werkt zelfstandig, accuraat,
met drive en daarnaast heb je passie voor
het vakgebied waar je werkzaam in bent.
Je bent in het bezit van goede communicatieve
vaardigheden, analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Wij willen ook graag in contact komen met ZZP ‘ers voor montage- en installatie van luchtwasser- en
warmteterugwin-projecten. Het betreft waterzijdig- en electrotechnische werkzaamheden (E+W).

Interesse? Neem contact met op met Dirk Brouns 077 - 4657360 of email hem: brouns@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
Het betreft een fulltime baan met een flinke
verantwoordelijkheid en een grote variatie aan
werkzaamheden.

aan een volledige eigen collectie die
ze zelf ontwerpen, produceren en
presenteren. Leerlingen ontwikkelen
zo hun eigen stijl. Zij doen dit in hun
eigen tijd buiten de reguliere lestijden.
College Den Hulster werkt voor haar
Fashion Class samen met Museum
de Kantfabriek in Horst. In een aantal
ontwerpen is kant verwerkt. Tijdens
de show in Horst wordt gewerkt met
echte modellen. De ontwerpers zijn
ook verantwoordelijk voor de styling,
het haar en de make-up van het
model.

Leer in tien lessen een rijsttafel te maken
uit grootmoeders tijd. We bereiden onze gerechten
nog op de authentieke manier, door gebruik te maken
van de vijzel en verse kruiden.

Allround

De Allround Onderhoudsmonteur zorgt voor
een correcte en klantgerichte aflevering
van een project middels het opstarten van
de gemonteerde systemen. Samen met de klant
bespreek je de laatste details en analyseer je
eventuele tekortkomingen en storingen tijdens
de inbedrijfname. Daarnaast draag je zorg voor
periodieke onderhoudswerkzaamheden en zorg
je voor het oplossen van storingen. Tijdens de
contacten met de klant staat kwaliteit en
continu verbeteren centraal. Je bent ook goed
in staat om kennis over te dragen middels het
trainen van onze klanten zodat zij onze prachtige
producten optimaal kunnen laten renderen.

Naast nieuwe modeontwerpen
zijn er optredens van de Urban Dance
Studio uit Venlo en dichttalent en
winnares van de provinciale Finale
Read2me! 2017 Aya Ahlaouch.
Verder is er dans door Ashley Donders
en een optreden met zang en gitaar
door Manouk Theloy en Harry Muyres.
De Fashion Class van College Den
Hulster voor leerlingen van vmbo tot
vwo is een coutureklas waarin elke
week gewerkt wordt aan een eigen
collectie. Een vaste groep van twintig
leerlingen werkt iedere vrijdagmiddag

Start in september/oktober 2017
weer met kooklessen.

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?

De functie

Modeshow in Museum
de Kantfabriek

Waar?
IN ROERMOND:
OP MAANDAG- EN DINSDAGAVOND,
Citaverde College, Jaegersstraat 6,
6042 KA Roermond.
Oneven weken.
IN HORST:
OP MAANDAG- EN DINSDAGAVOND,
Citaverde College, Spoorweg 8,
5963 AE Hegelsom.
Even weken.

Kosten € 175,Wees er snel bij, schrijf u nu in, want VOL = VOL.
Voor meer informatie
kun je ook bellen of mailen
T 077 - 474 40 09 M 06-11 21 21 35
E indiepandoera@ziggo.nl

www.indiepandoera.nl
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Agenda t/m 15 juni 2017
do
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Zomeravondconcert
‘Muziek bij het Ven’
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: vocalgroup Cantarello en
dansvereniging All for You
Locatie: Vlasven Melderslo

Concert De Slag bij Waterloo

Concert

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: Lambertusplein Horst

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Concordia Meterik en
Koninklijke Fanfare Kempenbloei uit Achel
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Café de Verbeelding

Sound Niks Show

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Horseman Days
Tijd: 14.00-17.30 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen Kronenberg

zo
11
06

Kermis
Locatie: Sevenum

ma
12
06
di
13
06
wo
14
06

Kermis
Locatie: Sevenum

Kermis
Locatie: Sevenum

Bedrijven Beachtoernooi

Beachvolleybaltoernooi

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Set Up Meerlo
Locatie: camping ’t Karrewiel Meerlo

Organisatie: Set Up Meerlo
Locatie: camping ’t Karrewiel Meerlo

Bokstock

Horseman Days

Modeshow

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Jan van Swolgenstraat Swolgen

Tijd: 10.00-17.15 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen Kronenberg

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Fashion Class College den Hulster
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Opening expositie Woolart

Veilingklok en smederij actief

Dorpsraadsvergadering

Organisatie: kunstenares Anita Dinghs
Locatie: bibliotheek Horst

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

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Aan de Brug America

Kermis

Weekendcross

Dorpsraadsvergadering

Locatie: Sevenum

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Auto Cross Club De Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Dierevenement

Meccano expositie

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Welkoop Sevenum

Tijd: 11.00-15.00 uur
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Carwash-actie

Open tuin

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging St. Caecilia
Locatie: plein voor het kerk America

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: tuin Verheggen Lottum

Horseman Days

Kunstexpositie

Gezondheidscafé

Tijd: 10.00-17.45 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen Kronenberg

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: textielatelier Ans Krekels en glashut
Egbert Hulshof
Locatie: Krienestraat 2 Broekhuizenvorst

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Gezondste Regeio 2025
Locatie: Huis van de Wijk Horst

Kunstexpositie

Slootjesdag

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: textielatelier Ans Krekels en glashut
Egbert Hulshof
Locatie: Krienestraat 2 Broekhuizenvorst

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Aan de Drift America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

Weekendcross

Concert

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: Auto Cross Club De Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje Horst

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Fanfare Broekhuizenvorst & Ooyen
Locatie: Hoeve de Kolck Broekhuizenvorst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens Meterik

Bokstock

Peelmuseum geopend

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Jan van Swolgenstraat Swolgen

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

do
15
06

Bijeenkomst plannen de
Baersdonck
Tijd: 19.00-20.00 uur
Organisatie: Dichterbij
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Woningbrandoefening
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: brandweer Sevenum
Locatie: basisschool De Horizon

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

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

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

08
06

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
9 t/m 15 juni 2017
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Meterik
19.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

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

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

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

America. “Dit alles vindt plaats onder
het genot van een passend muziekje
en hopelijk een lekker zonnetje”, aldus

de vereniging.
Kijk voor meer informatie op,
www.mvcaecilia.nl

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

ANBISE

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

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum

zondag
		

Leden van de muziekvereniging
wassen tussen 10.00 en 12.00 uur
auto’s op het plein voor de kerk in

Bootcamp Power

Swolgen

zondag
dinsdag
		

ouders is daarbij zeer gewenst.
De organisatie raadt deelnemers aan
laarzen te dragen.
Voor meer informatie,
neem contact op met Chris Jakobs via
077 467 29 71.

Muziekvereniging St. Caecilia uit America organiseert vanwege het 100-jarig bestaan van de vereniging op
zaterdag 10 juni een carwashactie.

E 1 korting op jam

Heilige mis

hebt? Leden van de scholenwerkgroep
van IVN de Maasdorpen helpen
daarbij, zorgen voor schepnetjes en
vertellen over de gevangen beestjes.
De activiteit vindt aan de vijverkant
plaats en begeleiding van (groot-)

Carwashactie St. Caecilia

anco lifestyle centre

Meerlo

zaterdag
		

Wat is er voor een kind
avontuurlijker dan bezig zijn aan de
waterkant? Zelf met een schepnet
waterdiertjes vangen en met behulp
van een zoekkaart en een loep of
microscoop uitzoeken wat je gevangen

19.15

Lottum
Heilige mis

Het landelijk IVN organiseert op zaterdag 10 en zondag 11 juni de nationale slootjesdagen. In het kader daarvan
houdt IVN de Maasdorpen dit kleine waterbeestjesfestijn op zondagmiddag 11 juni van 13.00 tot 16.00 uur in
de vijver achter informatie-centrum Aan de Drift in America.

Deelnemers

Kronenberg

zondag

Slootjesdag Aan de Drift

09.45

Grubbenvorst

zondag

service 23

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

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

Tummers

Enthousiast,
gastvrij & betrouwbaar!

TV-INRUILACTIE!
!
K
E
E
W
E
T
S
T
A
LA
12 49
4 ’’
cm

Op alle tv’s van 46” en groter grandioze inruilkorting!

304,- INRUILKORTING!

UHD TV / KD49XD8099
t DN 
t,6MUSB)% -&%
t)%3WPPSFFOHSPPUEZOBNJTDICFSFJL
t4NBSUUWNFU"OESPJE
t5SJMVNJOPTTDIFSNWPPSMFWFOEJHFLMFVSFO

4K

1099,-

ULTRA HD

795,-

Ook voor al uw witgoed kunt u bij ons terecht!

699,GRATIS BEZORGD!

WASMACHINE
WAT28490

VAATWASSER
SMV46IX10

t"

t,(
tUQN
t&DP4JMFODF%SJWF
t7BSJP1FSGFDU
t4UBSUVJUTFM

t7PMMFEJHHFÕOUFHSFFSE
t"
tDPVWFSUT
tQSPHSBNNBT
tE# FSHTUJM
t7FSTUFMCBSFLPSWFO

*

574,-

699,-

* Na € 25,- refund via Bosch

GRATIS INMETEN! *

599,-

*Gratis inmeten: € 50,- vooraf berekend, achteraf verrekend. Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

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

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

