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Meerlo doet mee
Hoewel het weer tegen zat, trokken Meerlose dorpsbewoners er zondag 25 juni op uit om de krachten te bundelen op de dorpsdoedag. Op deze dag, georganiseerd om
jong en oud dichter bij elkaar te brengen, was er van alles te doen. Er werd een high-tea georganiseerd, er was een spellenspeeluur en verschillende organisaties waren
aanwezig om hun steentje bij te dragen. Lees verder op pagina 05

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

* Gedurende de maanden maart en april. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

OPHEFFINGS UITVERKOOP

Werkgroep wil toch station
Grubbenvorst

Alle voorraad artikelen

-50%

Een aantal inwoners van Grubbenvorst heeft de werkgroep Station Grubbenvorst-Greenport-Venlo.NU!
opgericht. Zij gaan zich inzetten om toch een station in Grubbenvorst te realiseren en zijn hiervoor onder andere
gestart met een petitie.

Exclusief carnavalskleding en -accessoires
www.greef.nl Meterikseweg 66, Horst

Meer dan een hotel...

parkhotelhorst.nl

Afgelopen week is de
werkgroep met een petitie voor
het station gestart. Piet Seegers,
woordvoerder van de werkgroep:
“We gaan komende week mensen
aansporen om de petitie te
tekenen. Het komt onder andere
in ons mededelingsblad en in
de Jan Linders in Grubbenvorst
kunnen handtekeningen worden
ingeleverd.”
Meer dan een hotel...

besluit is slechts onderbouwd door
financiële argumenten”, stelt de
werkgroep. “Nut en noodzaak van
het station worden nog steeds
onderschreven.” Gedeputeerde
Hubert Mackus heeft de opdracht
gekregen nadere onderzoeken te
doen en de gemeenteraden van Horst
aan de Maas, Venlo en Venray
hebben hun gemeentebesturen
opgedragen om alles in het werk te
stellen om het station niet te
schrappen.

parkhotelhorst.nl

Groot was de teleurstelling toen
het besluit van het provinciebestuur
kwam om af te zien van een station
in Grubbenvorst, stelt de nieuwe
werkgroep. Vanwege een kleinere
bijdrage van het Rijk en doordat er
meer stukken spoor een elektrische
bovenleiding moeten krijgen dan
vooraf gedacht, zit de provincie
met een gat in de begroting van
14 miljoen euro. De plannen voor
het station in Grubbenvorst gaan
daarom niet door. “Het politieke

Zeeuwse
mosselen €
Hof ter Binnen

v.a.

21,50

restaurant

Lees verder op pagina 03

077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl
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Themamiddag dialect in ’t Gasthoês

‘Het is cultuur, streek en mens eigen’
In ’t Gasthoês in Horst vond zondag 25 juni een themamiddag rond
het Horster dialect plaats. Deze middag werd vanwege het 5x11 (55-)jarige
jubileum door Horster carnavalsvereniging D’n Dreumel georganiseerd.
Er waren diverse activiteiten rond het thema.
Carnavalsorganisatie D’n Dreumel
bestaat dit jaar 55 jaar en om die
reden vinden er in het jubileumjaar
verschillende activiteiten plaats.
Omdat de vereniging waarde
hecht aan dialect bedacht ze een
themamiddag rond dit onderwerp.
Eric Beurskens is lid van de 5x11
commissie, die verantwoordelijk
is voor de jubileumactiviteiten.
“Als carnavalsvereniging is dialect voor
ons belangrijk, onder andere omdat
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liedjes bijna altijd in het Horster zijn.
Daarom wilden we het Horster dialect
nieuw leven inblazen. Je ziet dat het
een beetje verdwijnt. Ouders voeden
hun kinderen steeds vaker op in het
Nederlands. Om het Horster toch
een beetje te promoten hebben we
ook geprobeerd om bands zo ver te
krijgen om hun liedjes in het dialect te
spelen. Dat gaan ze op 17 november
doen tijdens ‘de Merthal giët plat’.
Daar staan straks veel verschillende
muziekstijlen, hardrock en pop
bijvoorbeeld, dialect te zingen.”

De taal van mijn hart
‘Limburgs: De schonste taal vanne
werreld.’ Daarmee opent Pierre Bakkes
deze middag op het balkon zijn lezing.
Hij vraagt zich af of dat gezegd mag
worden. Die vraag beantwoordt hij
vervolgens zelf: “Ik vind van wel. Het is
de taal van mijn hart. Als je in een taal
je emoties kunt uitdrukken mag je dat
de mooiste noemen. Maar je moet het
ook accepteren als iemand anders zijn
taal de mooiste vindt.” Bakkes was
de eerste streektaalfunctionaris van
de Limburgse taal. Daarnaast was hij
docent Nederlands aan onder andere
de havo en de lerarenopleiding.
Hij weet tijdens zijn lezing de luisteraars dan ook veel bij te brengen over
dialect: “Limburgs is onderdeel van
een taalcontinuüm. De taal verschilt
van plaats tot plaats, maar volgens het
taalcontinuüm kun je in je eigen dialect
praten met anderen tot 100 kilome-

ter van waar je woont.” Daarnaast
vertelt hij dat het noorden van Horst
aan de Maas ingedeeld wordt bij
de Kleverlandse dialecten en in het
zuiden, vanaf Grubbenvorst, hoort
bij het Limburgs. Daartussen ligt de
zogenaamde Horster band, een strook
met Brabantse invloeden die bij beiden
niet helemaal aansluit. “Toch blijkt
de laatste jaren dat de Horster band
meer aansluiting heeft met Limburgs,”
vertelt Bakkes.
Volgens de voormalig streektaalfunctionaris is het van belang dat zo
veel mogelijk mensen dialect spreken.
“Het is belangrijk om jezelf te blijven.
En mensen hebben er ook voordeel

bij. Vroeger dachten ze dat er in de
hersenen van iemand maar één taal
volledig zou kunnen. Dat idee is tegenwoordig door de wetenschap achterhaald, maar toch denken veel mensen
het nog. Uit verschillende onderzoeken
door onder anderen de Canadese
Ellen Bailystok en het PRIMA cohortonderzoek blijkt zelfs dat tweetaligen
op school betere resultaten halen.
Niet alleen voor Nederlands maar ook
voor andere vakken. En ik heb zelfs
gelezen dat tweetaligen langer leven!”
vertelt hij met een glimlach.
Na de lezing volgt een cursus
dialect van Ger Gubbels, docent Frans
aan het Dendron College en meister

Klosjaar. Hij probeert het publiek in
zo’n drie kwartier een beter dialectschrift aan te leren met regels
als “bij ae en ao altijd de a voor de
andere letter,” en “niet Horster woorden ook op de originele wijze schrijven.” Gubbels wil mensen er graag op
attenderen dat dialect belangrijk is.
Het is cultuur, streek en mens eigen.
“In het dialect kun je mensen vaak op
een net iets andere manier benaderen.
Dat je iets met een net andere lading
zegt.”
De belangrijkste les van Gubbels is
niet hoe je in het dialect schrijft, maar
dát je het schrijft, om het in stand te
houden.

Wateroverlast

Nieuwe afspraken afwatering
Griendtsveen
In Adviescommissie Mariapeel zijn nieuwe afspraken gemaakt over het functioneren en opschonen van de afwatering in Griendtsveen. Aanleiding was
onvrede onder de inwoners van het dorp over het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken door Waterschap Limburg en gemeente Horst aan de Maas.
Gemeente Horst aan de Maas en
Waterschap Limburg kondigden in 2016
aan de sloten in Griendtsveen op te
schonen in verband met achterstallig
onderhoud. Het dorp heeft al langere
tijd te kampen met wateroverlast en de
inwoners zijn ongerust over mogelijke
extra overlast door de herinrichting van
de Mariapeel. Staatsbosbeheer is daar
bezig met het herstellen van het
hoogveen, waardoor het gebied natter
wordt. In totaal zou 5 kilometer aan
sloten worden opgeschoond om zo het
afwateringssysteem te verbeteren,
maar een controle wees onlangs uit dat
nog niet alle beloofde werkzaamheden
uitgevoerd zijn, tot ongenoegen van de
inwoners van het dorp.

Afspraken gemaakt
over onderhoud
In april vond er daarom een informatiebijeenkomst plaats over de afwatering in het dorp, waar de bewoners
hun onvrede nogmaals lieten blijken.
Naar aanleiding van de klachten zijn

Waterschap en gemeente nogmaals
ter plekke gaan kijken bij de sloten
en zijn er nieuwe afspraken gemaakt
in de Adviescommissie Mariapeel.
De gemeente gaat onder andere een
aantal duikers vervangen en opschonen
en gaat twee keer per jaar maaien bij
de sloten en één keer per jaar blad
ruimen. Met het waterschap is onder
meer afgesproken dat in het najaar
alle kanalen worden onderhouden en
dat bij de sloten die van het waterschap zijn in juni en september wordt
gemaaid. Verder gaat het waterschap
onderzoeken of het plaatsen van een
gemaal bij de dam, met het doel om
water uit een deel van Griendtsveen
af te voeren naar de Helenavaart,
financieel haalbaar is en wat hiervan de effecten op de wateroverlast
zouden zijn. Ten slotte zijn er afspraken
gemaakt over een methode om de
beschikbare gegevens over waterstanden te presenteren aan de inwoners
van Griendtsveen.
De werkgroep Houd Griendtsveen
Leefbaar geeft aan de effecten en

uitvoering van de nieuwe afspraken
eerst af te willen wachten, voordat
zij helemaal tevreden is. “We zijn pas
klaar als er een goede afwatering is
voor Griendtsveen”, geeft Arno van
Mullekom aan. “Volgens het waterschap moeten deze maatregelen het

probleem oplossen, maar wij betwijfelen of dit genoeg is. In de tussentijd is
het vooral belangrijk dat bewoners zich
meteen melden als ze ergens wateroverlast hebben, want we moeten er
met z’n allen bovenop zitten”, aldus
Ingrid Stam van de werkgroep.

Aanbieding
Efkes Anders

Een vluggertje
voor 2 personen

€20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Open dag brandweer Meerlo

’Met een dag als vandaag proberen we
meer tussen de mensen te komen’
Ter ere van het 75-jarig bestaan organiseerde de brandweer van Meerlo op zaterdag 24 juni een open dag bij de
kazerne aan de Dorpbroekstraat. Tijdens deze dag konden bezoekers een kijkje achter de schermen nemen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Rikus van Santen. “Met een dag als
vandaag proberen we meer tussen de
mensen te komen, en misschien wel
wat nieuwe aanwas voor de brandweer
te trekken.”

‘hulpverlening bij een auto-ongeluk’,
die om het uur worden gegeven
en met interesse worden bekeken.
“Mensen weten niet precies hoe alles
gaat bij de brandweer,” vertelt

Vervolg voorpagina

Werkgroep wil toch
station Grubbenvorst
Leden van de werkgroep zijn op
zaterdagen te vinden in de Jan Linders
om persoonlijk handtekeningen in
ontvangst te nemen. De groep heeft
het daarnaast ook nog mogelijk
gemaakt om online de petitie te tekenen. Dit hebben op het moment van
schrijven 355 mensen gedaan.

Petitie

De brandweer van Meerlo werd
75 jaar geleden opgericht, toen als
brandweer van gemeente MeerloWanssum. Inmiddels behoort Meerlo
tot gemeente Horst aan de Maas, en
ook de brandweerpost van Meerlo
werd daar ondergebracht. Dat is niet de
enige grote verandering die de brandweer heeft ondergaan in de afgelopen
jaren. Waar de kazerne voorheen was
gevestigd in een vrij kleine ruimte,
heeft de post nu een ruime, moderne
kazerne, waar het werk beter kan worden gedaan. Die kazerne was zaterdag
24 juni geopend voor publiek.
Rikus van Santen zit nu drie jaar bij
de brandweer in Meerlo, na in zijn oude
woonplaats ook al brandweerman te
zijn geweest. “Het werk bij de brandweer is enorm veelzijdig. Bovendien
doe je iets goeds en zorgt het ervoor
dat je groeit als mens,” vertelt hij.
“Je ziet en doet leuke dingen, maar
je komt ook de naarste dingen tegen.

Dat zorgt ervoor dat brandweerteams
heel hecht zijn. Er is echt een band
tussen de leden, en dat is mooi om te
zien.”

Mooi om anderen
te helpen
Ook oud-brandweermannen mogen
op de open dag natuurlijk niet ontbreken om hun verhaal te doen. Matthieu
Peelen (29 jaar lid geweest), Jan van
der Zanden (24 jaar lid geweest) en
Wiel Coenders (33 jaar lid geweest)
vertellen: “De sfeer in onze ploeg is
altijd heel goed geweest. De regionale
onderlinge wedstrijden die toen werden georganiseerd, hebben we vaak
gewonnen.” De drie hebben altijd erg
genoten van het werk bij de brandweer. Peelen: “Het kunnen helpen van
anderen is het mooiste, samen met
de waardering die je terug krijgt.”
Coenders vult aan: “Zo moesten we ooit

een brand blussen bij een kippenstal.
Een week na die brand werden we met
het hele corps uitgenodigd om daar
haan te gaan eten.”
Dit soort verhalen kunnen de
oud-brandweermannen volop vertellen
tijdens de open dag. Het is aardig druk
op het brandweerterrein en de mensen
lijken zich goed te vermaken. Behalve
verhalen van (oud-)brandweermannen, is er op het kazerneterrein meer
te doen. De jongste kinderen vermaken
zich op een springkussen en mogen
daarnaast onder begeleiding de brandweerslangen uitproberen. Ook is het
mogelijk voor bezoekers om een rondje
te rijden in de brandweerauto en ligt er
in de kantine een fotocollectie van de
brandweer Meerlo door de jaren heen.
Verder worden er verschillende
demonstraties gegeven, die een inzicht
geven in het werk dat de brandweer
doet. Er zijn bijvoorbeeld demonstraties
als ‘vlam in de pan’, ‘autobrand,’ en

Politie zoekt getuigen
De politie in Horst is op zoek naar mensen die op donderdag 22 juni tussen 22.00 en 22.30 uur op de
Horsterweg in Grubbenvorst waren en daar getuige waren van een schermutseling.
Bij deze schermutseling op het
fietspad waren een man en vrouw
betrokken. Hun auto, een witte Citroën

Berlingo (bestelauto), stond in de berm
geparkeerd. De politie roept eventuele
getuigen van dit voorval op zich te mel-

den. Dit kan via 0900 88 44, vraag naar
de afdeling opsporing onder vermelding van dossiernummer 2017100778.

Auto over de kop in Sevenum
Op de Maasbreeseweg in Sevenum is op dinsdagochtend 27 juni een auto over de kop geslagen bij een
eenzijdig ongeval. De bestuurder bleef ongedeerd.
De 59-jarige bestuurder uit
Maasbree kwam met een wiel in
de berm terecht, schampte een

boom en sloeg daarna over de kop.
De man wist zelf uit zijn auto te
klimmen en was alleen flink geschrok-

ken, meldt de politie in een reactie.
Het ongeluk gebeurde rond 09.00
uur.

De nieuwe werkgroep wil de
druk op de provinciale- en gedeputeerde staten opvoeren, onder andere
door het aanbieden van een petitie.
“Dit willen we misschien tijdens de
commissievergadering van september
doen, omdat dan het station op het
programma staat. Maar dat is ook
afhankelijk van het verdere programma,” aldus Seegers. Verder gaat
de werkgroep van zich laten horen
tijdens raadsvergaderingen waar het

station op het programma staat.
Ook organiseert zij een bijeenkomst in
’t Haeren in Grubbenvorst op donderdag 31 augustus waarbij burgers en
politici worden uitgenodigd. Seegers
ziet de kansen van de werkgroep
positief in: “De gemeentes Horst aan
de Maas, Venlo en Venray hebben
al aangegeven voorstander te zijn
van het station. Daar sluit gemeente
Boxmeer zich misschien binnenkort
nog bij aan. En bij de provincie zijn
zowel CDA als PvdA al voorstander.
Bij de VVD en PVV is nog grote
aarzeling. Maar het is makkelijker
om in een keer alles te bouwen dan
het in fases te doen denk ik. De werkgroep heeft ook al een prachtig plan
voor het station klaarliggen.”
De petitie voor de komst van het
station kan ondertekend worden via
www.petities.nl

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

SUMMERSALE
IS BEGONNEN!

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

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Veiligheidsmarkt Horst

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het
overlijden van mijn lieve man, ôzze pap, schoonvader en opa

Toon Vissers
Daarom willen wij op deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve woorden
en kaarten ons erg goed hebben gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Leny, kinderen en kleinkinderen
America, juni 2017

’Mensen die zich veilig
voelen, zijn gelukkiger’
In het Huis van de Wijk in Horst werd op zaterdag 24 juni door het wijkcomité van de Norbertuswijk een
themamarkt over veiligheid georganiseerd. Verschillende organisaties en instanties kwamen hier informatie geven
over veiligheid in de wijk.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 16 juli
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Joseph te America.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van ons trouw lid

Ger Janssen
Wij wensen familie Janssen veel sterkte toe
bij het dragen van dit grote verlies.
Vogelvereniging “Ons Genoegen” Horst

Lifestyle/fitcoaches gezocht.
Door de groei binnen onze praktijk
zijn we op zoek naar 3 serieuze
kandidaten. Nieuwe uitdaging of PT/
FT mogelijk. Stuur je cv met motivatie
naar info@welzijnspraktijkvitanova.nl
of bel: 06 27 02 17 83.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
www.veld-tuinplanten.nl
veel srt. hortensia’s, maar ook
vlinderstruik e.a. heesters (op stam).
Open za. 1 en 8 juli van 10.00-14.30
uur. Daarna alleen na tel. afspraak.
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08.
Galerie Lireva gaat dicht. De deuren
van Galerie Lireva gaan voorgoed dicht
na 1 en 2 Juli. Op beide dagen zijn van
11:00 tot 17:00 uur alle beelden (ruim
honderd) en sokkels te koop voor de
halve prijs. Kleefsedijk 26 - Sevenum.
Zorgboerderij zoekt chauffeur om
te helpen met het vervoer van onze
gasten (tegen vrijwilligersvergoeding).
Bel Irma op 077 850 18 31 of
info@zorgboerderijdnbongerd.nl
Oculeerders gevraagd voor het
oculeren van rozen zijn wij op zoek
naar enkele ervaren oculeerders.
Heb je interesse bel Huub Jeucken
in Broekhuizen 06 25 42 60 13 of
077 463 19 36.
Koopwoning gezocht in Horst
(hoekwoning/2 onder 1 kap).
Gewenste woonoppervlakte tussen de
110 en 140 m2. Het liefst met garage.
Contact: 06 22 75 64 02.
Verzorgpony gezocht.
Meisje, 14 jr op zoek naar een
verzorgpony in Horst e.o. Heeft al een
aantal jaar rijervaring. Bij voorkeur D
of E pony. Tel. 077 398 06 65.

Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden vanaf € 150,00 incl.
tapijt en leggen. Raambekleding gratis
meten en monteren. Tapijt, vinyl.
laminaat vloeren. Bel 06 16 37 45 14.
Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of uw
nieuwe website belt u 06 31 52 45 17.
Stalling campers/caravans
of andere objecten.
Deur 4.90m br. en 4.30m h. America
Mts-daniels@hetnet.nl
06 38 64 67 49
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.
Perceel kerstbomen. In Horst te koop
perceel kerstbomen tot 2 m. hoog.
Ca. 475 stuks Omorika en ca. 200 stuks
Nordman. Tel. 06 21 27 41 60.
Te koop zoete morellen (bestellen),
ook zelfpluk. Appels € 0,70/kg,
rozen en struiken. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo

Stef van den
Munckhof & Juul
Vossen
geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 7 juli 2017 om 15.00 uur
in het Lignum Antiquum te
Broekhuizenvorst.
U bent van harte welkom op onze
receptie van 18.30 tot 20.00 uur
op de Swolgenseweg 9,
5871 AK Broekhuizenvorst.

Organisaties als de politie en
de brandweer, maar ook Synthese
en Veilig Horst aan de Maas waren
aanwezig. Sander Drissen uit Sevenum
is van Veilig Horst aan de Maas, een
organisatie die burgerinitiatieven van
WhatsApp-buurtpreventie structureert
en begeleidt. “In zo’n groep zitten verschillende buurtbewoners, die onveilige
situaties met elkaar delen. Hierbij kun
je bijvoorbeeld denken aan frauduleuze
collectanten, maar ook aan verdachte
personen in de wijk,” vertelt Drissen.
Ongeveer een jaar geleden werd
Veilig Horst aan de Maas opgericht,
na een oproep van de gemeente, die
meer overzicht wilde in de verschillende WhatsAppgroepen die aan
het ontstaan waren. “Inmiddels
heeft Veilig Horst aan de Maas deze
groepen in kaart gebracht en met
elkaar verbonden.” Het effect van de
WhatsAppgroepen is volgens Drissen
moeilijk te meten, maar wel degelijk
aanwezig. “Buurtbewoners herkennen
verdachte situaties heel snel, ze weten
exact wat wel en niet normaal is in
de wijk. Door middel van dit soort
platformen wordt de politie vaak

sneller ingelicht. Ook vergroot het de
sociale controle in de wijk.” Naast de
verschillende organisaties die aanwezig zijn op de markt, zou er eigenlijk
ook een workshop worden gegeven
over hoe om te gaan met babbeltrucs. Door ziekte van de workshopgever kon dit helaas niet doorgaan.
“Maar,” zegt Anita Joosten van het
Norbertuswijkcomité, “die workshop
gaat er zeker nog komen.”
De veiligheidsmarkt past bij het
principe dat het Norbertuswijkcomité
wil uitstralen. Joosten: “Met het
comité werken we aan saamhorigheid. Saamhorigheid zorgt ervoor dat
mensen zich veilig voelen.” Op de
veiligheidsmarkt kunnen wijkbewoners
netwerken: “Ze kunnen hier vrijblijvend vragen stellen en dat maakt het
laagdrempelig.” Naast het effect op de
bewoners, ontstaan er ook verbindingen tussen de aanwezige organisaties.
Joosten: “De organisaties wisselen
bijvoorbeeld veel ervaringen uit, waardoor ze van elkaar kunnen leren.”
Er zijn niet veel bezoekers in het
Huis van de Wijk tijdens de veiligheidsmarkt. Toch is Joosten niet ontevreden

over de opkomst. “Ik had wel gehoopt
op misschien wat meer belangstellenden, maar toch ben ik blij dat ik wat
nieuwe gezichten heb gezien, en dat
het qua bezoekers ook lekker doorloopt.” De themamarkt over Veiligheid
is de eerste themamarkt die het
wijkcomité organiseert. “Op den duur
willen we dat vaker gaan doen,” vertelt
Joosten. “Zo komt er in het najaar in
ieder geval alvast een themamarkt
over financiën. Met zo’n themamarkten creëren we een ontmoetingsplek,
die mensen met elkaar in verbinding
brengt.”
Ook Karin van der Plas uit Roggel
is organisatielid van de veiligheidsmarkt. Zij benoemt de belangrijke rol
die Wonen Limburg heeft gespeeld bij
de organisatie van het evenement.
“Wonen Limburg maakt dit mogelijk,
zij hebben mee georganiseerd, en
gefaciliteerd,” vertelt ze. Daarnaast
benadrukt ze het belang van veiligheid
in de wijk. “Veiligheid heeft een enorm
aandeel in het gevoel van welzijn en
levensgeluk,” vertelt ze. “Mensen die
zich veilig voelen, zijn veel gelukkiger
dan mensen die zich onveilig voelen.”

Onderhoud openbaar
groen naar ‘goed’
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil onderzoeken of het mogelijk is om het onderhoudsniveau
van het openbaar groen te verhogen van ‘basis’ naar ‘goed’. Zij vraagt de gemeenteraad hiervoor een budget
van 15.000 euro vrij te maken.

Vrijdag 30 juni a.s. vieren
onze ouders/grootouders

Pierre en Annie
Schreurs-Rutten
hun 50-jarig huwelijk
Van harte gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen

Jo en Marian
Custers-Denissen
50 jaar getrouwd

Door het onderhoudsniveau
te verhogen worden bijvoorbeeld
niet alleen vaker bermen gemaaid,
maar wordt er ook meer groen in
de openbare ruimte gecreëerd.
Het onderhoud van de plantsoenen
en gazons binnen de bebouwde
kom vindt momenteel plaats op drie
niveaus die door de gemeenteraad in

2011 zijn vastgesteld. In 2012 besloot
de raad 75.000 euro te bezuinigen op
het onderhoud. Volgens de gemeente
zijn er voldoende middelen om het
onderhoud op het afgesproken niveau
te houden, wel is er sprake van achterstand in groot onderhoud.
Daarnaast is in het buitengebied
bij een aantal lanen de essenziekte

geconstateerd. Er wordt nu onderzocht wat de staat van de bomen is
en welke maatregelen noodzakelijk
zijn.
Naar verwachting zullen bomen
in 2018 gerooid moeten worden
en vervangen worden door andere
soorten. Daarvoor is een budget van
30.000 euro nodig.
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BARBECUE & BUFFET

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

T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Schaapsherder op bezoek in America
Schaapsherder Sef was op zaterdag 24 juni op bezoek bij Aan de Drift in America. Hij gaf een
demonstratie schapen drijven en een schapenscheerder liet aan het publiek zien hoe de schapen
geschoren worden.

Kennismaking
met de ponysport

Vervolg voorpagina

Meerlo doet mee
Om 12.30 uur arriveerden de
eerste dorpsbewoners bij de Mgr.
Jenneskensstraat. De straat was afgezet
en bestond geheel uit festiviteiten.
Er stond een stand van de EHBOvereniging, de Muziekfabriek organiseerde muzikale activiteiten en voor
de kinderen was er van alles te doen.
Ze konden schilderen, klimmen, springen op een springkussen en muziek
maken. Kortom: ze renden in het rond
met een glimlach op hun gezicht en
sprongen van de een naar de andere
activiteit. Ook carnavalsvereniging de
Vöskes kreeg veel aandacht: “De kinderen mogen hier op foto met de carnavalskoets”, aldus de vereniging.
Meerlo doet mee is georganiseerd door een samenwerkingsverband van NaoberzorgPunt Meerlo,
de Muziekfabriek, basisschool
Megelsheim en jongerensoos Merlin.
Volgens Stanley der Meer van
NaoberzorgPunt Meerlo draait de dag
om het verbinden van de dorpsjeugd
en de dorpsouderen. “Het idee voor
deze dag is ontstaan tijdens een project

met de basisschool. Hierbij moesten
de verschillende klassen een spel
bedenken. De klas die won, bedacht
het Meerlo-ganzenbordspel. Omdat de
jeugd met een spel komt dat normaal
gesproken toch als ouderwets bekend
staat, werden we geïnspireerd tot het
thema. We wilden toch nog iets doen
met de jeugd, de ouderen en het ganzenbordspel en zo is het idee voor een
doedag ontstaan.”
De dag begon met het uitreiken
van cadeaus door de ouderen aan de
basisschool. Na deze uitreiking konden
de kinderen en ouderen samen de
spellen spelen, maar ze konden natuurlijk ook het ganzenbordspel spelen
of aansluiten bij een van de andere
activiteiten die waren georganiseerd.
Bij de fanfare Eendracht werd een
graffitiworkshop georganiseerd en bij
de plaatselijke soos OJC Merlin was een
dj-workshop. Om 15.00 uur startte de
high-tea. De kinderen van de basisschool hebben tafels versierd en menukaarten gemaakt. Vrolijk bedienden ze
de ouderen en voorzagen ze hen van

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

iets lekkers en wat te drinken.
Niet alleen voor de kinderen
was er genoeg te doen, ook voor de
volwassenen waren workshops en
activiteiten georganiseerd. De kaas-,
wijn- en bierproeverij was zeer geliefd.
Ouders keken naar hun spelende kinderen onder het genot van een wijntje,
biertje en kaasje. De achtertuin van
een huis aan de straat was getransformeerd tot kunstmarkt waar plaatselijke
kunstenaars hun kunst tentoonstelden. Hier konden volwassenen kunst
bezichtigen terwijl kinderen hun eigen
kunst maakten. Verder werden opa’s en
oma’s tijdens het officiële plaatselijke
jeu de boules kampioenschap aangemoedigd vanaf het springkussen.
De dag werd afgesloten door een
open podium waar muzikanten uit het
dorp hun muzikale kunsten lieten zien.
De dag was volgens dorpsbewoners
zeer geslaagd. “Oud en nieuw zijn
zeker bij elkaar gebracht en volgend
jaar wordt het gewoon weer opnieuw
georganiseerd. En dan hopen we dat
het weer ook meedoet.”

HALLO in Litouwen
De familie Vervoort en een aantal vrienden uit America waren onlangs in Rokiskis Bajorai in Litouwen.
Zij verbleven daar op uitnodiging van Loreta en Lei Vervoort ter ere van het Sara-feest van Loreta.
“Natuurlijk kon het feest pas echt beginnen nadat de HALLO gelezen was”, aldus de feestvierders.

Zaterdag 1 juli 13.30-14.30 uur
Ruiterterrein Kasteelse Bossen
Voor Jeugd van basisscholen
Pony poetsen, knuffelen en rijden!

Ruiterfeest Wittenhorst

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

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

De legitieme portie
Situatie (namen zijn ﬁctief): John was in gemeenschap van goederen
gehuwd met Annie. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren: David,
Simone en Ed. Het vermogen van John en Annie bestaat uit een eigen
woning met een WOZ-waarde van €300.000,00 en spaargelden groot
€100.000,00. Op de woning rust geen hypotheek meer en andere
schulden of waardevolle bezittingen zijn er niet. Het totale vermogen
van John en Annie is derhalve €400.000,00.
Recent is John overleden. John heeft voor zijn overlijden een testament
gemaakt, waarin hij heeft opgenomen dat dochter Simone is onterfd en
Annie, David en Ed gezamenlijk erfgenamen zijn, ieder voor een gelijk
gedeelte. De wettelijke verdeling is door John uitdrukkelijk uitgesloten.
Simone kan daarom alleen nog aanspraak maken op de legitieme portie.
Vraag: wat is de legitieme portie?
Was John overleden zonder het maken van een testament, dan was de
wettelijke verdeling van toepassing op zijn nalatenschap. Dit houdt in
dat de Annie alle goederen toebedeeld zou krijgen en dat de David,
Simone en Ed een vordering op Annie zouden krijgen ter grootte van
hun erfdeel. De nalatenschap van John bestaat uit de helft van het totale
vermogen van John en Annie, zijnde €200.000,00. Het erfdeel van Annie,
David, Simone en Ed zou derhalve ieder €50.000,00 zijn.
John heeft echter in zijn testament opgenomen dat dochter Simone niet
mag erven en de wettelijke verdeling is uitdrukkelijk uitgesloten. Als
gevolg hiervan zijn Annie, David en Ed enig erfgenaam van John, ieder
voor een gelijk gedeelte. Wil Simone toch meedelen in de nalatenschap
van haar vader, dan heeft zij wettelijk het recht om een beroep te doen
op haar legitieme portie. Door een beroep te doen op haar legitieme
portie, krijgt Simone een geldvordering op de totale nalatenschap van
John ter grootte de helft van wat zij geërfd zou hebben als zij erfgenaam
zou zijn geweest. Zij heeft in dat geval geen recht op goederen. In dit
geval krijgt Simone dus een vordering op de nalatenschap van de helft
van €50.000,00, zijnde €25.000,00. Meer weten over het opstellen
van een testament, het afwikkelen van een nalatenschap of over de
dienstverlening van Consendo? Neem contact met ons op, maak gebruik
van onze “Kofﬁepraat” of bezoek ons in de Rabo Woonwinkel in de Pit
in Panningen.
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24-06-1967

Vele fijne herinneringen,
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.

Dank je wel!

24-06-2017

Voor de felicitaties, prachtige kaarten, bloemen
en iedereen die gezorgd heeft dat ons 50-jarig huwelijksfeest
een onvergetelijke dag is geworden.

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering
aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen
van ôzze lieve pap, schoonvader, opa en superopa

Ben en Maries Hofmans-Peeters
Geert en Wendy, Stijn en Kim
Marion en Jan, Luc en Sven
Rob en Nicole, Maud, Tim en Evi

Frans Roelofs
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op ‘n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

echtgenoot van

Nel Roelofs - Linders †
Hij overleed op 93-jarige leeftijd.
America Mart en Mariet
Erik en Maud
Karin en Roy, Senn
Stephan en Robin
Venray Jo en Henk †
Christiaan †
Steffanie en Luc

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is van ons heengegaan

Nelly Starren-Craenmehr
Pieternella Martina Jacquelina

Hegelsom Mariet en Hay
Bart en Susan, Finn
Thijs en Lia
Horst Hay en Dorien
Castenray Peter en Corry
Nikky *
Dongcai

weduwe van

George Starren
Zij overleed na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis
Blerick in de leeftijd van 70 jaar.
Familie Craenmehr
Familie Starren
Familie Joosten

Familie Roelofs
Familie Linders

21 juni 2017
Correspondentieadres:
Familie Craenmehr
p/a Jacob Merlostraat 8
5961 AB Horst

Horst, 26 juni 2017
Hoebertweg 12, 5966 ND America
We zijn voor het laatst samen met ôzze pap
op vrijdag 30 juni om 18.00 uur
in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Op zaterdag 24 juni hebben we afscheid van Nelly genomen
in de parochiekerk H. Lambertus te Horst.

Dankbetuiging

Jac Sijbers

In plaats van bloemen liever een bijdrage
voor Hospice Doevenbos.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
in het crematorium.

Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid
en de vele lieve woorden en kaarten ons erg goed hebben gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van Groene Kruis Thuiszorg team America,
Dr. Robins en de medewerkers en vrijwilligers
van Hospice Doevenbos voor de liefdevolle verzorging.

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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Heerlijke verse asperges te koop
tot begin juli/half juli, ook geschild!
Verhaeg Asperges Kranestr 38 Horst.
Ma - vrij 10-12 en 13-17u. Za 9-17u.
Tel. 077 398 65 90.
Trimsalon Angelique.
Terug van weggeweest. Voor alle
kleine en middelgrote honden.
Voor informatie of het maken van een
afspraak bel: 06 21 43 92 58.

Sevenum, juni 2017

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Snuffelen voor de helft.
Kringloopwinkel Twedde Kans en
Brocante Hal Limburg zitten bomvol
en daarom nu alles voor de helft.
Open di t/m vr 12-17 en zat 10-16 uur.
Speulhofsbaan 7A Meterik.
Te koop diverse fietsen
(dames, heren, kinder), gebruikt.
Tel. 06 13 41 01 51.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Dag en nacht bereikbaar
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

Pip
18 juni 2017
Dochter van
Davy en Karlien
Wijnands-Dinghs
Vondersestraat 32
5961 JR Horst

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

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.
Laat een medium eens meekijken
naar je dringende levensvragen.
Al 9 jaar werken we met een officieel
keurmerk www.betrouwbaarmedium.nl
7 dagen pw.
Opel Corsa te koop. Blauwe Opel
Corsa te koop, met trekhaak.
Km stand 193500, kenteken
92-PRN-5. Tel. 06 21 27 41 60.

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van ôzze lieve pap, schoonvader, opa en opa-opa

Pap is thuis.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid
te nemen op donderdag 29 juni
van 19.00 tot 20.00 uur.

Geboren

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

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.
Brugklas huiswerkbegeleiding in een
kleine groep. Leren plannen - leren
leren - laten overhoren. Interesse?
Bel 06 10 15 67 85 of mail H2
Huiswerkbegeleiding@outlook.com
Frambrozen & bessen.
Verse frambozen & bessen van de
teler! Verder hebben wij vruchtenjam,
sappen, siropen, eieren en Poolse
honing. Malina Fruits, Tongerloseweg
11, 5963 NR Hegelsom (Horst aan de
Maas), tel. 06 16 04 23 57.
Diverse soorten groenten en fruit
o.a. rabarber, frambozen, abrikozen,
perziken, komkommer, knoflook enz.
naar Thijs Huys Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Voor winterpreiplanten,
aardbeienplanten, groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Medewerker gastouderbureau.
We zoeken een oproepkracht
bemiddelingsmedewerker gastouderbureau met pedagogische achtergrond.
De werkuren mogen zelf ingedeeld
worden. Voor info en sollicitaties:
heleen@roodkapjehorstaandemaas.nl

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
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Myrthe Gielen
16 jaar
Dendron College
Sevenum

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind heb ik altijd heel veel geknutseld. Ik vond alles wel leuk om te doen:
verven, plakken, met allerlei verschillende materialen knutselen. Ook zelf
zeepjes of parfum maken vond ik heel
leuk om te doen.
Wat is jouw stopwoordje?
Volgens mijn moeder is dat: ja zo! Als
zij mij wat vraagt, zeg ik 9 van de 10
keer, ja zo! Ze moet dus ook heel vaak
hetzelfde aan mij vragen, haha.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit gedaan hebt?
Dat was toen ik 14 jaar was op
vakantie in Tenerife en we een dagje
naar het Siam Park gingen. Dat is een
waterpretpark met de vetste glijbanen! Er was onder andere een hele
steile glijbaan van wel bijna 30 meter
hoog. Als je bijna uit de glijbaan was

ging je vervolgens ook nog eens door
een transparant aquarium met vissen,
haaien en roggen. Eerst durfde ik er
niet vanaf maar op het einde van
de dag ben ik toch nog overgehaald
door mijn vader en er dus toch vanaf
gegaan. Gelukkig maar, want ik vond
het supergaaf!
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik vind het wel leuk om me volgens de
laatste modetrends te kleden. Ik hoef
niet op te vallen met mijn kleding maar
weet best goed wat voor kleding ik wil.
Casual en sportieve kleding past het
beste bij me.
Wat is je favoriete sociale medium?
Dat is denk ik Instagram. Ik vind het
leuk om regelmatig een foto met mijn
vriendinnen te plaatsen, een foto als ik
op vakantie ben of een keer een selfie.
Verder volg ik ook veel andere mensen
en vind ik het leuk om te kijken wat zij
allemaal posten.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat zal geweest zijn toen mijn vriendin

aan
Myrthe Gielen

Annick in de meivakantie bij mij aan
het logeren was. We hebben elkaar
5 jaar geleden in Mallorca leren
kennen. Zij woont in Spaarndam bij
Haarlem en we zien elkaar zo’n vijf
keer per jaar. We gaan nog ieder jaar
in de zomervakantie met onze families
op vakantie, dus die vriendschap is heel
speciaal voor mij.
Heb je een bijnaam?
Ja, muts! Haha, vraag me niet waarom,
volgens mij heeft mijn oma die bijnaam
ooit verzonnen en sommige van mijn
familieleden hebben dat overgenomen.
Wat is je favoriete hobby?
Ik dans al een aantal jaren in Sevenum
samen met meiden van mijn eigen
leeftijd en iets ouder. We trainen
elke vrijdagavond en hebben soms
optredens en doen af en toe mee met
een wedstrijd. Ik vind dit echt heel leuk
om te doen, ik dans ook al vanaf mijn
vierde jaar.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Mijn laatste 50 euro zou ik uitgeven

Plezier op en rond het boerenerf
• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten
• Restaurant

aan eten omdat ik eten gewoon
heel erg lekker vind! Ik ga dan ook
regelmatig uit eten of ga samen met
vriendinnen iets bakken. Het allerlekkerste vind ik courgettepasta met
pesto, pijnboompitjes en Parmezaanse
kaas.
Wat is je droombaan?
Of het nu mijn droombaan is, weet ik
niet precies maar ik wil over een aantal
jaren graag als wiskundedocente voor
de klas staan. Als ik hopelijk volgend
jaar mijn havodiploma haal, ga ik ook
hiervoor studeren.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Sowieso dat ik mezelf kan zijn en dat
je dingen van elkaar accepteert die je
misschien niet zo leuk van elkaar vindt,
tenslotte is niemand perfect. En heel
veel lol met elkaar kunnen hebben
want daar hou ik wel van.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is denk ik
wel dat ik redelijk onzeker ben en aan
mijzelf twijfel in bepaalde situaties,
vooral als iets nieuws of onbekend
is. Mijn beste eigenschap is denk ik
dat ik altijd wel vrolijk ben en sociaal
ingesteld.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Als ik zou moeten kiezen, zou ik met
een dj willen ruilen zoals Martin Garrix.
Het lijkt me erg gaaf om in een privéjet
de hele wereld rond te vliegen en te
draaien voor miljoenen fans op de
vetste party’s.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat anderen mij zien als een
spontaan persoon en geïnteresseerd
in een ander. Bij een eerste ontmoeting ben ik meestal een beetje
terughoudend maar als ik mensen
beter leer kennen, komt dat helemaal
goed.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Toen ik een jaar of 4 was, ben ik op
het strand een keer mijn ouders uit
het oog verloren. Het was heel druk
en ik raakte in paniek (mijn ouders
ook, hoorde ik achteraf). Uiteindelijk
ben ik door een aardige mevrouw
die zag dat ik aan het huilen was,
naar de strandwacht gebracht en daar
waren mijn ouders gelukkig ook.

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Help!
Ja, ja ik ben ook geslaagd
voor mijn havo-diploma! Wat
ik ga doen deze zomer? Lessen
voor mijn rijbewijs en heel
hard op zoek naar een kamer.
Dat eerste vind ik ontzettend
spannend. Deze vrijdag kan ik
namelijk al beginnen en ik denk
dat ik mijn shirt daarna wel kan
weggooien, omdat het zo
doordrenkt van zweet zal zijn.
Ik heb het namelijk het gevoel
dat rijden me niet helemaal gaat
liggen, omdat ik over het
algemeen best onhandig ben.
Mijn lieftallige collega Anke is er
ook van overtuigd dat ik
driehonderd lessen nodig heb
voordat ik het eindelijk haal.
Mevrouw zit zelf al op vijftig
lessen, dus ik denk niet dat zij
recht van spreken heeft.
Waar ik wel zin in heb met
lessen is de vrijheid. Nu ben ik
nog zo afhankelijk van anderen
en dat vind ik geen fijn gevoel.
Ik denk dat mijn vriend en
vriendinnen het ook fijn zullen
vinden als ik ook een keer kan
bobben. Dit zal ik ook met alle
liefde doen hoor.
Een kamer zoeken vind ik
wel iets leuker, vooral omdat ik
Utrecht zo’n leuke stad vind.
Ook heb ik heel erg veel zin in
mijn vervolgopleiding, dus dat is
ook een goede motivatie.
Op kamers gaan vind ik ook
spannend hoor, maar dit is nog
iets verder weg. Hier kan ik me
langer mentaal op voorbereiden.
Eigenlijk is het niet meer zo ver
weg, maar dat laten we even
achterwege. Het liefste gaan
Anke en ik samen op kamers,
dus als iemand tips heeft, laat ze
maar komen. We horen ze heel
graag, want we zitten op dit
moment een beetje vast.
Ik wens alle mensen die aan
het lessen zijn of kamer zoekend
zijn heel veel succes!
Liefs,
Puck
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CMS energiesystemen

Peter Feijen nieuwe
mede-eigenaar
Peter Feijen is de nieuwe mede-eigenaar van CMS energiebedrijven
in Horst.
“Feijen brengt de kennis en
vaardigheden mee die nodig zijn
voor het maken van een constructieberekening. Zo’n berekening
wordt uitgevoerd bij grote daken,
op bijvoorbeeld stallen of industriële

gebouwen. Door het maken hiervan
wordt bepaald of een dak geschikt
is voor het plaatsen van zonnepanelen”, aldus CMS energiesystemen, die
gespecialiseerd is in het plaatsen van
zonnepanelen.

Salon du Trezo

Horster kapster top 4
haarkleurspecialisten
Bambino uit Horst beste
kinderdagverblijf van Limburg
Kinderdagverblijf Bambino uit Horst is onlangs uitgeroepen tot beste kinderdagverblijf van
Limburg. Bij het uitreiken van de award werd gekeken naar verschillende aspecten, waaronder een
tevredenheidsonderzoek van de ouders en de GGD-rapporten. Bambino scoorde een 9,4 uit 10 punten.
Jolanda Hoeijmakers en eigenaresse Kim Janssen namen de prijs in ontvangst.

Jessica Bindewalt-Kleeven van Salon du Trezo in Horst heeft onlangs de
specialistische kleuropleiding bij Schwarzkopf Professional afgerond met
een gemiddelde van 8,2. Zij behoort hiermee tot de beste vier van haar
opleiding.
Eens in de drie jaar wordt er een
aantal haarstylisten geselecteerd dat
deel mag nemen aan de Spectrum
haarkleurspecialisten opleiding.
Het Spectrum is een organisatie van
120 zelfstandige kappers in Nederland
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ZATERDAG 1 JULI
8.30 - 12.30 UUR

GROEZE

die bovenop hun vakopleiding een
gespecialiseerde opleiding hebben op het gebied van kleuren van
haar. Salon du Trezo is de enige in de
omgeving van Noord-Limburg die dit
specialisme aanbiedt.

Extra voordeel op het totale assortiment
Speciale jubileumacties
Cadeau voor elke klant
Hapje & drankje
Springkussen voor de kinderen

Vrijdagmiddag:
Presentaties en demonstraties

- Elektrische gereedschappen
- Tuinberegening
- Infiltratiesystemen
- Vijverpompen
- LED-verlichting
- Waterappendages
- Lijm & kitten
- Waterbehandelingssystemen
- Pompen
- Wesp campingzuil
- Tectite leidingsysteem
- Zinken goten en maatwerk
- Tuinartikelen

© Wildkamp 2017 Geldig op 30 juni & 1 juli 2017, alleen geldig bij Wildkamp Beringe. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Enkele artikelen kunnen uitgesloten zijn van kassakorting
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GEPLUKT Toon Alards

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.

Na de basisschool ging Toon naar de
Lagere Technische School, eerst in Horst
en later in Venlo. Hij leerde er voor
schilder en op zijn vijftiende haalde
hij zijn diploma, waarna hij meteen
aan het werk ging. Drie jaar bleef Toon
in de schildersbranche, daarna kwam
hij in de schoonmaakwereld terecht.
“Ik ben gestopt met schilderen, omdat
er ’s winters eigenlijk te weinig werk
was. Dan moesten de jonge broekies in
de WW, en dat had absoluut niet mijn
voorkeur,” vertelt Toon.

Vogels zijn grote
passie

Hij is geboren in Meterik maar inmiddels is Melderslo al jaren zijn thuis. Hij is een vogelfanaat, muziekliefhebber en hij staat bijna iedere week langs de lijn als supporter van de SV Melderslo-voetballers. Deze week wordt
Toon Alards (62) geplukt.
Toon werd geboren in Meterik,
waar hij ook opgroeide. Hij was de
jongste in een gezin van vier kinderen.
Toen hij pas tien jaar was, overleed

zijn vader. Op jonge leeftijd hielpen de
kinderen dan ook al veel mee in het
gemengd tuindersbedrijf van de familie
Alards. “In haar eentje een bedrijf

PUZZEL
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Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
1 juli 2017

KEURSLAGERKOOPJE

4 Rhodos steaks € 5,95
4 Horstenaartjes € 5,00

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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runnen en ook nog eens vier kinderen
grootbrengen. Moeder heeft zich daar
toch knap doorheen geslagen,” zegt
Toon.

“Via vrienden uit Horst en
Melderslo kwam ik bij schoonmaakbedrijf De Lelie in Horst terecht. Daar
heb ik achttien jaar met veel plezier
gewerkt, maar toen mijn goede
vriend Hay Kleuskens vroeg of ik bij
zijn schoonmaakbedrijf wilde komen
werken, besloot ik daar voor te gaan.”
En daar heeft hij geen spijt van gehad.
Inmiddels werkt hij al 27 jaar met
veel plezier bij hem in Melderslo.
“Veel mensen denken bij schoonmaken alleen maar aan ramen wassen,”
zegt Toon. “Maar dat is maar een
fractie van al het werk dat we doen.
We maken alles schoon in huizen, doen
veel sloopwerk, schonen tuinen op en
ruimen woningen leeg. En dat is ook
meteen het leuke, dat gevarieerde.
We doen echt van alles.”
Toen Toon twintig was ontmoette
hij Wilma, met wie hij inmiddels al
veertig jaar getrouwd is. “Samen hebben we drie schitterende dochters,
met drie geweldige schoonzoons en
vijf prachtige kleinkinderen,” vertelt
Toon vol trots. “Daar zijn we heel blij
mee en wat dat betreft hebben we
het ook goed.” Toch weet Toon dat
het allemaal niet vanzelfsprekend is.
“Ik moet dan altijd denken aan een
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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uitspraak van Hay Kleuskens: ‘Leef nu,
het is later dan je denkt.’ En dat is echt
waar.” In maart verloor Toon een van
zijn beste vrienden, Leon van Gemert.
“Dat was een heel heftige tijd,” vertelt
Toon geëmotioneerd. “En dan realiseer
je je dat het zo maar om kan slaan en
dat je dus nu moet genieten.”
Dat is dus ook wat Toon probeert
te doen. Iedere zondag gaat hij samen
met één van zijn dochters naar het
voetballen van Melderslo 1 kijken.
“Mijn schoonzoon voetbalt daar, dus we
zijn er bijna iedere wedstrijd bij, zowel
uit als thuis.” Ook is hij geïnteresseerd
in oude brommers en kan hij enorm
genieten van muziek. “Ik luister eigenlijk bijna alles wel, van Duitse dansmuziek op zondagochtend tot AC/DC
en Jimi Hendrix.” Vroeger bezocht Toon
ook regelmatig concerten in de buurt.
“Zo heeft The Golden Earring ooit nog
een keer in Melderslo gestaan, tijdens
de KPJ-feesten. Ook dat is een band
waar ik al van jongs af aan fan van ben,
dus dat was wel geweldig.”
Toons grote passie ligt bij zijn
vogels. Hij heeft een grote volière
en is lid van Vogelvereniging
Ons Genoegen in Horst. “Met de
vereniging zijn er vergaderingen en
feestavonden, en ik ben ook fanatiek
geweest in de wedstrijdwereld,
waarbij ik mijn vogels tentoonstelde.
Daarmee heb ik aardig wat bekers
bijeen gesleept, maar inmiddels ben
ik minder bezig met wedstrijden.”
Naast de vogelvereniging, heeft Toon
nog een groepje vogelliefhebbers,
met wie hij al meer dan twintig jaar
optrekt. “Eén keer in de vijf à zes
weken gaan we met z’n allen bij
elkaars vogels kijken, om ideeën op te
doen. Verder gaan we ieder jaar een
weekend weg, waarbij er uiteraard ook
vogel-gerelateerde activiteiten zijn,”
zegt hij lachend. “Dat kunnen we dan
toch niet loslaten.”

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

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Cursussen tekenen en schilderen

Atelier
Marian Litjens

Geef je
r
nu op voo e
w
u
ie
het n
schilderseizoen!

www.marianlitjens.com | Loevestraat 51 Horst | 06 41 30 41 76

Autobedrijf

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

Wat
zeg je?
Veel mensen denken er liever niet aan:
brand in hun woning. Toch is het advies om
hier wel op voorbereid te zijn door bijvoorbeeld rookmelders op te hangen. In Horst aan
de Maas heeft het merendeel van de inwoners, 90 procent, één of zelfs meerdere
rookmelders in huis. Ook weten de meeste
inwoners welke route ze moeten nemen om
ongedeerd uit hun woning te komen, mocht er
ooit brand uitbreken. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.
Jaarlijks vinden er in Nederland zo’n 15.000
binnenbranden plaats (bron: CBS). In Horst
aan de Maas zegt 16 procent van de inwoners
wel eens een (woning) brand mee te hebben gemaakt. Zoiets gaat je natuurlijk niet in
koude kleren zitten. “Dit heeft een grote impact
gehad, voor sommigen nog steeds, en we zijn
dus extra alert”, geeft iemand aan.
Om ervoor te zorgen dat je zelf in elk geval

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Rookmelder zou standaard
in elk huis moeten zijn’
10%
Nee

Ja
90%
Hangt er in jouw huis
een rookmelder?
veilig je brandend huis kunt verlaten, is het
aan te raden om rookmelders op te hangen.

In Horst heeft 90 procent van de mensen dit.
eens zijn, is dat toch iedereen verantwoordelijk
Ook is er door het merendeel nagedacht over
is voor zijn eigen veiligheid. “Toch zou een
een vluchtroute. “Als het de bovenverdieping
jaarlijkse inspectie van bijvoorbeeld brandweer
betreft kunnen we via de voorzijde springen
verplicht moeten worden. Is in kroegen,
en op (zachte) grond
restaurants, fabrieken
landen. Beneden is
et cetera ook het geval.
‘En een koolmonoxidemeter’
geen probleem gezien
Dus waarom in je
de verschillende
eigen woonomgeving
‘Ze liggen klaar’
deuren die zowel aan
niet?” vraag iemand
‘Die gingen om de haverklap
de voor als ook aan
zich af. Daarbij is een
zomaar piepen’
de achterzijde makgoede voorlichting door
de overheid ook van
kelijk opengaan”,
vertelt deze persoon. “Wij hebben op de tweede belang. “Deels is iedereen verantwoordelijk
voor zijn eigen veiligheid maar de gemeente
verdieping een rolladder klaarliggen”, laat een
en politie moeten ook hun best doen om de
ander weten. Al is het natuurlijk maar vraag of
veiligheid zo optimaal mogelijk te maken.
je op het moment dat er brand uitbreekt nog
”TipHorstaandeMaas is een
wel kalm kunt reageren. “Hopelijk doe ik het
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
dan goed. Je kunt op zo’n moment in paniek
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
raken en misschien de verkeerde kant opgaan”,
resultaten of aanmelden voor de volgende
zegt een inwoner.
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Waar de meeste mensen het ook over

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

Magazijnmedewerkers
gezocht!
voor onze vestiging Venlo

aartsenfruit.com/vacatures
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Bespreking Poll week 24

Formeren is kwestie van water bij de wijn doen
Tijdens het opstellen van de poll twee weken geleden was er nog geen
nieuw kabinet geformeerd en ook nu lijken de onderhandelingen nog steeds
muurvast te zitten. De vorming van de nieuwe regering duurt inmiddels al meer
dan drie maanden.
De oplossing volgens 84 procent van de inwoners van Horst is dat de
partijen duidelijker water bij de wijn zouden moeten doen. Als alle partijen een
beetje toegeven dan moet zo’n formatie toch snel genoeg afgerond kunnen

worden. Uiteindelijk willen iedereen toch dat het land goed bestuurt wordt,
ook de politieke partijen.
Een minderheid, 16 procent, stelt dat politici hun partijprogramma’s juist
niet zomaar aan de kant kunnen schuiven. Mensen hebben nu eenmaal op een
partij gestemd op basis van haar standpunten. Moet GroenLinks bijvoorbeeld
haar eisen rondom de opvang van migranten afzwakken en daarmee haar
achterban teleurstellen? Deze tegenstemmers vinden van niet.

Ik voed mijn kinderen in het Nederlands op
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In deze tijd van internet, smartphones, tablets en eeuwige globalisering
wordt het gebruik van dialect in onze regio steeds minder. De jeugd Whatsappt
in het Nederlands, spreekt online met mensen uit andere delen van het land en
studeert vaak buiten de regio. Ouders voeden kinderen om die reden vaker in
het Nederlands op. Om het dialect toch een beetje te promoten organiseerde
carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst een themamiddag rond het onderwerp. “Het hoort bij onze cultuur, het is iets eigen.” Midden 20e eeuw was de
wijdverspreide opvatting dat er in de hersenen van iemand maar één taal kan.

Dat betekent dat mensen die opgevoed zijn in het dialect een taalachterstand
hebben in het Nederlands. Tegenwoordig staan tegenover die opvatting steeds
meer onderzoeken die aantonen dat een opvoeding in het dialect géén nadelen
met zich meebrengt. Sommige onderzoeken claimen zelfs dat een tweetalige
opvoeding zelfs in het voordeel van iemand werkt. Zo halen ze hogere punten,
ook voor Nederlands, en lijken zelfs een hogere levensverwachting te hebben.
Over het onderwerp is in ieder geval nog geen eenduidigheid. Ik voed mijn
kinderen in het Nederlands op. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Hittegolf of niet: ik draag een stropdas > eens 17% oneens 83%

Hadé Collection

Servicebediende
m/v (vanaf 18 jaar)

VOOR SFEER IN HUIS

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

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

voor de zaterdag- en zondagmiddag, ca. 13 uur.
Telefonische reacties tussen 10-14 uur.

Tankstation Peters
Midden Peelweg 3, Sevenum
tel. 06 537 822 34

www.hadecollection.nl

ABB Trading B.V. is een nog jonge firma die zich bezighoudt met de import, export
en handel van blauwe bessen en asperges uit diverse landen in Europa, Afrika en
Zuid-Amerika. Aan de Fabrieksstraat in Horst staat een moderne verpakkingshal
waarin jaarrond blauwe bessen worden verpakt.

blueberries & asparagus

Vanwege de forse groei zijn wij met spoed op zoek naar:

KWALITEITSMEDEWERKER

PRODUCTIEMEDEWERKERS

De functie omvat het keuren van blauwe
bessen en het registreren hiervan,
de resultaten bespreken en eventueel
vervolgacties in beweging zetten.
Verder houd je je bezig met het nemen
van monsters en houdbaarheidstesten.

In teamverband en met geavanceerde
machines ben je bezig met het verpakken
van blauwe bessen. Bereidheid om ook op
zaterdag te werken.

(M/V) Voltijd

Functie-eisen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als kwaliteitsmedewerker is gewenst;
• beheersing van Nederlandse en kennis;
van Duitse en Engelse taal in woord en geschrift
is een pré;
• geen 8 tot 5 mentaliteit;
• bereidheid om op zaterdag te werken;
• communicatief vaardig, accuraat en collegiaal.

(M/V) zowel parttime, fulltime
als zaterdagwerkers

Functie-eisen:
• het is niet noodzakelijk om relevante
werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid
en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden verricht
in een gekoelde ruimte.

LOGISTIEK
MEDEWERKER
(M/V) Voltijd

De functie omvat alle werkzaamheden
met betrekking tot de aanvoer, verpakken
en verzenden van blauwe bessen.
Functie-eisen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als logistiek medewerker is gewenst;
• laden en lossen, organiseren van transport;
• bestellen van verpakkingsmateriaal;
• registreren in het computersysteem;
• beheersing van Nederlandse en kennis
van Duitse en Engelse taal in woord en geschrift
is een pré;
• geen 8 tot 5 mentaliteit;
• bereidheid om op zaterdag te werken;
• communicatief vaardig, accuraat en collegiaal.

Wat wij bieden: een uitdagende werksfeer met enthousiaste collega’s in een dynamische branche met een hoge mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Salaris volgens CAO Groothandel AGF.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar ABB Trading B.V. Fabrieksstraat 6, 5961 PK Horst of info@abbtrading.nl

Kids
“Ja die film heb ik gezien”,
zegt de jongen tegenover mij
in de trein in zijn telefoon.
“Unbelievable, maar wel echt
awesome.” Ik zie de vrouw op
leeftijd naast mij verstoord
opkijken en ik hoor haar bijna
denken ‘de jeugd van tegenwoordig kan ook gewoon geen
fatsoenlijk Nederlands meer’.
En ik denk het met haar mee.
Is ‘ongelofelijk’ ineens geen
gangbaar woord meer? En wat
is er mis met ‘geweldig’?
Onnodig Engels taalgebruik
is, gevolgd door ‘hun hebben’,
‘een stukje waardering naar de
mensen toe’ en ‘me zus’, mijn
allergrootste taalergernis. We
hebben een prachtige
Nederlandse taal, gebruik die
dan ook! Tegenwoordig is alles
awesome, nice, chill, cute,
awkward of nog erger, of
random. Na iedere tegenslag
bevinden mensen zich in een
emotionele rollercoaster en
moeten ze naar hun gut feeling
luisteren, te pas en te onpas is
iedereen ineens flabbergasted,
wandelen is niet meer hip totdat
het hiken heet en je bent pas
echt een leuke vader als je geen
kinderen hebt, maar kids.
Ik kan nog uren en uren
doorgaan met voorbeelden en
dan heb ik het hier alleen nog
maar over dagelijks taalgebruik.
Over meetings, efficiency en
human resource management in
het bedrijfsleven zou ik nog een
hele nieuwe column kunnen
vullen. En ja ik weet dat er woorden zijn die géén goede
vertaling in het Nederlands
hebben en ja, ook ik maak me
wel eens schuldig aan deze
taalergernis. Maar ik denk dat
mijn punt duidelijk is.
Dus lieve mensen: zullen we
voortaan allemaal, als we ons
onder taalgenoten bevinden,
gewoon in het Nederlands
praten en schrijven? Alleen al
voor mijn innerlijke rust? Zou ik
heel fijn vinden. Thanks guys,
awesome.

-S
H-R M Kinterieur
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77
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Raadsvergadering
4 juli 2017
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Hertog Reinaldlaan 2
Horst.
• Voorstel tot het vaststellen van het
Beleidskader Herijking Integraal
Accommodatiebeleid Horst aan de Maas
2017.
• Voorstel tot het vaststellen van de POL
uitwerking werklocaties Regionale visie
kantoren.
• Voorstel tot het vaststellen van de POL
uitwerking werklocaties Regionale visie
bedrijventerreinen.
• Voorstel tot het vaststellen van de POL
uitwerking Regionale detailhandelsvisie
Noord-Limburg.
• Voorstel tot het vaststellen van de
jaarstukken 2016 en Rekening in een
Oogopslag (RIEO).
• Voorstel tot het vaststellen van de
Projectenrapportage jaarverantwoording
2016.
• Voorstel tot heroverweging van de
Taakstelling op de ambtelijke organisatie.
• Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota
2017.
• Voorstel tot het vaststellen van de 1e
bijstelling van de programmabegroting 2017,
inclusief de meerjarenraming.

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 4 juli 2017
bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen
afwijzing van een verzoek tot handhaving
erfafscheiding naast perceel Peperstraat 5 in
Sevenum.

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

Hoorzitting om 19.00 uur
Behandeling van een bezwaarschrift
tegen afwijzing melding inrit aan de
Ger Wijnhovenstraat in Tienray.

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

• Voorstel tot het instemmen met de
Jaarverantwoording 2016 en de
Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio
Limburg Noord.
• Voorstel tot het overnemen van de
conclusies en aanbevelingen van het
onderzoeksrapport VRLN regionaal (be)
GRIP.

Bodemonderzoek
Stuksbeemden Horst

Gelet op het aantal agendastukken wordt
er rekening mee gehouden dat niet alle
raadsvoorstellen op 4 juli behandeld kunnen
worden. In dat geval zal de raadsvergadering
worden voortgezet op 11 juli 2017.
De jaarstukken 2016 zullen in ieder geval op
4 juli behandeld worden.

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in
de bodemopbouw, de grondwaterstand en
de waterdoorlatendheid van de bodem. De
werkzaamheden bestaan uit het maken van
15 grondboringen, verdeeld over de wijk.

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

In de week van 3 juli 2017 vindt in de wijk Stuksbeemden een bodemonderzoek plaats.
Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van de ontstane wateroverlast in 2016.

Mogelijke overlast
De werkzaamheden kunnen enige overlast
opleveren. Denk hierbij aan verkeersoverlast

Meer informatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd
door de firma Econsultancy. Voor algemene
vragen en meer informatie over de uitvoering
kunt u terecht bij Jan Bok van team
Openbare Werken, 077 - 477 97 77.

Tour de L1mbourg
vanaf Horst aan de Maas

Op dinsdag 4 juli strijkt de Tour de L1mbourg karavaan neer bij ECdP in Grandorse in Kronenberg. Tour de L1mbourg is het dagelijks L1 live wielerprogramma tijdens de Tour de France,
steeds vanuit een andere Limburgse gemeente. Van 30 juni t/m 23 juli op L1 TV en L1 Radio.
Live uitzending
Iedereen is van harte uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan deze locatie uitzending
vanaf ECdP in Kronenberg. In een leuke setting
komen diverse gasten aan bod waaronder
Rob Ehrens; voormalig Nederlands springruiter
en ruitercoach. Hij nam eenmaal deel aan de
Olympische Spelen, maar won bij die gelegenheid geen medailles. Sander Kleikers presenteert het programma. De hele dag door wordt
via L1 radio Horst aan de Maas gepromoot.

Wijziging in de bereikbaarheid van afdeling werk inkomen en zorg

Geen open inloop meer
voor Werk, Inkomen en Zorg

Grandorse
ECdP ligt in het hippische gebied Gandorse
genaamd. Met mooi weer is dit een uitermate

uw vraag wordt er een afspraak gepland voor
een vraagverhelderend gesprek met een vakinhoudelijke consulent van de afdeling werk,
inkomen en zorg.
Als het voor u prettiger of makkelijker is om
een gesprek met de medewerker te hebben op
het gemeentehuis, dan kunt u dit tijdens het
telefoongesprek bespreken.
Kijk voor meer informatie ook op
www.horstaandemaas.nl

geschikte locatie om een lekker kop koffie of
een glaasje fris te nuttigen en te genieten van
de mooie omgeving. Heeft u interesse om een
bezoek te brengen aan de uitzending van L1 en
u wilt daarvoor niet naar Maastricht? Kom dan
dinsdag 4 juli naar ECdP aan de Travers 5 in
Kronenberg (navigatie via de Peelstraat).
Programma
17.30 NWS live + SPRT live vanaf locatie
Kronenberg
17.45 Reclame + promo’s
17.50 Live Tour de L1mbourg gepresenteerd
door Sander Kleikers
18.30 Einde programma

Bekendmakingen

Voor al uw vragen op het gebied van werk, inkomen en zorg kunt u alleen nog op afspraak
terecht aan de balie van het gemeentehuis. Deze wijziging gaat in vanaf 10 juli 2017.
Heeft u een vraag over (inkomens)ondersteuning en/of zorg?
Neem dan contact op met de gemeente via het
algemene telefoonnummer (077 - 477 97 77).
U wordt doorverbonden met een medewerker
met veel kennis van de Wmo, jeugdhulp, maatschappelijk werk, gehandicapten parkeerkaarten, schuldhulpverlening én werk en inkomen.
In het telefonische gesprek stelt de medewerker u een aantal vragen om een idee te krijgen
over uw situatie en uw vraag. Afhankelijk van

en geluidsoverlast. Wij vragen uw begrip
hiervoor.

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:
America
Kabroekstraat 12

Tienray
Horst
Hof te Berkel sectie C nr 5144 Stationslaan ongenummerd

Melderslo
Grubbenvorst
Parkeerplaats tussen Juliana- Zwingellaan 30 t/m 44
Broekhuizerdijk 34
straat en Kloosterstraat
Irenestraat 29a

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Zorg in Horst aan de Maas, een update
U heeft afgelopen weken vast de berichtgeving gehoord en gezien
over tekorten in gemeenten ten aanzien van de nieuwe zorgtaken die per
1 januari 2015 op het bordje van de gemeenten liggen.
In Horst aan de Maas ziet dit
beeld er gelukkig anders uit.
De werkwijze binnen de organisatie, alsook binnen de wijkteams lijkt
zijn vruchten af te werpen. Enerzijds
uit zich dit in tevredenheid van de
inwoners over geleverde zorg,
anderzijds wordt toegekomen met

de middelen door het rijk beschikbaar gesteld voor de uit te voeren
zorgtaken. In Horst aan de Maas dus
geen tekorten op de zorg.
In Horst aan de Maas hebben we
afgesproken eventuele overschotten
ten aanzien van de nieuwe zorgtaken voor drie jaren vast te hou-

den, dit met het oog op eventuele
tegenvallers. Deze periode is voorbij
en we ondersteunen als CDA het collegevoorstel om de middelen voor de
zorg net als alle andere taken in de
reguliere begroting te laten landen.
Hiermee kunnen we als raad goed
volgen wanneer en waarom fluctuaties plaatsvinden en kan hier tijdig op
ingespeeld worden. Voor ons als CDA
blijft voorop staan dat zorg te allen
tijde geleverd wordt.

In december van dit jaar behandelen we de evaluatie van het
sociaal domein, waarbij de toegang
tot zorg een van de onderdelen zal
zijn alsook monitoring, meedoen,
eigenkracht en samenwerking.
Graag horen wij van u of het beeld
zoals geschetst ook door u ervaren
wordt. Schroom vooral niet contact
op te nemen.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

Eindelijk erkenning treinoverlast
Ongeveer een jaar geleden hebben wij als SP een vragenlijst bij de
aanwonenden bij het spoor in de brievenbus gedaan. De reden hiervoor
was dat de SP van enkele aanwonende klachten hadden ontvangen over
de trein overlast. De overlast was zeer divers, namelijk: last van trillingen,
geluidsoverlast, de vele treinen, stankoverlast enzovoorts. Het werd een
onhoudbare toestand. Lekker in de tuin een gesprek voeren was bijna niet
meer mogelijk.
Wij als SP hebben actie ondernomen op vele terreinen. Aan de hand
van de uitkomsten van de enquête
hebben we een rapport opgesteld
met conclusies en aanbevelingen.

Dat eindrapport is aangeboden aan de
gemeenteraad van Horst aan de Maas,
de provincie en het kabinet landelijk.
Dit heeft ertoe geleid dat vanuit alle
bestuurslagen vragen gesteld zijn en er

dus ineens aandacht kwam voor de
overlast voor omwonenden. Ondertussen kreeg de SP Horst aan de Maas
aanvragen voor interviews op L1 tv en
radio, Reindonk tv en radio en voor de
weekbladen. Samen met de omwonenden heeft de SP deze interviews
gedaan. Daarna resulteerde deze
samenwerking in een werkgroep
‘spooroverlast’.
Gesprekken met de wethouder
heeft deze groep reeds gehad. En
eindelijk gaan wij resultaat oogsten.

Afgelopen week hebben alle aanwonende een uitnodiging ontvangen van
de wethouder. In deze uitnodiging staat
eindelijk de erkenning over de geluidsoverlast en dat men maatregelen gaat
nemen. Tijdens een bijeenkomst op
13 juli gaat men over deze maatregelen
praten. De SP is hier erg blij mee. Maar
wij gaan verder, wij willen meer bereiken, zoals bijvoorbeeld raildempers en
andere beschermende maatregelen.
Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

Blauwdrukken en kaders
De komende raadsvergadering bespreken we het beleidskader
herijking integraal accommodatiebeleid. In 2014 zijn we begonnen met
een interactief proces om te komen tot een nieuwe koers voor onze
accommodaties.
Dat doen we omdat we te maken
hebben met vergrijzing en ontgroening nu en krimp in de toekomst.
Maar ook omdat we simpelweg
teveel accommodaties met een
te lage bezettingsgraad hebben.
Daar hangt alles bij elkaar een te
hoog prijskaartje aan. Er ligt bovendien een geweldige kans om accom-

modaties toegankelijker, duurzamer en
multifunctioneler te maken. We hebben
ieder dorp gevraagd om een toekomstplan te maken voor de accommodaties
in het dorp.
Wij staan 100 procent achter deze
vernieuwende aanpak waarbij we het
unieke karakter van ieder van onze zestien dorpen koesteren. Dat is de kracht

van Horst aan de Maas. We zagen het
in de blauwdrukken die aan de raad
zijn gepresenteerd. Stuk voor stuk
andere processen, andere vraagstukken
en andere oplossingen. Maar allemaal
doordachte plannen die bijdragen aan
toekomstbestendige accommodaties.
Wij worden als raadsleden keer op keer
(blij) verrast door de enorme kracht en
inzet van onze dorpen maar ook door
het lef om over de eigen schaduw heen
te stappen. Het is ook heel bijzonder
om te zien wat een proces als dit
gaande weg de rit in beweging brengt.

Maar waarom moet de raad dan nu
weer kaders stellen, hoor ik u denken.
Er liggen toch prachtige plannen die we
gewoon uit kunnen voeren.
Aan ons de mooie taak om
invulling te geven aan het algemeen
belang versus de belangen van
zestien afzonderlijke dorpen. Dan gaat
het om zaken als prioriteren en het
geld eerlijk verdelen. Maar mogelijk ook om knopen doorhakken en
keuzes nog toekomstbestendiger te
maken. De komende periode gaan we
de blauwdrukken en de beleidskaders

zwaluwstaarten. Een ware uitdaging
waarbij er altijd spanning zit op
mooie plannen en wat en wanneer
haalbaar en betaalbaar is. Maar alles
bij elkaar is dit een aanpak die past
bij de veranderende rol van overheid
ten opzichte van de samenleving.
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Wat is het toch
heerlijk om samen met u raadslid
te mogen zijn in onze prachtige
gemeente.
Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas

Assortiment ook verkrijgbaar bij Interchalet
2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
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Zwarte band
voor Guus Siebers
Guus Siebers van Judoclub Jigoro Kano uit Sevenum heeft onlangs zijn
zwarte band behaald.

Ruiterfeest Wittenhorst
Ponyclub, Ruiterclub en Recreatieruiters Wittenhorst houden op zaterdag 1 en zondag 2 juli hun jaarlijkse
Ruiterfeest op het ruiterterrein aan de Kasteelse Bossen in Horst. De drie verenigingen hebben de handen ineengeslagen en gaan op korte termijn fuseren. Tijdens het feest wordt de toekomstig te vormen vereniging gepresenteerd.
Op het feest vinden verschillende
wedstrijden plaats. Op zaterdag zijn
de Bixierubrieken voor beginnende
ruiters, impulsrubrieken voor startende
en recreatieve ruiters, rubrieken voor
mensen met een beperking en Paradressuur. Daarnaast wordt er gestreden om de titel ‘Beste vereniging van
Limburg’ bij het verenigingskampioenschap.

Op zondag zijn diverse dressuuren springrubrieken voor paarden en
pony’s. Daarnaast wordt de teamdressuur verreden. Voor het eerst dit jaar
wordt ook de oefenderby verreden.
Bij deze rubriek wordt onder begeleiding van een professionele instructeur
een rondje met speciale natuurlijke
hindernissen gesprongen.
Naast de rubrieken staat er voor

kinderen een springkussen, is er een
dierenweide en kunnen ze geschminkt
worden.
Op de zaterdag bestaat voor
kinderen de mogelijkheid om kennis
te maken met de pony- en paardensport. Ze kunnen de pony poetsen
en een ritje maken op een pony.
Het ruiterfeest duurt op beide dagen
tot 17.00 uur.

KNVB schoolvoetbaltoernooi

De Dobbelsteen in
landelijke finale
Het meidenteam van groep 8 van basisschool de Dobbelsteen in Sevenum mocht woensdag 21 juni Limburg
vertegenwoordigen in de landelijke finales van het KNVB schoolvoetbaltoernooi. Uiteindelijk werd het team zesde
van Nederland.
John Timmermans, Silvester Engelen en Guus Siebers
Na veel trainingsuren mocht Guus
Siebers eindelijk op zondag 18 juni
met zijn judopartner Silvester Engelen
naar Roermond om het examen voor

het behalen van de zwarte band judo
te gaan uitvoeren. John Timmermans
heeft Guus begeleid bij het trainen voor
de zwarte band.

Sannah Spreeuwenberg
wint districtfinales
Door: turnvereniging Hosema
Sannah Spreeuwenberg won op zondag 25 juni de districtfinales turnen.
Deze vonden plaats in Kaatsheuvel.

“Het was spannend, we hadden
er zin in en volkriebels werden we
’s ochtends opgehaald door een
spelersbus om op weg te gaan naar
Zeist”, vertelt het team. “Daar zaten
we dan om 07.00 uur al zingend in

de bus. De meiden vol energie om
te gaan voetballen. De jongens vol
energie om ze aan te moedigen.”
Er werden tijdens de wedstrijden veel
kansen gecreëerd, maar de bal mocht
het net helaas niet vinden.

Uiteindelijk werd het team zesde,
een uitslag waar de voetballers heel
trots op zijn. De rest van de dag heeft
het team meegedaan aan andere
activiteiten op het toernooi, waaronder
de pannakooi en het sportdorp.

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

Werken enge plaatjes
op pakjes sigaretten?
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Om mensen te laten stoppen met roken, begon de overheid jaren
geleden met bangmakende teksten op pakjes sigaretten. Inmiddels
staan er ook plaatjes bij van zwarte longen, rottende ledenmaten en
andere enge beelden. De overheid gebruikt angst om de boodschap
over te brengen. Maar gaan we daar écht minder van roken?

De beste 36 turnsters uit Limburg,
Zeeland en Brabant strijden in hun
divisie op vier onderdelen om de
kampioenstitel. Van turnvereniging
Hosema mochten deze dag twee turnsters deelnemen. Limburgs kampioen
Sannah Spreeuwenberg in Jeugd Divisie
5 turnde een zeer goede wedstijd en
ging met de eer strijken. Ze nam de

gouden medaille verdiend mee naar
huis en mag zich de beste van ZuidNederland noemen.
Kim van Kempen, als reserve
geplaats in Junior Divisie 5 turnde
een goede wedstrijd, ze stond na drie
toestellen zelfs op een vierde plaats.
Uiteindelijk na vier toestellen eindigde
ze op een mooie vijftiende plaats.

Emoties spelen een belangrijke
rol bij gedragsverandering. Door op
emoties in te spelen, letten mensen
beter op. Een communicatiestrategie
die daarom wel eens ingezet wordt,
is de zogenaamde fear appeals.
Communicatie wordt dan ingezet
om de doelgroep bang te maken.
Het zijn bijvoorbeeld voorlichtingsboodschappen, die negatieve
gevolgen beschrijven van een
bepaald gedrag. Denk maar eens
aan de anti-vuurwerkcampagne
van SIRE, ‘Je bent een rund als je
met vuurwerk stunt’.
Negatieve consequenties van
bepaald gedrag worden uitgelicht.
Zo hoopt de overheid dat wij als
kijkers onze houding en zelfs gedrag
veranderen, zodat we die negatieve
gevolgen niet hoeven ervaren.
Maar toen de antirookcampagne
‘Roken is dodelijk’ werd gestart,
riepen de plaatjes van zwarte
longen en teksten als ‘Rokers

sterven jonger’ wel angstgevoelens
op, maar leidden ze er niet meteen
toe dat rokers stopten.
Hoe komt dat? Volgens de theorieën werken fear appeals het beste
als ze uit twee aspecten bestaan:
mensen moeten zien dat het om een
dreiging gaat die hen persoonlijk kan
raken, maar ze moeten ook kunnen
inschatten dat ze er écht iets aan
kunnen doen. Pas als de boodschappen angst oproepen én haalbare gedragsaanbevelingen bevatten, zijn ze
effectief. Maar heb je een boodschap
die wel angst oproept, maar waarbij
mensen niet denken dat ze er zelf iets
aan kunnen doen? Dan krijg je zelfs
averechtse effecten.
Rokers die lezen dat ‘Roken leidt
tot longkanker’, denken vaak dat
stoppen ze toch niet gaat lukken.
Dan hebben de plaatjes geen of
zelfs het tegenovergestelde effect:
je probeert je zo minder aan te trekken van de boodschap. Mensen gaan

hun pakje in een hoesje stoppen of
sluiten zich mentaal af voor de nare
boodschap. Sommige mensen zijn er
zelfs meer door gaan roken.
De campagne zou effectiever
zijn als ze meer inzet op het bieden
van een oplossing: geef advies,
verwijs naar een telefoonnummer
of websites met tips om te stoppen.
Als je leest wat je er aan kunt doen,
is de kans groter dat je écht wat
gaat ondernemen. Dat weten de
mensen van de overheidscampagne
inmiddels ook: op pakjes staat nu
ook vaak ‘stop-informatie’.
Meer over effectieve campagnes
of andere communicatieonderwerpen?
Kijk op blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst
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Paok Saloniki
oefent in Swolgen

Historische achterlaadwedstrijd

Voetbalclub Paok Saloniki, de Griekse nummer twee, speelt op
dinsdag 4 juli en zondag 9 juli twee oefenwedstrijden op sportpark
Kerkebos in Swolgen.

Door: Schietvereniging Davey Crockett
De negende Uncle Ted’s Barnshoot werd verschoten in het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 juni door de
leden van Schietvereniging Davy Crockett uit Meterik.

Nadat eerder onder andere
Panathinaikos, Anderlecht en
Istanbul Basaksehir op het sportpark
speelden is het nu de beurt aan
Paok Salonki. Volgens het bestuur
van Sporting ST kiezen clubs voor het
Swolgense sportpark vanwege de

goede (echte) grasmat en de mooie
accommodatie. Op 4 juli om 18.00
uur speelt Paok tegen de Belgische
tweedeklasser AFC Tubize en op
zondag 9 juli om 17.00 uur tegen
de Oekraïense kampioen Shaktar
Donetsk.

Indoorsoccertoernooi De Riet
In Party & Sportcentrum De Riet in Horst vindt vrijdag 30 juni een
indoorsoccertoernooi plaats. De wedstrijden zijn van 19.30 tot 23.00 uur.
Acht ploegen gaan tijdens het
toernooi strijden voor de eerste
plek. Enkele lokale bedrijven en
ook enkele vriendengroepen doen
mee. De Riet wil na de zomer
starten met een lokale

cafécompetitie en bedrijvencompetitie. Ook met het opkomende walking voetbal zijn er plannen om een
competitie op te zetten. Neem voor
meer informatie contact op met
info@deriet.nl

S A L O N

G

Gecerti�ceerde
Gecertiiceerde
haarkleurspecialisten met
kennis van de nieuwste
producten,
technieken en trends
op het gebied
van haarkleuringen.

’s Morgens worden bij deze wedstijd de precisiewedstrijden verschoten
met historische wapens gebouwd
tot 1900 of exacte replica’s hiervan.
Zaterdagmorgen om 09.00 uur klonk
het eerste schot van de precisieseries
voor enkelschots- en repeteergeweren
en achterlaadrevolvers. Rond 11.30
uur werd begonnen met de opbouw
van welbekende houtblokseries:
hierbij is naast precisie ook snelheid
een vereiste. Om de veiligheid, die de
organiserende vereniging hoog in het
vaandel heeft, te garanderen werd
er maar door een schutter tegelijk
geschoten waarbij de baancommandant dicht achter de schutter staat.
Er werd geschoten in diverse klassen,
niet alleen door heren maar ook door

dames die zeker niet om de laatste
plaatsen streden. Het is altijd mooi om
te zien hoe snel een tiental blokken
wordt omgeschoten, zeker met voor de
meeste wapens tussentijds bijladen:
bij een repeteergeweer worden in
eerste instantie vijf patronen geladen
daarna moet het buismagazijn nog
een of twee keer worden bijgevuld:
de winnaar in deze klasse had voor de
tien blokken slechts 18.67 seconden
nodig. De winnaar in de coachgun
klasse had nog geen 9 seconden nodig
voor zijn tien blokken. In de revolverklasse had de winnaar nog geen
6 seconden nodig. Dat de enkelschotsgeweerschutters er wat langer over
deden zal niemand verbazen hoewel
41.22 seconden niet echt lang is.

In de shotgunklasse was 5,09 seconden genoeg voor een eerste plaats.
Hoogste precisiescore bij de geweren
was 96, bij de revolvers was 79 punten
genoeg voor de eerste plaats.
De leden van SV Davy Crockett
zijn nu al weer volop bezig met de
voorbereidingen voor het 47e Western
Weekend dat wordt gehouden van
16 tot en met 20 augustus. Ook dit
jaar weer met American Civil War
re-enactment in de bossen rondom de
baan met veel plaats voor toeschouwers. Naar verwachting zijn er vijftig
tot zestig re-enacters die verdeeld over
Rebels en Bluebellies de 2nd Manassas
ofwel the Second Battle at Bull Run
bij Prince William County Virginia gaan
herbeleven.

Hoofdstraat 8a Horst
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Fernand Osther wint golftoernooi
Fernand Osther uit Grubbenvorst heeft op het Pga Holland toernooi op de golfbaan Wouwse
Plantage in Bergen op Zoom zijn tweede toernooizege van dit jaar op zijn naam mogen schrijven.
Het toernooi vond plaats van donderdag 22 tot en met zondag 25 juni. Op zaterdag was het toernooi
voor de professionals met ongeveer veertig deelnemers. Na de eerste dag stond Fernand één slag
achter de leiding met een rondje 66, ofwel -4. De tweede dag maakte hij een rondje 68, dus -2.
Hiermee won hij het toernooi.
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Leon Bombeeck

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

Eerste jiu-jitsu
dangraad
Leon Bombeeck van Budoclub Horst is tijdens de regionale dan-examens
in juni voor zijn eerste dangraad, de zwarte band, geslaagd. In drie delen
voerde hij zijn jiu-jitsu examen uit. Met Bombeeck is ook zijn trainer
geslaagd.

Tien keer 10 kilometer voor
het goede doel
Maarten Hermans uit Melderslo rende op zaterdag 24 juni 100 kilometer om geld op te halen voor
KWF Kankerbestrijding. In totaal rende hij in het kader van Stand Together tien rondjes van 10 kilometer door Horst. Stand Together wil een brug slaan tussen sportieve uitdagingen en het goede doel. Dit
jaar staat KWF Kankerbestrijding centraal. Actieve hardlopers konden een rondje van 10 kilometer met
Hermans meelopen om hem te steunen.

Goede resultaten
synchroonzwemsters
Door: zwemvereniging HZPC
De jaarlijkse Uitvoeringenwedstrijd Synchroonzwemmen Regio Zuid vond zondag 25 juni plaats in het Geusseltbad te Maastricht. Ook zwemvereniging HZPC uit Horst was hierbij aanwezig met vijftien synchroonzwemsters in de
categorieën Aanloopdiploma’s, Age 2 (recreatief) en Senioren (recreatief).
Er werden in totaal door HZPC
één solo, vier duetten en één ploeguitvoering gezwommen. Het was een
erg gezellige en sportieve middag
met mooie resultaten. In de categorie solo recreatief Age 2 was er
een tweede plaats voor Anna Kroon.
Duet Aanloop A: eerste plaats voor

Anna Otten en Elvira Versteegen,
vijfde plaats voor Noor Jenniskens en
Evelien Smits. Duet Aanloop B: derde
plaats voor Jessie Houben en Pien
Kellenaers. Duet recreatief Senioren:
derde plaats voor Eefje Gielen en Kristel
Stevens. Ploeg Aanloop A: vijfde plaats
voor Marieke van Dijk, Nicole van

Dongen, Fabiënne Duijs, Lynn Houben,
Maud Jenniskens, Noor Jenniskens,
Evelien Smits, Suus van Vegchel.
Op zaterdag 1 juli is er een
proeftraining synchroonzwemmen
in Zwembad De Berkel van 11.00 tot
12.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.hzpc-horst.nl

Fokdag van het Friese
Paard Limburg
Bij Equestrian Centre De Peelbergen te Kronenberg wordt zaterdag 1 juli de jaarlijkse fokdag van het Friese
Paard Limburg georganiseerd. Het evenement begint om 09.00 uur.
Tijdens deze fokdag waar het Friese
paard centraal staat, worden de veulens, merries en eventueel ruinen aan
de hand gekeurd. Ook is er een selec-

tiewedstrijd voor het Alrako KFPS dressuurkampioenschap, deze heeft als doel
het gebruik van Friese paarden onder
het zadel te blijven stimuleren en naar

Vriendengroem HUMO uit Lottum organiseert op zondag 9 juli voor de 33e keer haar jaarlijkse
volleybaltoernooi.
maar minimaal één teamlid een binding
heeft met Lottum. “Winnen is niet
belangrijk, de gezelligheid staat

De jury was unaniem in de beoordeling en Leon slaagde met vlag en wimpel. Naast Bombeeck slaagde ook zijn
trainer. “Het behalen van een dangraad
getuigt van inzet, doorzettingsvermogen en wilskracht van de kandidaten.
Van de trainer vraagt dit ook veel tijd en
energie. Daarom slaagt zowel kandidaat
als trainer”, aldus Budoclub Horst.

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

r
Al mee ar
a
j
3
dan 2 st!
in Hor

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

een hoger niveau te tillen. Als afsluiting
is de kampioenskeuring waar alleen de
beste paarden tegen elkaar strijden om
het algehele dagkampioenschap.

HUMO Volleybaltoernooi Lottum
Het volleybaltoernooi is bedoeld
voor iedereen. Deelnemers hoeven
niet te kunnen volleyballen, als er

Het eerste deel van het examengedeelte was het Katagedeelte.
Deel twee bevatte technische
onderdelen die zich toespitsen op
basistechnieken en deel drie was het
vrije gedeelte. Hierin moest Bombeeck
laten zien dat dat hij zichzelf goed kan
verdedigen tegen een of meerdere
aanvallers.

voorop”, aldus de organisatie.
Opgeven kan via
humoteam@hotmail.com

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Uit vooraad leverbaar Pfaff / Zetina 2023 en 2028

Dubbelstoftransport, draadinsteker, naaldstop, quiltsteken etc.
3 jaar volledige garantie
3 gratis onderhoudsbeurten
Inruil mogelijk

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst
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Walk 4 the Roses
Voor de zevende keer wordt op zondag 3 september in Horst aan de Maas de Walk 4 the Roses gehouden.
De inschrijving voor het wandelevenement voor het goede doel is nu geopend.

10 JA
AR!

De wandeltocht van Walk 4 the
Roses in 20 kilometer lang en wordt
gelopen in strijd tegen kanker. In 2011
begon het evenement als een poging
om mensen aan het lopen te krijgen
om zo geld bijeen te brengen voor
kankerbestrijding. In de loop der jaren
is het uitgegroeid tot een wandeltocht waar meer dan tweeduizend

In Lottum vindt de kermis dit jaar plaats van zaterdag 1 tot en met dinsdag 4 juli. De kermis wordt geopend op
zaterdag om 18.00 uur.
Al jarenlang komen dezelfde
exploitanten naar Lottum met hun
attracties. Maar dat wil niet zeggen dat
hier de kermis een ingedutte zaak is,
stelt de kermiscommissie, die bestaat
uit Monique Bouten, Lizette Vosbeek en
Nola Jansen. Vorig jaar kwam Vishandel
Camps, weer terug naar Lottum. Op de
kermis in Lottum is geen feesttent,

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

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd

Wij regelen het voor u!

St. Jansstraat
5Horst
5961 AG
Tel. 077-3981987
5964
AA Meterik
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl
Tel: 077-3526885
Venrayseweg 38

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

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

Salon NEdelstenen
atuurlijke
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
100% t/m vrijdag 10.00 - 18.00
Open:
dinsdag
bio
gisch- 16.00
zaterdaglo10.00
oliën e

maar hebben de cafés en de soos ieder
hun eigen aanpak. Dit jaar worden
er ook huis-aan-huiskermisbonnen
verspreid. Op zaterdag wordt de kermis
geopend om 18.00 uur met een ijsje
voor de schoolkinderen, ook voor
kinderen met een allergie. Op zondag
is er geen extra activiteit, dan is het
familiedag. Op maandag kunnen de

voor

€ 15,95

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
16.00
zaterdag 10.00 - 16.0

kinderen tussen 15.00 en 18.00 uur
hun kleurplaat inleveren voor een
ritje. Om 19.00 uur is de prijsuitreiking.
Op dinsdag organiseert de kermiscommissie een loterij met prijzen, beschikbaar gesteld door de plaatselijke ondernemers. De lotjes worden verstrekt door
de exploitanten aan de kassa. Om 19.00
uur is de trekking.

Goede score op Peeltoernooi
Het 51e Meister Rongen Peeltoernooi werd twee weekenden op rij, 17 en 18 en 24 en 25 juni, georganiseerd
voor muziekgezelschappen. Ook gezelschappen uit Horst aan de Maas namen hieraan deel.
De oorsprong van het toernooi ligt in
America. In totaal deden er 34 orkesten
mee, waarvan 8 uit de gemeente Horst
aan de Maas, dit waren zowel slagwerkgroepen als harmonieën en fanfares.
De 100-jarige Americaanse muziekvereniging St Caecilia nam voor de
vijftigste keer deel. Als een van de drie

blaasorkesten en als enige orkest uit de
gemeente Horst aan de Maas kreeg de
fanfare de kwalificatie ‘zeer goed’ toebedeeld van jurylid Jan Van der Roost.
Fanfare St. Nicolaas uit Broekhuizen
kreeg de kwalificatie ‘goed’, muziekvereniging Concordia uit Meterik ‘goedzeer goed’, St. Hubertus uit Hegelsom

‘goed-zeer goed’, Monte Corona uit
Kronenberg ‘goed-zeer goed’ en de
Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum
‘ruim voldoende-goed’. Voor Drumband
Harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst
was er de kwalificatie ‘goed-zeer goed’.
De drumband van muziekvereniging
Eendracht uit Melderslo ontving ‘goed’.

Burendag
De jaarlijkse Burendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 september. Burendag is een dag waarop je gezellig
samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt. Vanaf nu kunnen de nieuwe
activiteiten weer worden aangemeld en kan er een financiële bijdrage voor de activiteit worden aangevraagd.
Buurten worden leuker, socialer en
veiliger als buren elkaar ontmoeten en
zich samen inzetten voor hun buurt,
stelt de organisatie van het evenement.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbin-

ding tussen groepen mensen. Ook met
Burendag wil het fonds mensen dichter
bij elkaar brengen, daarom is het mogelijk als buurt een aanvraag tot 400 euro
in te dienen bij het Oranje Fonds om een
burendagplan te kunnen uitvoeren.

Synthese kan ondersteuning
bieden bij burendaginitiatieven in
Horst aan de Maas. Neem hiervoor
contact op met Mieke Cruijsberg via
m.cruijsberg@synthese.nl of
077 20 11 321.

Muulke voor De Vrije Spelers
Toneelvereniging De Vrije Spelers uit America heeft op vrijdag 23 juni een Muulke gewonnen voor haar
voorstelling Hets, Knodder en Knets!.
De toneelvereniging won de prijs in
de categorie Meest bijzondere promotie
voor een voorstelling.

Het Muulke, de provinciale toneelprijs voor amateurtoneel, werd uitgereikt in het Munttheater in Weert.

After Sun
huidverzorging Kermis in America

van € 21,50

van Horst aan de Maas en zo is de
route telkens een verrassing. Dit jaar
gaat de tocht richting Sevenum
en Kronenberg. De start is op het
Wilhelminaplein in Horst. Wie niet
mee wil of kan lopen, kan zich ook
opgeven als vrijwilliger of verkeersregelaar. Voor meer informatie,
kijk op: www.walk4theroses.nl

Kermis in Lottum
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• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

mensen aan meedoen. Dit jaar gaat
het inschrijfgeld naar onderzoek naar
het activeren van het afweersysteem
tegen borstkanker. Het regiodoel is
Orangerie & belevingstuin Oncologie
centrum VieCurie in Venlo.
Ieder jaar wordt de wandeling
uitgezet door Stichting Landschap
Horst aan de Maas in een ander stuk

Nicole Aarts nam de prijs namens
toneelvereniging De Vrije Spelers in
ontvangst.

In America vindt de jaarlijkse kermis plaats van zaterdag 1 tot en met woensdag 5 juli. OJC Cartouche en
café Boëms Jeu organiseren samen vijf dagen kermis in een feesttent in het centrum van America.

Op kermiszaterdag geeft
Hitmaestro het startsein in de kermistent. Zondag begint om 11.00
uur met de jaarlijkse traditie van het
Früshoppen, dit jaar met muziek van
het Seniorenorkest Horst aan de Maas.
‘s Middags is het de beurt aan Joep
& Joep om muziek te maken in de tent.
’s Avonds komt dj Rico en Anderkovver
naar America om een feestje te
bouwen. Deze band heeft de bijnaam
‘muzikale duizendpoot’ en speelt

muziek van vroeger en hits van nu.
Op kermismaandag staat ‘s middags Steven Paul & Els de Groot op het
programma als terrasact. ‘s Avonds is
het de beurt aan Hitmaestro en top40coverband Proost. Proost speelt meer
dan 120 superhits uit heden en verleden. Dinsdagmiddag staat The Bottle op
het programma. Deze heren brengen Irish drinking songs ten gehore.
‘s Avonds staat de feesttent in het
teken van Tribute. Drie verschillende

bands geven een ode aan bekende
bands. Dit jaar zijn dat Kensington,
Mumford and Sons en Status Quo.
De laatste dag van de feestvijfdaagse wordt afgesloten door Pigtail.
“Het publiek wordt tijdens een optreden van Pigtail getrakteerd op een
reis door de tijd waarin de oorlog nog
koud was, het haar lang en de muziek
goed”, aldus OJC Cartouche. Pigtail
speelt muziek van namen als Boston,
Supertramp, Iron Maiden en Queen.
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Breng-je-eigen-stoelmee-concert

Stichting Leergeld
verhuist

Het Meuleveld Kinderkoor uit Horst brengt dit jaar op woensdag 5 juli voor de vijfde keer haar slotconcert in de
vorm van een breng-je-eigen-stoel-mee-concert. Het optreden begint om 18.30 uur bij de Twister in Horst.

Stichting Leergeld Horst aan de Maas krijgt een nieuwe locatie.
Met ingang van maandag 3 juli verhuist zij naar Herstraat 71 in Horst.
Stichting Leergeld zet zich in om
te voorkomen dat kinderen uit
gezinnen met minder financiële
middelen sociaal buitengesloten
worden omdat zij niet mee kunnen
doen met binnen- en buitenschoolse
activiteiten. In Horst aan de Maas was

de stichting gevestigd aan Julianastraat 2, maar deze locatie werd
verkocht. De nieuwe locatie, in het
voormalige ING-kantoor, is beschikbaar gesteld door Dynamiek Scholengroep. Basisschool de Weisterbeek
maakt ook gebruik van het gebouw.

Walk&Talk
over solliciteren
BiblioNu Horst organiseert dinsdag 4 juli een Walk&Talk bijeenkomst
over ervaringen met solliciteren. De gastspreker op deze bijeenkomst is
Marielle Verbeek, Colour coach en Image Professional.

Het BJESM-concert is het laatste
optreden voor de kinderen van groep 8
die na vier jaar het koor gaan verlaten.
Zij worden op deze avond nog eens in
het zonnetje gezet en velen van hen
mogen nog één keer solist zijn.

Het concert is ook een dankjewel
aan de ouders die hun kinderen elke
keer tijdig naar optredens brengen en
ook aan de ouders die zich inzetten
om kleding en catering te verzorgen
wanneer dat nodig is.

Het concert van het kinderkoor is
voor iedereen die wil komen luisteren. Wel moeten bezoekers hun eigen
stoel meenemen. Bij slecht weer vindt
het concert binnen in basisschool
de Twister plaats.

Verbeek geeft tijdens de bijeenkomst een korte workshop ‘Dress for
succes’ waarin de belangrijkste do’s
& don’ts bij sollicitatiekleding wordt
besproken. “Door kleding te kiezen die
bij je past voel jij je comfortabeler en
straal je professionaliteit en zelfverzekerdheid uit”, aldus Verbeek.

“Een Walk&Talk is dé koffiepauze
voor werkzoekenden,” vertelt BiblioNu.
Op de bijeenkomst kunnen zij sollicitatie-ervaringen delen met elkaar,
contacten leggen en suggesties krijgen
en geven die helpen in de zoektocht.
De inloop is vanaf 09.00 uur en de
bijeenkomst duurt tot 11.30 uur.

Expositie van Ghanese kunst
in Sevenum
Bij FysiQ fysiotherapie en fitness in Sevenum wordt tot 15 december Ghanese kunst tentoongesteld.
De expositie, genaamd Wall to Wall, is gebaseerd op traditionele muurschilderingen die in Noord-Ghana nog
in enkele dorpen terug te vinden is.
De expositie is een samenwerking
tussen FysiQ en de Stichting Vrienden
van Christopher. De kunstwerken zijn
te koop en de volledige opbrengst gaat
via de stichting naar het goede doel in
Ghana. De schilderingen zijn vervaardigd door vrouwen van de vrouwengroep SWOPA uit Sirigu, een dorpje dat
bekent staat om zijn muurschildertraditie. De werken bevatten dieren, figuren

en symbolen uit het dagelijkse leven
in Ghana. Vaak beelden ze een fabel
of een mysterie uit, overgedragen van
generatie op generatie.
SWOPA kent 450 leden die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van landbouw.
Door verwoestijning en aanhoudende
droogte in het savannegebied zijn de
opbrengsten van het land nauwelijks
meer toereikend.

Met de kunstprojecten van SWOPA
krijgen de vrouwen extra inkomsten
waardoor ze onder andere voedsel en
schoolgeld voor hun kinderen kunnen
betalen.
De expositie is te bezoeken tijdens
openingstijden van FysiQ: maandag tot
en met vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur
en in het weekend van 08.30 uur tot
12.30 uur.

U kunt bij ons terecht voor:
• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle

Basisschoolleerlingen bij De Rozenhof

VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Leerlingen van basisschool De Kameleon uit Grubbenvorst en De Bottel uit Lottum bezochten op
vrijdag 23 juni de Rozenhof in Lottum in het kader van De Week van de Potroos. De leerlingen kregen
onder andere uitleg over de rozenteelt, mochten zelf een roos oppotten en konden proeven van
eetbare rozenblaadjes.

Venrayseweg 14
5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 88 45

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270
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Demonstratie oude
ambachten

Bouw bakhuuske Meterik
in volle gang

In Museum De Locht in Melderslo vindt op zondagmiddag 2 juli een
demonstratie van oude ambachten plaats. Het museum is geopend van
10.00 tot 17.00 uur.

De bouw van het bakhuuske en de naastgelegen kapschuur bij de molen in Meterik vordert gestaag. Met het
gebouw willen de molenaars meer bezoekers trekken en laten zien hoe het proces van korrel tot brood tot stand
komt.

“Het is altijd weer interessant om
te zien hoe vakmensen met eenvoudige grondstoffen en hulpmiddelen
nuttige producten kunnen maken”,
stelt het museum. Kinderen kunnen
zich vermaken met een museum-

speurtocht, oude spellen en een
miniatuurkermis. Het muziekoptreden
wordt verzorgd door de Senioren
Express. Ook kunnen bezoekers
wisselexpositie Onderweg,
van karrenspoor tot A73 bekijken.

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

€1,=
*

Er worden veel oude bouwmaterialen
hergebruikt om een authentiek gevoel
te creëren. De traditionele houtgestookte oven, de kern van het project,
is in samenwerking met een Belgische
ovenbouwer gebouwd. Ook de
naast gelegen kapschuur trekt veel
aandacht. Het gebint van de halfopen
kapschuur heeft al veel dorpsgenoten

naar het project getrokken. De schooltuin achter de molen is met de kinderen van basisschool Onder de Wieken
aangelegd.
Ook de fruitbomen, aspergebedden en zonnebloemen hebben hun
plek gekregen. Iedere zaterdagmiddag is de molen geopend voor
publiek.

Pleinconcert met
Noorse muziekgroep
Drumband Jong Nederland Horst krijgt op zaterdag 1 juli bezoek uit Noorwegen. Het Feda Skolekorps komt dan
langs voor een uitwisselingsconcert op het Wilhelminaplein in Horst.

*met uitzondering van nieuwe en standaard collectie

TWEEDE
PAAR
VOOR

Vorig jaar december gaf burgemeester Kees van Rooij samen met de
plaatselijke molenaars het startsein
van de bouw van het bakhuuske.
De afgelopen maanden is er veel werk
verzet door alle vrijwilligers en is het
hoogste punt bereikt. Bij de bouw
worden traditionele bouwtechnieken
en -materialen gebruikt.

schoenmode
Steenstraat 14, 5961 EV Horst
Tel. 077 - 397 01 31

www.deschoesterschoenmode.nl

Het ‘Skolekorps’, oftwel schoolkorps,
is een groep bestaande uit twintig
kinderen van 10 tot 17 jaar. De muziekgroep bestaat uit zowel blazers als
slagwerkers en komt uit Feda, een klein
dorp in het zuiden van Noorwegen.
Het Skolekorps maakt elke twee jaar
een muziekreis en koos ervoor om

dit jaar af te reizen naar Nederland.
Drumband Jong Nederland Horst is
verheugd om de groep te mogen ontvangen. “We krijgen niet vaak verzoekjes vanuit het buitenland, dus we kijken
er naar uit om op 1 juli samen met
deze jeugdige groep muziek te mogen
maken. Een erg leuke activiteit die mooi

past in ons jubileumjaar.” De drumband
viert dit jaar haar 60-jarig jubileum.
Drumband Jong Nederland Horst en
het Feda Skolekorps geven op zaterdag
1 juli om 16.30 uur een concert op het
Wilhelminaplein. De drumband heeft het
concert opgezet in samenwerking met
het Centrummanagement van Horst.
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Tweede editie
Meterikse Kermis
De tweede editie van de Meterikse kermis vindt plaats in het tweede weekend van juli, van vrijdag 7 tot en met
maandag 10 juli in het centrum van het dorp. De kermis wordt op zaterdag 8 juli om 14.00 uur officieel geopend
met een ballonnenwedstrijd.

Griendtsveen

Jubilarissen Grikon
Toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen vierde zaterdag 24 juni
haar 40-jarig jubileum. In gemeenschapshuis De Zaal werd een reünie
gehouden voor oud-leden, oud-regisseurs, de leden van nu en iedereen
die zich de afgelopen 40 jaar voor Grikon heeft ingezet.

Tijdens de kermis staan nostalgische attracties dit weekend opgesteld
op de Crommentuynstraat, in de speeltuin en rondom MFC De Meulewiek.
Naast de attracties, is er iedere dag
een uitgaansprogramma in de feesttent en een breed scala aan randactiviteiten georganiseerd. De organisatie
is in handen van Stichting Meterikse
Kermis.
Op vrijdagavond wordt officieus
gestart met de Poolse avond. Net zoals
vorig jaar is deze avond opgezet

in samenwerking met The Shuffle.
Deze avond staat de ontmoeting van
de Poolse inwoners en Meterikkers
centraal staat. Optredens zijn er van
DJ Fabian en DJ Berleaux.
Zaterdag is er een ballonnenwedstrijd en later op de middag is het tijd
voor een escaperoom, vossenjacht,
heel Meterik bakt en een Rocket
League toernooi. In de feesttent
staat op zaterdagavond vanaf 20.00
uur Khick op het podium. Zondag
starten de festiviteiten al vroeg met

een toeptoernooi en bubbelvoetbal.
Deze activiteiten worden gevolgd door
een optreden van de drumband van
Muziekvereniging Concordia. De dag
wordt afgesloten met een optreden
van rockcoverband 30past7.
Op maandag is het, na de seniorenochtend en de circusmiddag, tijd voor
het matinee. Op deze middag en avond
verschijnen twee bands op het podium.
Het spits wordt afgebeten door KEES
Coverband waarna de kermis afgesloten wordt door de Banana Pancakes.

Het hoogtepunt van de
avond was de huldiging van
vier jubilarissen die, omdat zij in
1977 de club hebben opgericht,
in het zonnetje werden gezet.
De jubilarissen en tevens ereleden
Jo Vorstenbos, Riek Holtackers, Joke
Kluytmans en destijds initiatiefnemer
Wien van Mullekom werden op
persoonlijke wijze toegesproken
door Daan Peters, zelf erelid,
die voor elk een aantal typische
anekdotes opdiepte. Naast hun
lidmaatschap en talloze gespeelde

Mitchell van Lipzig

Glastuinbouw is een dynamische

Voor al uw schilderwerken

bedrijfstak. Maurice Kassenbouw

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

en Ammerlaan Construction
hebben zich weten te specialiseren
als een bouwbedrijf dat een
antwoord heeft op de vragen van
de ondernemer in de glastuinbouw.

Maurice Kassenbouw B.V. en Ammerlaan Construction B.V. zijn in binnen- en buitenland
toonaangevende kassenbouwbedrijven. Wij hebben een vooraanstaande plaats op het
gebied van ontwikkeling, fabricage, verkoop en montage van complete tuinbouwbedrijven,
bedrijfsruimten, scherminstallaties of onderdelen hiervan.
Ter versterking van ons bedrijfsbureau zijn wij op zoek naar een:

Maurice Kassenbouw B.V.
Postbus 6178 – 5960 AD Horst
Energiestraat 15 – 5961 PT Horst
Telefoon 077-3981335
maurice@kassenbouw.com
Ammerlaan Construction B.V.
Postbus 6178 – 5960 AD Horst
Energiestraat 15 – 5961 PT Horst
Telefoon 077-3987548
ammerlaan@kassenbouw.com

Technisch medewerker
bedrijfsbureau

Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

m/v

Samen met je collega’s ben je werkzaam op het bedrijfsbureau waar je onderdeel bent van
het team. De werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig realiseren van regie werkzaamheden
(kleine projecten).
Je proﬁel
Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste persoon die in staat is zelfstandig
binnen een team te kunnen werken. De vereiste opleiding is MBO/HBO-niveau.
Belangrijkste taken
• Vaktechnisch adviseren van klanten
• Zelfstandig uitvoeren van regie werkzaamheden, van aanvraag tot oplevering
(oﬀertes, werkvoorbereiding, uitvoering, bewaking, oplevering).

www.kassenbouw.com

voorstellingen hebben zij ook nog
diverse andere functies bekleed
binnen de vereniging. Joke heeft
jarenlang voor de kleding gezorgd.
Jo en Riek, die in Griendtsveen altijd
in één adem worden genoemd,
hebben ruim 30 jaar in het bestuur
gezeten en Wien is bijna 25 jaar
voorzitter van Grikon geweest.
Tenslotte werden de jubilarissen
door het huidige bestuur gehuldigd
met een insigne voor 40 jaar
lidmaatschap en een bijbehorende
oorkonde.

Voor meer informatie omtrent deze functie kun je contact opnemen met de heer Ed Beeren,
tel. 077-3981335. Uw schriftelijke reacties graag naar ons adres of per e-mail naar
maurice@kassenbouw.com

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

22

cultuur

29
06

Agenda t/m 6 juli 2017
zo
02
07

Indoorsoccertoernooi
Tijd: 19.30-23.00 uur
Locatie: Party & Sportcentrum De Riet Horst

Nachtzwaluwexcursie

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

ma
03
07

Zondagochtendwandeling in het
Schuitwater

Tijd: 20.30-00.30 uur
Organisatie: Staatsbosbeheer en Aan de Drift
Locatie: Aan de Drift America

Kermis
Locatie: Lottum

Zaerums Beach Event

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg

Ruiterfeest

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VC Athos’70
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: Ponyclub, Ruiterclub en Recreatieruiters
Wittenhorst
Locatie: ruiterterrein Horst

Show 10 jaar All for you

Zaerums Beach Event

Open Tuin

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VC Athos’70
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Horsterdijk Lottum

Pleinconcert met Noorse muziekgroep

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: St. Naobere Grubbenvorst

Tijd: 11.00 en 14.00 uur
Organisatie: dansvereniging All for you
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

di
04
07

Tijd: 12.00-14.15 uur
Locatie: Citaverde College Hegelsom

Kermis
Locatie: America

Locatie: Lottum

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

Kermis

Locatie: America

Locatie: America

Kermis

wo
05
07

Kermis
Locatie: America

Breng-je-eigen-stoel-mee-concert
Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Meuleveld Kinderkoor
Locatie: Basisschool de Twister Horst

Kermis

Locatie: Lottum

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: BiblioNu Horst
Locatie: bibliotheek Horst

Kermis

Honingslingerdemonstratie

Kermis

Walk&Talk over solliciteren

FunFair Market

Bendula-dag

Tijd: 16.30 uur
Organisatie: Drumband Jong Nederland Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tdij: 19.15-22.00 uur
Organisatie: Meriko Vocaal
Locatie: achter de kerk Meterik

Locatie: America

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

Fokdag van het Friese Paard
Limburg

Pleinconcert

Kermis

Locatie: Lottum

Ga op vakantie van je vakantiegeld!

Nieuwe cv-ketel nodig?
Uw voordeel:

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan voor ons aan de slag want wij zijn op zoek naar:

EE
DERD L VAN
ON

DA

E

De functie

De medewerker (interne) montage zorgt voor
het vervaardigen van kunststof luchtwassers
en klimaatcomponenten. Dit omvat kunststof
lassen, stuiklassen, monteren van PVCleidingwerk, plaatsen van pompen, afsluiters
en andere technische componenten.
Als medewerker montage zorg je voor het
produceren van de luchtwassers conform
vastgelegde projectspecificaties. Je werkt in
grote mate zelfstandig, onder aansturing van
de Meewerkend Voorman.
Een leuke, gevarieerde baan, ook zeer geschikt
voor SCHOOLVERLATERS, met veel ruimte
voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid
binnen een informele organisatie. Je komt
te werken binnen een hecht team van

medewerkers waarbij je de nodige ervaring
kunt opdoen met zowel interne als externe
opleidingsmogelijkheden.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een technische
vooropleiding en eventueel ervaring in de bouw
en/of installatietechniek. Je kunt zelfstandig
werken, hebt ruimtelijk inzicht, accuraat, een
probleemoplossend vermogen en daarnaast
passie voor het vakgebied waar je werkzaam
in bent. Gezien je veelal in teamverband
werkt, beschik je over goede contactuele
eigenschappen. Je bent flexibel en zelfstandig.
Je hebt regelmatig contact met de logistieke
afdeling en werkvoorbereiding met betrekking
tot het signaleren van verbeterpunten ten
aanzien van het product en proces.
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MEDEWERKER (INTERNE) MONTAGE
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Demonstratie oude ambachten

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

vr
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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
Gratis
Slimme zuinige A-label CV-ketel
!
Inclusief onderhoud en reparatie
Nederlands kwaliteitsproduct

Info: www.slimmeketelplan.nl

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

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

www.inno-plus.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Het optreden vindt buiten plaats
achter de kerk bij de drie vrouwen.

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

09.30

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag
Heilige mis
09.30
aansluitend sacramentsprocessie

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

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

Op de markt worden diverse
spullen per opbod geveild. Daarnaast
krijgen kinderen de mogelijkheid om
speelgoed te kopen en verkopen op de

kindervlooienmarkt. De markt duurt tot
14.00 uur, maar wordt ook uitgebreid
naar de Maas. Hier staan standhouders
en lokale ondernemers tot 16.00 uur.

Voor de kinderen staat er verder nog
een luchtkussen, is er een ballonnenwedstrijd en kunnen ze schatgraven.
’s Middags is er live muziek.

Meterik

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

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

19.00

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

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland
E 1 korting op jam
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

18.00

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

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

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

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

ANBISE

50% korting op 10 credits

Sevenum

zaterdag

HALLO voordeelpas

Boerderijwinkel Lenders

Swolgen

Spoedgevallendienst
30 juni t/m 6 juli 2017
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a Venray
T 0478 58 07 00

Carnavalsvereniging De Krey uit Broekhuizen organiseert in samenwerking met lokale horecaondernemers een
zomermarkt in het centrum van Broekhuizen. Deze vindt plaats op zondag 23 juli vanaf 11.00 uur op en rondom het
kerkplein.

19.15

Lottum

(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

Tandarts

Zomermarkt in Broekhuizen

Deelnemers

Kronenberg

Meerlo

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Bij minder of slecht weer, wordt uitgeweken naar het MFC De Meulewiek.

Horst (Lambertus)

Venray

Gebiedsteams

De zangvereniging wordt tijdens het
concert begeleid door het eigen combo.

19.15

Griendtsveen
Heilige mis

Pleinconcert Meriko Vocaal
Zangvereniging Meriko Vocaal uit Meterik geeft maandag 3 juli het laatste concert voor de vakantie. Het pleinconcert begint om 19.15 uur en duurt tot 20.00 uur.

Broekhuizenvorst

zondag

Laatste concert voor de vakantie

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 23

Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

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

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

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

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

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

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

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

Paramedische Voetzorg Horst

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

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

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

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas
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699,-

l

Tummers

1899,1199,-

1-kops volautomaat / A1 BLACK

2-kops volautomaat / E8 DARK INOX

Pulserend extractieproces voor hoogwaardige kofﬁespecialiteiten
t Meertraps Aroma-molen t Eenvoudig te bedienen
t Waterreservoir

1,1 liter

t

2-kops volautomaat / J6 PIANO WHITE

Intelligent watersysteem voor automatische ﬁlterdetectie
t Geïntegreerde spoel- en reinigingsprogramma’s
t Waterreservoir 1,9 liter t Bonenreservoir 280 gram

t

Superieure kofﬁespecialiteiten van de hoogste kwaliteit
t Glazen kopjesplateau en verchroomde kofﬁe-uitloop
t Waterreservoir 2,1 liter t Bonenreservoir 250 gram

t

Bonenreservoir 125 gram

t

499,189,429,-

329,-

2-kops volautomaat / TI303203RW
Constante ideale zettemperatuur t Eenvoudige bediening
t Veel opties en keuzes t Keramische maalschijf
t

BESCHIKBAAR IN
DIVERSE KLEUREN

2-kops volautomaat / HD8841

Kofﬁezetapparaat / KBG741

Kies uit 5 aroma-sterktes t Klassieke melkopschuimer
t Verstelbare tuit t Keramische maalschijf
t

10 kopjes per zetbeurt t Metaal, beschikbaar in diverse kleuren
t Zettijd van slechts 6 minuten t Met de hand gemaakt
t

Gratis

Deligosto, voor de echte kofﬁeliefhebber.
Deligosto is ons eigen merk kofﬁebonen, voor een krachtige, Fairtrade
kofﬁe met karakter. De bonen zijn persoonlijk en in kleine porties door
ons geselecteerd. Door kwaliteit boven kwantiteit te verkiezen behouden wij de volledige controle over het product en kunnen we streven naar de beste kwaliteit. Want alleen dat is goed genoeg. Deze
persoonlijke zorg voor elk detail maakt Deligosto een ongekende
sensatie voor elke kofﬁeliefhebber. Kom vooral eens bij ons langs
om een kopje te proeven!

demonstratie
Ontdek de kofﬁesensatie die
JURA machines kunnen bieden.
Kom op zaterdag 1 juli vanaf
10:00 langs bij EP:Tummers in
Panningen, en proef zelf
het verschil.

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

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

