gemeentenieuws pagina

06
07
2

0

1

HORST
Nu elke zondag geopend!
Van 11.00 tot 17.00 uur

7

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Over paters en nonnen – Griendtsveen
Behoefte

13

pagina

www.aldi.nl

04

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

aan
binnensporthal
in Swolgen
pagina

02

Vrijwilliger
van de
maand
pagina

03

Bennie
de Musical
pagina

05

Geplukt –
Ine van den
MunckhofUmmenthun
pagina

09

Verhalen halen
in Tienray
NaoberzorgPunt KANZ in Tienray is samen met de leerlingen van groep 7/8 van de Mariaschool in Tienray gestart met het project Verhalen halen. Op een aantal
inloopochtenden voor ouderen van KANZ hebben de leerlingen alles georganiseerd, van planning tot uitvoering. Ook op maandagochtend 3 juli mochten zij zo’n ochtend
voor ouderen regelen. Ze interviewden, lazen voor uit eigengemaakte verhalen, filmden, fotografeerden, deden spelletjes met de ouderen, dansten, zongen en bespeelden
instrumenten. “Voor de ouderen een ware ontdekking”, aldus Truus Knoops van NaoberzorgPunt KANZ. “We beleven de mooiste momenten met elkaar die waardevol zijn
voor jong en oud.” Na de vakantie volgen nog meer van deze inloopochtenden.

Meer geld om werkdruk
gemeente te verlagen
Gemeente Horst aan de Maas gaat 1,5 miljoen euro investeren om de werkdruk in de gemeentelijke organisatie te verlagen. De in 2013 geplande bezuiniging van 1 miljoen euro op personeelskosten wordt hierdoor
teruggedraaid. Dat werd duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 4 juli.
Vanwege de economische crisis
besloot gemeente Horst aan de Maas
in 2013 om 1 miljoen euro te gaan
bezuiniging op personeelskosten
met ingang van 2018. Dat bezuinigingsgeld blijkt niet houdbaar omdat
de werkdruk bij de gemeente door
nieuwe ontwikkelingen en taken de
laatste jaren is gestegen, stelt het
College van B&W. De komende drie
jaar wil zij daarom het personeelsbudget verhogen naar 1,5 miljoen euro.
Hoewel de partijen in de
gemeenteraad aangaven verrast te

zijn door de in hun ogen plotselinge
vraag naar meer personeelsbudget,
werd het voorstel toch aangenomen.
“Als raad willen we iets te kiezen hebben”, stelt Bram Hendrix van Essentie.
“We hadden graag meer alternatieve
scenario’s gehoord. Maar we snappen dat de druk op de organisatie er
is en we willen onze verantwoordelijkheid nemen om daar iets aan te
doen.” Oppositiepartijen SP en D66
stemden tegen. CDA, PvdA en Essentie
gaven tijdens de vergadering aan in
te kunnen stemmen met het voorstel,

maar willen wel tijdig op de hoogte
gehouden worden van de stand van
zaken. Zij willen daarom onder andere
volgend jaar het besluit al evalueren
en daarna pas het budget voor de
jaren daarna vaststellen. SP en D66
zien liever een meer structurele oplossing dan de investering in personeelskosten. Zij pleitten deze avond voor
het instellen van een onafhankelijk
onderzoek naar de werking van de
gemeentelijk organisatie, maar dit
voorstel kon niet rekenen op steun
van de andere partijen.

Twee jaar geleden werd
NaoberzorgPunt KANZ opgericht.
KANZ staat voor Kracht Aandacht
Naober Zorg. Uitgangspunt van de
vereniging is zorg dragen voor de
ouderen en jongeren in het dorp die
aandacht en zorg nodig hebben om
zolang mogelijk zelfstandig te kunnen
blijven wonen in Tienray. Begin dit
jaar is er een samenwerkingsver-

band afgesloten met de Mariaschool.
Uit deze samenwerking zijn de
inloopochtenden voortgekomen.
Er zijn inmiddels vier inloopochtenden
geweest, na de zomervakantie volgen
er nog drie. Volgens voorzitter Truus
Knoops zijn de bijeenkomsten een
groot succes. “Er is zoveel warmte tussen deze generaties voelbaar bij deze
bijzondere ochtenden.”
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Toekomstplannen accommodatiebeleid

Behoefte aan binnensporthal in Swolgen
Ook in Swolgen is men druk bezig met het maken van een blauwdruk van de accommodaties in het dorp. Tijdens
de dorpsraadsvergadering op woensdagavond 28 juni in café-zaal Wilhelmina werden de wensen en behoeftes van
de dorpsbewoners op het gebied van accommodaties gepresenteerd.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Slagerij Coppens
gehele gemeente
’t Trostomaatje/
Bakkerij Broekmans
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Anke Verbeek
en Puck Verheijen

Gemeente Horst aan de Maas is
bezig met de aanpassing van haar
accommodatiebeleid. Daarom heeft zij
de dorpen in de gemeente gevraagd
na te denken over de toekomst van
alle accommodaties in hun dorp
en een toekomstplan op te stellen.
In Swolgen gaat dat onder meer over
accommodaties als de kerk, café-zaal
Wilhelmina, basisschool De Klimboom
en MFA Kerkebos. Door middel van een
enquête onder de gebruikers van alle
panden heeft de dorpsraad een eerste
opzet gemaakt van de blauwdruk voor
het dorp.
Basisschool De Klimboom
in Swolgen gaat fuseren met
De Mariaschool in Tienray en wordt
naar alle waarschijnlijkheid gehuisvest
op een nieuw te bouwen locatie bij
MFA Kerkebos tussen beide dorpen
in. Dat betekent dat het huidige
gebouw van De Klimboom leeg komt

te staan. Voorzitter van de dorpsraad
Eduard Maas geeft aan dat een ondernemer in het dorp plannen heeft om in
het leegstaande gebouw een dorpsdagvoorziening voor ouderen te beginnen.
Niet alle aanwezigen deze avond zijn
van mening dat er in Swolgen behoefte
is aan een dergelijke voorziening.
CDA-raadslid Henk Weijs: “Misschien is
het verstandiger om breder te kijken
voor de doelgroep dan Swolgen alleen.”
Ook wethouder Birgit op de Laak
voorziet moeilijkheden bij het plan.
“Swolgen is een te kleine vijver om in
te vissen als dit een commerciële instelling moet worden. Dan wordt het heel
ingewikkeld om dit plan voor elkaar te
krijgen.”

Binnensporthal
Met de verwachte komst van de
nieuwe basisschool naar het MFA stelt
de dorpsraad dat er ook behoefte is

aan een binnensporthal. Bij het MFA
kan nu buitensport worden bedreven,
maar is er nog geen mogelijkheid voor
binnensporten. Maas: “Als in de nieuwe
basisschool al een klein sportzaaltje
zou komen, dan is het maar een kleine
moeite om die iets groter te maken,
zodat ook verenigingen er gebruik van
kunnen maken. De kleedkamers liggen
er al.” Burgemeester Kees van Rooij
begrijpt de wens voor een binnensportgelegenheid maar drukt de dorpsraad
ook op het hart te kijken naar welke
voorzieningen in het dorp eventueel
weg kunnen, in plaats van nieuwe
accommodaties erbij te bouwen.
“Het uitgangspunt van het nieuwe
beleid is minder accommodaties, maar
wel beter en slimmer ingericht.”
Als de basisschool daadwerkelijk
bij Kerkebos wordt gerealiseerd, dan
moet er ook nog goed gekeken worden
naar de verkeersveiligheid rondom
het gebied, stellen de dorpsbewoners.
“Ouders maken zich zorgen nu kinderen
over de drukkere weg straks naar
school of nu al naar de sportvereniging

Limburg Drugslabvrij

‘We zoeken ogen en oren’
Gemeente Horst aan de Maas trapte onlangs samen met gemeente Peel en Maas de campagne Limburg
Drugslabvrij af. Doel van de actie is mensen bewust maken van de gevaren van drugsproductie- en handel.
Op dinsdag 4 juli werden bezoekers van de weekmarkt in Horst geattendeerd op de campagne.

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

moeten fietsen”, geeft de dorpsraad
aan. Opties om de weg veiliger te
maken voor fietsende jeugd zijn onder
andere een fietsuggestiestrook aanleggen, betere verlichting realiseren of
een apart fietspad aanleggen.
Ten slotte zijn er in Swolgen ook
nieuwe plannen om een dagkapel in
de kerk te realiseren. Eerder maakte
parochiefederatie Maasdorpen al
bekend dat zij het gedeelte onder de
toren van de kerk wilde afsluiten met
een glazen wand, zodat het kleine
gedeelte apart gebruikt kon worden
als dagkapel om zo kosten te besparen. Erik Elbers, parochievrijwilliger
en bestuurslid van parochiefederatie
Maasdorpen: “Het eerdere plan bleek
erg duur, waardoor we het hebben
aangepast. Door de glazen wand
verder naar achteren te plaatsen in
de kerk besparen we de kosten van
een nieuwe buitendeur en wordt de
dagkapel wat groter, waardoor er meer
ruimte is voor activiteiten.” De plannen
liggen op dit moment ter goedkeuring
bij het Bisdom.

Het team ging in gesprek met bezoekers
Op de markt in Horst staat deze
ochtend een grote zwarte container.
De zogenoemde Black Box maakt
onderdeel uit van de campagne
Limburg Drugslabvrij, al is dat aan
de buitenkant niet te zien. “Lekker
snel geld verdienen?”, leest een
voorbijgangster de tekst op de box.
“Nou, hoe dan?” zegt ze lachend tegen
haar metgezel terwijl ze verder loopt.
Kyara Verbunt en Dyonne Dirikx van
het actieteam spreken deze morgen
voorbijgangers aan en proberen hen
over te halen een kijkje te nemen in
de box. En dat gaat met wisselend succes, zegt Kyara. “Mensen denken dat
we hen iets willen verkopen”, lacht ze.
“We kiezen er echter bewust voor niet
van te voren te verklappen wat ze in
de Black Box gaan zien. We willen de
nieuwsgierigheid prikkelen. Als ze er
dan weer uitkomen, gaan we met ze in

gesprek.” In de box wordt een filmpje
vertoond over de gevolgen van drugshandel. Te zien is hoe de politie een
kwekerij binnenvalt en de aanwezige
personen aanhoudt.
De campagne is een samenwerking tussen provincie Limburg,
de politie, brandweer, Openbaar
Ministerie, Enexis, RIEC en de deelnemende Limburgse gemeenten,
waaronder Horst aan de Maas. Doel is
onder andere het creëren van bewustwording, zegt Susanne Vercoulen
van gemeente Horst aan de Maas.
“Hoe kunnen we er met z’n allen voor
zorgen dat we in een veilige omgeving
kunnen wonen? Met deze campagne
wijzen we bewoners bijvoorbeeld
op signalen van een kwekerij in hun
buurt. Is er een verdachte situatie,
dan kunnen ze dat vervolgens anoniem
melden. Daarnaast willen we jongeren

bewust maken van de gevaren van
snel geld verdienen met de handel in

drugs.” Afgelopen voorjaar hield de
gemeente samen met onder andere de
politie een speciale actie in het buitengebied. Daarmee wilden zij eigenaren
van loodsen en schuren wijzen waar
ze op moeten letten als ze hun ruimte
verhuren. Het kan namelijk voorkomen
dat daar, zonder medeweten van de
eigenaar, drugs in worden geteeld en
verhandeld. De gevolgen zijn dan vaak
voor de eigenaar. Dit overkwam een
man die net het filmpje in de Black
Box heeft bekeken. “Ik verhuurde mijn
loods aan een man voor een aardig
bedrag. Maar na een paar dagen kreeg
ik het vermoeden dat er iets niet helemaal klopte”, vertelt hij. Hij tipte de
politie en zijn vermoeden bleek juist
te zijn. Criminelen waren een kwekerij
aan het opzetten in zijn pand. Gelukkig
was de man er net op tijd bij. “Maar de
consequenties kunnen erg groot zijn”,
geeft Vercoulen aan. “Zo kan het pand
op last van de burgemeester gesloten
worden en kan de hypotheekverstrekker zijn geld terugeisen. Daar willen we mensen bewust van maken.
We willen graag oren en ogen in het
buitengebied.”

Aanbieding

Brasserie de Huiskamer

3-gangen keuzemenu

€33,00

€16,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Vrijwilliger van de maand

‘Mensen doen
vrijwilligerswerk
vanuit hun hart’
3

GEZELLIG
GENIETEN
HORST • 077 2300010 • ABELLE.NL

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

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers
zijn Retailketens en handelsbedrijven in Europa.
Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden van
grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit én
uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer flexibel en
klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons
uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op de
voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Ter uitbreiding van ons team in America zoeken wij een fulltime:

Kwaliteitscontroleur

M/V

Als kwaliteitscontroleur ben je verantwoordelijk voor het keuren van
zowel inkomende als uitgaande groenten. Ook ben je verantwoordelijk
voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en bewaakt de kwaliteit en
kwantiteit van de voorraad. Je maakt deel uit van een kwaliteitsteam
wat voortdurend zoekt naar verbetering in product en proces.
Buiten het keuren zijn er ook licht administratieve werkzaamheden.
De werkgroep Theatercafé
in Horst telt vijf vrijwilligers,
waaronder Daan Jans en Coby
Driessen. De werkgroep organiseert elke woensdagavond een
muziekavond voor de bewoners
van Hof te Berkel en omgeving in
het Koetshoês in Horst. Voorheen
maakte de muziekavonden
onderdeel uit van de Zorggroep
en werden ze gehouden in onder
het restaurant van verpleeghuis
Elzenhorst en later verzorgingshuis
Berkele Heem. “In 2014 bleek
echter dat de Zorggroep vanwege
bezuinigingen de geldkraan dicht
zou draaien. Ook zouden Elzenhorst
en Berkele Heem op termijn
verdwijnen”, vertelt Daan Jans.
Hij maakte toen nog geen deel uit
van de werkgroep, maar besloot
zich er toch voor in te zetten dat

de muziekavonden behouden zouden
blijven. “Er volgden gesprekken met
de Zorggroep om te kijken of er toch
nog mogelijkheden waren. Het leek
alsof zij en ook gemeente Horst aan
de Maas er zich niets van aantrokken.” Uiteindelijk kwam de groep
terecht in het Koetshoês. Jans: “Het is
een kleinere ruimte dan voorheen.
De gemeente betaalt de huur, de rest
van de kosten worden gedekt door
donaties en dergelijke.” “Het belangrijkste is echter dat we de mensen
weer een gezamenlijke avond kunnen
bieden”, vult Coby Driessen aan.
Driessen is intussen zo’n twaalf
jaar betrokken bij de organisatie van
de wekelijkse muziekavonden. Via een
dochter van een andere vrijwilligster
kwam zij bij de werkgroep terecht.
“Ik heb voorheen bij de Thuiszorg
gewerkt en kon met mijn zestig-

ste stoppen. Het is fijn om door
middel van vrijwilligerswerk iets
voor een ander te kunnen doen.
De muziekavonden zijn laagdrempelig, iedereen kan er heen gaan.”
“De woensdagavond staat voor mij
standaard gereserveerd voor het
Theatercafé”, zegt Jans. “Daar wijkt
in principe niets voor. Als je iets
doet moet je het ook goed doen.
Eigenlijk zou iedereen een uurtje
in de week vrij moeten maken
om iets voor een ander te doen.
Wat me wel van het hart moet is
dat de maatschappij soms te veel
steunt op vrijwilligers, de overheid heeft echter niet altijd een
idee van wat er zich in het veld
afspeelt. Mensen doen vrijwilligerswerk vanuit hun hart en dat
mag best wel meer gewaardeerd
worden.”

Vier
generaties
in Sevenum
Met de geboorte van Eef
van den Goor uit Sevenum zijn
de vier generaties compleet.
Overgrootoma Johanna
Lommen-van den Broek uit
Sevenum is trots dat ze dit
mee mag maken. Eef is de
dochter van Monique Peeters
uit Sevenum en de kleindochter van de uit Apeldoorn
afkomstige Resie WaterreusLommen.

Wij vragen:
• goede kennis van de kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling van AGF
•
•
•
•
•

product;
minimaal mbo-niveau 3/4 (bijv. richting agrarisch, logistiek of food);
flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
sociaal en communicatief vaardig;
gemotiveerde en gedreven instelling;
kunnen werken met verschoven diensten.

Wij bieden:

Een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende
organisatie en in professioneel teamverband. Prima salaris en
arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren:

Heb je interesse, stuur je sollicitatiebrief en cv naar: personeel@
groenteproducties.com
Voor eventuele vragen over deze functie kunt u contact opnemen met:
Luc Willemssen 06-12968422
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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Over paters en nonnen
1

Huis van de Heilige Catharina Griendtsveen

In het van oorsprong katholieke Horst aan de Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis
hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes
onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een
prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we in de geschiedenis van enkele kloosters. In deze aflevering: Huis van de Heilige Catharina in Griendtsveen.

Het Huis van de Heilige
Catharina is in 1903 gebouwd door
de heren Van de Griendt, Eduard
en Jozef. De vrouw van een van

de oprichters heette tevens Catherina,
maar naar haar is het klooster officieel
niet genoemd. De heren bouwden het klooster als onderdeel van

Griendtsveen, dat achttien jaar eerder
door hen werd opgericht. Zij waren de
zonen van Jan van de Griendt, stichter
van Helenaveen. Het klooster werd

gebouwd zoals het er nu bij staat en
had naast een religieuze functie ook
een functie voor de lokale gezondheidszorg.
Nadat al verschillende congregaties benaderd waren om het klooster te leiden vonden ze de Zusters
Fransiscanessen, die de opdracht
accepteerde. Zij bewoonden het klooster tot 1997, toen pastoor Ben Faas
de nieuwe bewoner werd. De zusters
vervulde een brede rol in de gemeenschap. Ze waren verantwoordelijk voor
een deel van de zorg, onderwezen aan
de kleuter- en meisjesschool en hadden
daarnaast hun religieuze rol. Verder
stonden ze klaar voor de inwoners van
Griendtsveen en hun problemen.
Bij het klooster werd in 1907 een
meisjesschool gebouwd. Ton Bukkems,
koster in Griendtsveen: “Dat was toen
de katholieke school. Er was ook een
openbare jongensschool. Ik kan me dus
ook wel voorstellen dat er jongens op
de meisjesschool zaten en andersom.
Omdat ze liever op een openbare- of
katholieke school zaten. Het was toen
niet zo strikt.”
In 1929 kwam bijna het einde van
het klooster. Er waren plannen voor het
opheffen van het klooster. Deze vonden echter toch geen doorgang en het
einde van de 20e eeuw bleef het pand
bewoond door de zusters. Toen het
25-jarig kloosterjubileum in 1938
aanbrak werd ter ere van dat jubileum
achter het klooster een Lourdesgrot
gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog

moest heel Griendtsveen geëvacueerd worden. Het dorp lag in
de vuurlinie en toen de bewoners
terugkwamen waren de kerk en veel
huizen zwaar beschadigd. Het kloostergebouw kwam ongehavend uit
de oorlog, maar de zusters vonden
veel waardevol interieur en boeken
vernield terug. Bukkems: “Als zoiets
gebeurd zijn zusters ook maar
gewoon mensen. Dat was verschrikkelijk voor ze. Net als voor de
vluchtelingen die tegenwoordig veel
verloren hebben.”

Basisschool
Tot de jaren 70 gaven de zusters
nog onderwijs. In midden van de
jaren 80 werd de school verbouwd
en werd het een basisschool.
Toen de zusters op leeftijd waren
ging moeder overste op zoek naar
een vervanger voor hen. In Berg en
Dal vond ze toen Ben Faas in een
bezinningshuis. Faas heeft daarvoor
in de psychiatrie gewerkt en heeft
twintig jaar in Afrika gewerkt. Toen
de zusters in 1997 vertrokken nam
Faas direct zijn intrek. Hij gaf daar
vervolgens cursussen en mensen
hadden de mogelijkheid om in het
klooster tot rust te komen. Toen in
2006 een ernstige ziekte bij Faas
werd geconstateerd legde hij die
taken naast zich neer. Hij overwon
de ziekte later, en tegenwoordig
is Faas nog steeds pastoor voor de
kerk.

Hebben we, kunnen we, doen we!
Wivo levert een reeks aan machines voor in en rondom de tuin voor particulieren en bedrijven.

Beschikken over een eigen werkplaats voor service, onderhoud en reparaties
Machines zijn bij ons ook te huur
Ervaren en vakbekwame monteurs
Deskundig advies in onze showroom
6 dagen per week geopend
Gespecialiseerd in beregeningen en pomptechniek
Uitgebreid assortiment PVC en bevestigingsmaterialen
Wivo Deurne B.V. | Dubloen 13 | 5751 PX Deurne
(0493)-314656 | info@wivodeurne.nl | www.wivodeurne.nl
Wivo Grashoek B.V. | Helenaveenseweg 13 | 5985 NK Grashoek
(077)-3082540 | info@maessentuinenpark.nl | www.maessentuinenpark.nl

OPRUIMING

t/m 70% KORTING
badkleding • nachtmode • ondermode
Sloggi actie vergeten? Geen nood !
De Sloggi actie is verlengd.
Profiteer nog t/m 16 juli, 2+1 GRATIS

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl
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Geslaagden tweede tijdvak
Het Dendron College maakt vrijdag 30 juni de geslaagden van
het tweede tijdvak bekend.

Aan het Blariacum College in Blerick zijn geslaagd:

vmbo theoretisch

atheneum

vmbo basis

Jip Huys Grubbenvorst, Didi Hermkes Grubbenvorst, Sil
Mulders Grubbenvorst

Lisa van den Bercken Grubbenvorst, Arnica van Duijl Grubbenvorst

Kiki van den Bercken Horst, Isa Clevis Broekhuizenvorst, Evi
Vorstermans Lottum, Djim Wagemans Horst

vmbo kader

havo

Glenn Koolen Grubbenvorst, Delano Manders Horst, Stan Rutten
Meerlo, Sefke Hendrix Grubbenvorst, Bas Cuppen Sevenum

Fabian Bastiaans Horst, Toon Gooren Broekhuizenvorst, Cas Janssen
Meterik, Fieke Janssen Horst, Niels Keijsers Hegelsom, Maud Kleuskens
Melderslo, Ilse Nelissen Horst, Jet Steeghs Meerlo, Wesley Tacke Horst,
Amber Verheijen Horst, Timo Verheijen Horst, Tom Verheijen Horst,
Simone Verstraaten Melderslo, Toon Vervoort America, Lonne Vullings
Hegelsom, Emma Wanten Sevenum, Judith Wijnen Sevenum

vmbo theoretische leerweg
Parrish Crompvoets Broekhuizenvorst, Stan Francken Sevenum,
Jessie Hermkens Horst, Agnieszka Karzarnowicz Horst, Niek van
Rensch Horst, Lot Steeghs Meerlo

vmbo theoretisch

Afdeling: Zorg en Welzijn

vwo

Jill van Kuijck Melderslo, Inge Opbroek Lottum, Sanne van der
Sterren America

vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Afdeling: Bouwen Wonen Interieur

vmbo basis
Jeffrey Roeffen Grubbenvorst

vmbo gemengde leerwerg
Ella van der Laan Grubbenvorst, Ivo Verhorstert Sevenum

Dennis Hegger Horst, Jeroen Luth Sevenum, Lars van der Pol
Horst

havo

Maarten Geraads Grubbenvorst, Maxim Notermans Grubbenvorst,
Pieter Otten Grubbenvorst

vwo

Aan het Valuascollege in Venlo zijn geslaagd:

Aan scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik (B)
slaagde Rick van Rens uit Hegelsom als eerste monteur Installatietechniek

vmbo gemengde leerweg

Afdeling: Metalektro

Bo Schattorjé Grubbenvorst, Savannah Winowattan Grubbenvorst,
Bekim Neziraj Grubbenvorst

vmbo kader
Afdeling: Zorg en Welzijn

Aan College Den Hulster in Venlo zijn geslaagd:

Faas Boers Grubbenvorst

Kai Coenders Horst

Sam Klein Overmeen Tienray, Patrycja Maciejewska Horst

vwo

vmbo kader

havo

Mark Houben Sevenum

Afdeling: Bouwen Wonen en Interieur

Nicky Honingh Grubbenvorst, Yefim Scheerder Grubbenvorst,
Jikke Straten Grubbenvorst

Jikke Tourneij Grubbenvorst, Sander Heijnens Grubbenvorst

Guus Tielen Kronenberg, Iliass Najja Horst, Martijn Custers
Grubbenvorst, Ilse Wijnen Melderslo, Harm Coenders
Grubbenvorst, Giel Willemsen Grubbenvorst, Glenn Verstraelen
Horst, Jana Wijnen Hegelsom, Tim van Rens Hegelsom, Anouk
Niessen Grubbenvorst, Niek Koonings Griendtsveen, Tim Driessen
Broekhuizenvorst, Yasemin Akin Grubbenvorst, Nikki van den
Munckhof Grubbenvorst, Roy Geuskens Sevenum

Nol Steeghs Grubbenvorst, Koen Sauvageot Kronenberg, Miel
Geurts Grubbenvorst, Dennis van der Zee Sevenum, Nick Coenders
Horst, Siebe Timmermans Hegelsom, Nick Hagens Grubbenvorst,
Luuk van de Pasch Lottum, Casper Hermans Tienray

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

havo

Joost Relouw Grubbenvorst

Aan IVO Deurne Deelschool Alfrink College Theoretische
leerweg slaagde Jan Rovers uit Evertsoord

Emma Apon Grubbenvorst, Anouk Hermsen Horst, Ilse Hegger
Grubbenvorst

Nikka Nabben Sevenum

Bennie de Musical

‘Je hebt lef nodig voor een musical’
Een eigen musical schrijven, produceren, regisseren en uitvoeren lijkt iets waarvoor je jaren ervaring in de
musicalwereld nodig hebt. Tim Stoter, Imke Driessen en Sylke Deters, vierdejaarsleerlingen van het Dendron College
in Horst, laten echter zien dat je met passie en heel veel inzet op vijftienjarige leeftijd dit ook al voor elkaar kan
krijgen. Over ongeveer een jaar gaat hun musical Bennie in première.

Voor het schoolproject ‘(Gezond)
ondernemen moet je doen!’, georganiseerd door het Dendron College en
foodbar GEMBER in Horst, gingen de
leerlingen aan de slag met een eigen
onderneming, vanuit hun eigen passie.
Tim: “Mijn passie is musical, dus ik
wist meteen wat voor onderneming ik
op wilde zetten.” Hij vroeg vriendinnen Imke en Sylke waarmee hij zijn
liefde voor theater, muziek en dans
deelt hem te helpen en al snel werd
het idee geboren om een eigen versie

van de musical Annie te gaan maken.
Tim is van de drie de enige met echt
musicalervaring, hij had in 2013 één
van de hoofdrollen in de musical The
Sound of Music. Imke en Sylke speelden
nog nooit in een echte productie, maar
zijn wel al jarenlang bezig met dans en
muziek. Sylke: “Je kunt echt je creativiteit kwijt in een musical, dat vind ik er
zo leuk aan. En je krijgt heel veel terug
van je publiek.” Tim: “Dat je live moet
spelen geeft ook echt een kick. En zang
en dans hoort er voor ons helemaal bij.

We merken wel dat er soms vooroordelen zijn over musicals, dat het niet cool
genoeg zou zijn. Maar je hebt juist echt
lef nodig om dit allemaal te durven.
Dat willen we ook graag aan iedereen
laten zien met dit project.”
Bennie gaat net als de bekende
musical Annie over een weeskind, alleen
in deze versie is dit geen meisje maar
een jongen: Bennie. Hij is elf jaar en
woont in een streng weeshuis, totdat
op een dag een miljonair het jongetje
adopteert en samen met hem op zoek

gaat naar de echte ouders van Bennie.
“We wisten meteen dat we de originele musical wilden aanpassen, zodat
het ook echt iets van onszelf wordt”,
legt Imke uit. Imke: “Het hoofdpersonage is veranderd, het script hebben
we vertaald uit het Engels en aangepast
waar we dat nodig vonden. Ook hebben
we voor sommige liedjes nieuwe teksten
geschreven, zo is bijvoorbeeld ‘New York
City’ bij ons ‘Amsterdam’ geworden.”
Nu het script af is, zijn de drie
op zoek naar spelers voor alle rollen.
Tim: “We zijn bij bijna alle basisscholen in de gemeente langs geweest om
kinderen te vragen voor de audities.
Uiteindelijk komen half juli kinderen
tussen 9 en 13 jaar oud auditie doen
voor de hoofdrol Bennie en de rollen van de andere zes weeskinderen.”
Grote musicalsterren verwachten ze nog
niet bij deze audities. Sylke: “We kijken
vooral of ze talent hebben, maar plezier
in acteren, zingen en dansen is zeker zo
belangrijk. Ook is het belangrijker dat

de kinderen aanwijzingen op kunnen
volgen, dan dat ze al perfect kunnen
spelen.” De rollen van de volwassenen in
het stuk worden door jongeren gespeeld,
waaronder Imke, Sylke en Tim zelf.
Met het project willen ze niet
alleen iedereen enthousiast maken
voor musicals, maar denken ze ook zelf
heel veel te leren. Tim: “We willen later
allemaal iets gaan doen met muziek of
theater en ik denk dat dit project ons in
de toekomst erg zal helpen. Alleen al
omdat we heel veel leren over het hele
proces achter een musical.” De reacties
die de drie jongeren krijgen zijn allemaal
positief. Sylke: “Maar mensen zijn soms
ook sceptisch. Eerst zien, dan geloven.
Degenen die ons echter beter kennen,
weten dat we ontzettend gemotiveerd
zijn en dat we er alles aan doen om
ons doel te bereiken. We zijn nog wel
heel jong, maar we willen hier echt iets
goeds van maken.” De musical Bennie
staat naar verwachting eind volgend
schooljaar op de planken.

Zondag 16 juli 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt

Manege Tegelen,
Terrein Heideruiters bij Klein Zwitserland
Kaldenkerkerweg /Verlengde
Trappistenweg 33
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Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij ondervonden na het overlijden
van mijn lieve vrouw, os mam en trotse oma

Nelly Nabben-Peeters
Daarom laten wij u op deze manier weten dat uw aanwezigheid,
alle bloemen, de vele lieve woorden en kaarten ons erg goed
hebben gedaan. Een speciaal woord van dank aan de docenten
en kinderen van groep 5/6/7/8 van de Mariaschool te Tienray.
Tijdens het ziekteproces van Nelly zijn alle brieven en tekeningen
over jullie museumbezoek voor haar en ons
een grote steun geweest.

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 8 juli om 18.00 uur
in de R.K.Kerk O.L.V. Troosteres der Bedrukten te Tienray.

Het heeft ons goed gedaan dat wij op een mooie manier
afscheid konden nemen in aanwezigheid van velen.
Kinderen en (achter)kleinkinderen
Broekhuizen, 26 juni 2017

Hartelijk dank voor uw warme medeleven tijdens het ziekbed,
het overlijden en de uitvaart van ôs Mam en lieve Oma

Truus Hagens-Jenniskens
De zeswekendienst zal zijn op zaterdag 8 juli om 18.00 uur
in de St. Lambertuskerk te Horst.
Mariëlle en Ton, Janiek, Manouk, Freek
Germie en Twan, Stijn, Lianne, Charlotte
Monique en Xavier, Marit, Jens

Stalling campers/caravans
of andere objecten.
Deur 4.90m br. en 4.30m h. America
Mts-daniels@hetnet.nl
06 38 64 67 49
Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of uw
nieuwe website belt u 06 31 52 45 17.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.

Het is voor ons niet in woorden uit te drukken
hoe gesteund, hoeveel warmte en voor alles
wat wij in welke vorm ook gekregen hebben na het overlijden
van mijn geweldige lieve man en zorgzame en trotse papa

Patrick van de Goor
Via deze weg willen wij nogmaals onze zeer grote dank uitspreken
aan iedereen die ons geholpen heeft, aanwezig waren
bij de indrukwekkende afscheidsdienst en de vele kaarten
en lieve woorden die wij hebben mogen ontvangen.
SUPER BEDANKT hiervoor.
Miranda, Sanne en Imke

Voor winterpreiplanten,
aardbeienplanten, groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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
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.
Te koop diverse fietsen
(dames, heren, kinder), gebruikt.
Tel. 06 13 41 01 51.
Te koop zoete morellen (bestellen),
ook zelfpluk. Appels € 0,70/kg,
rozen en struiken. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo 06 53 13 01 32.

Geboren op 16 juni 2017

Joes
Zoontje en broertje van:
Lieke Janssen
en Ruud Willems
Miel
Meterikseweg 36
5961 CW Horst

Geboren

Robin

Bridgen is een denksport voor een
gezonde geest. In september start ons
jaarprogramma. Wilt u meer weten over
BC Horst neem contact op met Guus
Brummans tel.: 077 398 47 72 of bekijk
onze website BC Horst
Speeltoestel kinderen, 2 mooie
speeltoestellen voor b.v. kinderopvang
voor ophanging aan muur merk:
Kids Corner, tel. 06 23 37 20 01.

Zoveel bloemen
zoveel kaarten
zoveel warme woorden
zoveel belangstelling
geven zoveel troost

Te koop een ruime, goed
onderhouden eensgezinswoning,
met grote garage, overkapping en
gezellige tuin, twee onder een kap,
op een ruim perceel, gelegen aan
de Langstraat 45, Hegelsom.
Info 06 20 35 80 12 / 06 51 89 40 24.

Annie Lensen-van de Ven

Rozenoculeerders gevraagd.
E. Verheijen, Lottum tel.: 077 463 80 44

Wiel, kinderen en kleinkinderen.
Tienray, juli 2017

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.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen
voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van ôs mam en (grootje) oma

Welkom lieve jongen!

Henk en Toos
van Dooren-Jacobs
50 jaar getrouwd
5 juli 2017

Erik Maessen &
Sanne van den
Munckhof
geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 7 juli 2017.
U bent van harte welkom op
onze receptie van 19.00 tot
20.30 uur bij de Leste Geulde,
Noordsingel 58 te Horst.

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

T.k. 2-pers. licht eiken bed
z.g.a.n. zonder bedbodem.
Tel. 06 23 37 20 01.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

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

In september start er opnieuw een
bridgecursus voor beginners. Meer
informatie kunt u vinden op de website
van BC Horst, bij Mieke Verstraelen
tel.: 077 463 14 06 of bij Guus
Brummans tel.: 077 463 47 72.

Open Dag Imkerij zondag 9 juli 2017
10.00 t/m 16.00 uur Akkie’s Tuin,
Vlasvenstraat 50, Melderslo.

Garageverkoop. Op donderdag
13 en vrijdag 14 juli garageverkoop
Wittenhorststraat 9 Horst.

Gevraagd huishoudelijke hulp
pgb budget voor 4 uur p/week.
Tel. 06 23 37 20 01.

Ruimte gevraagd. Garagebox of
ruimte van ong. 15 m2 gevraagd.
Jacobs 06 53 22 35 54.

Dag en nacht bereikbaar

2 juli 2017
Zoon van
Steffan Tegels
& Nicky Vergeldt
Nieuwstraat 148
5961 HG Horst



Orsi Szijjarto en Mark Vullings
laten u vol blijdschap en
dankbaarheid weten dat in
hun woonplaats Boedapest
op dinsdag 6 juni 2017
is geboren hun zoontje

Leo

Trotse oma: Mia Vullings-Mooren
Trotse opa: Lei Wijnhoven
Mail: mlpj_vullings@hotmail.com
De Kolk 3, 5961 RD Horst

Geboren op
2 juli 2017

Raf
Zoon en broertje van
Koen Geurts en
Hannie van Issum
Pim
Kamplaan 7
5963 HH Hegelsom

Geboren

Lenn

29 juni 2017
Zoon van
Thijs en Martine
Hoeijmakers-Wijnen
Dorperweiden 12
5975 VZ Sevenum

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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HALLO op vakantie...
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

... in Wanroy
Vriendenclub Kevertreffers Horst ging in juni naar één van de grootste Kevertreffen van West-Europa
in Wanroy. Het treffen werd georganiseerd door Keverclub Nederland. De Kevertreffers zijn een vriendenclub die diverse weekendtreffen afgaan. “Altijd zeer gezellig en interessant”, aldus de club.
Dit keer stonden er zo’n 15.000 Volkswagens op het terrein. De groep had gelukkig ook nog even tijd
om de HALLO door te nemen.

... op Vlieland
Ben en Ria Krook uit Melderslo brachten hun vakantie door op
het Waddeneiland Vlieland. Tv-kijkers kennen het eiland misschien
van de serie Dokter Deen, maar Ben en Ria komen er al 50 jaar.
Het is hun vaste vakantiebestemming. Samen poseerden ze voor de
Vlielander vuurtoren, die op de hoogste duin van Nederland staat.

... in Düsseldorf
Joekskapel de Kleffe Zök uit Horst was onlangs voor de derde keer op uitnodiging in Düsseldorf.
Het stadsbestuur vroeg de muzikanten na eerdere successen om het populaire uitgaansgebied in hun
stad op te vrolijken met hun muziek en show. Vooral in zomerse weekenden waarin het uitgaanspubliek de straten en terrassen van de Altstad verovert, wil het stadsbestuur het publiek amuseren met
animatie die de sfeer in de stad positief en vredelievend houdt. Zo wil ze excessen en vandalisme
voorkomen. Kleffe Zök ging natuurlijk niet zonder HALLO.

... in Australië
Piet en Tony Heldens-Seuren uit Buffalo in Australië werden op hun 60-jarig huwelijksfeest verrast
met een bezoek uit Nederland. De uit Melderslo afkomstige Irma Derikx en Ellen Heldens reisden
samen met John Kleuskens, oorspronkelijk uit America tegenwoordig wonend in Veenendaal, naar hun
oom en tante. Ze namen een fotoalbum voor het echtpaar mee en de HALLO.

... in Litouwen
Erik, Caroline, Marc, Jet, Jan en Sandra uit America waren onlangs
in vakantiehuis Boems Plats in Litouwen. “Een prachtige omgeving
met natuur en veel water”, aldus de reizigers. “Rondtoerend door
de streek kom je veel overblijfselen tegen uit de communistische
tijd.” En natuurlijk werd er tijd vrijgemaakt om hier de HALLO te
lezen.
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Nieuwe locatie
BijBiezonder Lottum
Zorgorganisatie BijBiezonder heeft een nieuwe locatie. De organisatie
verhuist van Swolgen naar Lottum, omdat op de oude locatie geen
groeimogelijkheden meer waren.
BijBiezonder is opgericht in 2015
en richt zich op gezinnen in de regio
Horst aan de Maas, Venray en Venlo.
Begeleiding tijdens groepsactiviteiten is de voornaamste manier van
zorg verlenen, maar BijBiezonder
levert ook individuele begeleiding
bij leerdoelen zoals het omgaan met
ritme, structuur en verantwoorde-
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Nieuwe bestemming
supermarkt Broekhuizen
De voormalige supermarkt in Broekhuizen krijgt een nieuwe bestemming. Vorig jaar besloten de eigenaren te
stoppen met de supermarkt. Maas en Peel Makelaardij en Taxaties neemt het pand over.

lijkheden. Daarnaast is er logeeropvang en wordt er gewerkt met de
doelgroep drop-outs. BijBiezonder
wil hen helpen om met structuur en
een programma hun leven weer op
de rit te krijgen. Vanaf 2016 biedt
de zorgorganisatie ook dagbesteding
voor jongvolwassenen en volwassenen.

Bij Christoffel
in Terras Top 100
Het terras van Bij Christoffel in Broekhuizen staat dit jaar op de
93e plek in de Terras Top 100 van Misset Horeca. Dat heeft de organisatie
van de ranglijst maandag 3 juli bekendgemaakt.
Het terras is daarmee enkele
plaatsen gezakt ten opzichte van
vorig jaar, toen ze op de 88e plek
terechtkwam. Een mystery guest van
organisatie Misset Horeca bezocht
het terras en beoordeelde de onderneming op diverse punten. De jury
heeft onder meer lof voor het bier.
“Prima getapt, al had de inhoud
iets kouder gemogen.” Ook het feit
dat er water wordt gebracht voor
de honden, wordt gewaardeerd.

“De gevraagde portie worst en kaas
is fors, en bij de muntthee komt een
los kannetje met honing. Stukken
beter dan de kuipjes die er meestal
bij worden gegeven. Dat geeft
vaak zo’n knoeiboel”, aldus de jury.
Misset Horeca is een vakorganisatie voor de hotel-, restaurant- en
cafébranche en brengt jaarlijks haar
Terras Top 100 uit. Bij Christoffel is dit
jaar het enige terras uit Horst aan de
Maas dat in de lijst voortkomt.

Na bijna 40 jaar de supermarkt
gerund te hebben in Broekhuizen in
het pand aan de Genenberg hebben
Paul en Marjan Keltjens eind vorig
jaar besloten te stoppen. Dit ruime
pand is nu veel te groot voor hen
geworden.

Daarop besloten ze om het pand
te koop of te huur aan te bieden.
“Aangezien de makelaardij weer in
de lift zit was dit een uitgelezen kans
voor ons om de stap te zetten naar
een grotere locatie”, geeft Richard
Deenen van Maas en Peel Makelaardij

en Taxaties aan. Richard en Gertie
Deenen en Paul en Marjan Keltjes
ruilen daarom van pand. Momenteel is
de verbouwing in de afrondende fase
en zal de overstap begin juli gemaakt
worden naar de nieuwe woon-werk
situatie.

Oh, zit dat zo!

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

In de herhaling:
Deregulering Arbeidsrelaties
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Wellicht weet u het nog wel: De VAR (Verklaring Arbeids Relatie)
zou worden afgeschaft en in plaats daarvan zou de DBA (Deregulering
Arbeidsrelaties) worden ingevoerd. Door niet langer vooraf zekerheid
te geven over de zelfstandigheid van een opdrachtnemer wilde de
overheid schijnzelfstandigheid tegen gaan.

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

De VAR is inderdaad afgeschaft per 1 mei 2017 en de DBA
ingevoerd. Er is echter nog veel
onduidelijk over de positie van
zelfstandigen. Dit heeft er geleid
tot een overgangsperiode, in eerste
instantie tot 1 mei 2017, daarna
verlengd tot 1 januari 2018 en nu
inmiddels tot 1 juli 2018.
De overgangsperiode houdt
in dat de Belastingdienst geen
naheffingen en boetes oplegt in
een situatie waarin (volgens de

Belastingdienst) ten onrechte is gewerkt als zelfstandige, terwijl dat een
loondienst had moeten zijn. Boetes
kunnen nog wel worden opgelegd
aan kwaadwillende, waarvan de
staatssecretaris aangeeft dat het
hooguit om enkele tientallen belastingplichten gaat.
Tegelijkertijd blijft het mogelijk
de overeenkomst waaronder een
zelfstandige opdrachtnemer samenwerkt met een opdrachtgever voor te
leggen aan de Belastingdienst, waarbij de Belastingdienst de zelfstandigheid beoordeeld. De Belastingdienst
heeft inmiddels duizenden overeenkomsten beoordeeld waarbij het
‘slagingspercentage’ op slechts 20
procent ligt (!)

Het lijkt alsof de praktijk een
heel andere voorstelling heeft van
zelfstandigheid dan de fiscaal/
juridische theorie (of in elk geval
de Belastingdienst). Het is aan
een nieuw kabinet, wanneer
dat er komt, om deze kluwen te
ontwarren en de uitgangspunten
voor zelfstandigheid en schijnzelfstandigheid opnieuw vast te
stellen.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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GEPLUKT

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.

Ine van den MunckhofUmmenthun
niet alleen brood verkochten, maar
ook levensmiddelen. “In de winkel
verkochten we panty’s, koffiefilters
en zeep. Je kunt het zo gek niet
bedenken.”, vertelt Ine. Toen ze
klein was, hielp ze haar ouders
in hun winkel: “Dan ging ik op
woensdagmiddag brood snijden
of stond ik achter de kassa.” Ine is
opgegroeid in een gezin van vijf.
Ze heeft twee broers en twee zussen,
zijzelf is de jongste. “Ik had een erg
gelukkige jeugd. Op zestienjarige
leeftijd verloor ik mijn vader. Ik was
ontzettend jong, maar zal zijn liefde
voor op vakantie gaan nooit vergeten.
Hij drukte me op het hart om altijd op
vakantie te gaan, ook al was het naar
de buren en ook al deed ik het voor
hem. Als ik maar op vakantie ging.”

Het hele gezin
puzzelt
Deze raad volgt Ine van harte
op. Ze gaat graag op vakantie en
heeft al veel van de wereld gezien.
“Na het afronden van de opleiding
verpleegkunde, heb ik samen met
mijn man Hay en mijn kinderen

Ellen en Jack door Amerika gereisd.
We zijn begonnen in New York,
vandaar door gereisd naar Las Vegas
en toen naar LA gereden. Deze reis
was een hele ervaring.” Vakanties zijn
een rustpunt in het leven van deze
bezige bij. Naast haar baan doet Ine
verenigingswerk bij de voetbalclub
voor het slotconcert van Rowwen Hèze.
Ze is secretaris van de grote productie
van toneelvereniging de Vrije Spelers
en het redactieadres van ’t Peelklokje.
Ook zet ze al meer dan 25 jaar
’t Peelklokje in elkaar.
Ine noemt zichzelf niet creatief,
maar volgens vrienden en familie
is ze dit zeker. Haar tafel met vrolijk
blauwgeruite kleed ligt vol met
borduurwerk en Peelklokjes, die ze met
ouderwets plak- en knipwerk in elkaar
zet. Ze handwerkt er op los. Vroeger
maakte ze kleding voor haar kinderen,
tegenwoordig doet ze vooral aan
bloemschikken en borduren. Puzzelen is
ook een grote hobby van haar, maar
dat is een familiedingetje, vertelt ze
lachend. “Als er een legpuzzel op tafel
ligt, wordt er niets meer gedaan in
huis. Dan zit het hele gezin aan tafel te
puzzelen.”

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
Al van kleins af aan helpt ze anderen. Vroeger hielp ze haar vader in de bakkerswinkel, tegenwoordig doet ze
verenigingswerk bij ’t Peelklokje, toneelgroep de Vrije Spelers en voetbalclub AVV. Daarnaast is ze in het dagelijkse
leven kraamverzorgster. Deze week wordt Ine van den Munckhof-Ummenthun (52) uit America geplukt.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
1
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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8
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Sinds 1986 is Ine werkzaam als
kraamverzorgster in de regio NoordLimburg en helpt ze kinderen ter
wereld te brengen. Ze heeft altijd een
zwak voor baby’s gehad en mensen
helpen is iets wat er met de paplepel
ingegoten is. Ine werkte eerst in de
thuiskraamzorg, waarbij ze elk moment
van de dag klaar moest staan om te
helpen bij een bevalling.

Baby’s worden niet op
commando geboren
“Baby’s worden niet op commando
geboren, dus mijn werktijden waren
van te voren niet bekend. Als iemand
mijn hulp nodig had, dan werd ik
gebeld. Ik moest alles laten vallen
waar ik mee bezig was en als de
wiedeweerga naar de bevalling
toe.” Tegenwoordig werkt ze op het
geboortecentrum in Venlo, waar ze
vaste werktijden heeft. “Het is een
prachtige baan. Elk nieuw leven is
zo kostbaar. Het is een geschenk dat
je aanwezig mag zijn bij het meest
emotionele moment van iemands
leven.”
Ine zelf is geboren en getogen
in America. Haar vader was eigenaar
van de bakkerswinkel, waar ze

De Houbensteyn Groep omvat een groep
PMS
bedrijven waarin
ca. 40 medewerkers
enthousiast werken in de varkenshouderij.
Blaadjes, h en letters:
Houbensteyn Ysselsteyn
BV
pms 342 donkergroen
vraagt per direct:
Varken:
pms 382 lichtgroen
Lichte gedeeltes in varken:
pms 382 lichtgroen 50%
(of pms 373 100%)

Medewerker

Zeugenhouderij
CMYK

Blaadjes, h en letters:
100-0-69-43
Bedrijf:
Varken:
Opleiding indien noodzakelijk
is intern mogelijk.
30-0-94-0
Salaris conform CAO-Dierhouderij
Lichte gedeeltes in varken:
met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
15-0-47-0
Het betreft een functie voor +/- 35 uur
inclusief weekenddiensten

“ ’t Ven”

Sollicitatie voor 21 juli a.s.
Houbensteyn Ysselsteyn
zwart-witbv
Kantooradres / postadres:
Ysselsteynseweg 69, 5813
BK Ysselsteyn
Blaadjes,
h en letters:
100
zwart
Bedrijfsadres
‘t %
ven:
Varken:
Ysselsteynseweg 42, 5813
BM Ysselsteyn
50
%
zwart
Inlichtingen: Geert houben
Lichte
gedeeltes in varken:
Mobiel: 06-53211209
20
%
zwart
E-mail: geert@hgroep.Nl

10

opinie

Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Je moet ‘perfect’ zijn zonder
ingrepen’

Wat botox om rimpels weg te werken,
collageen om lippen op te vullen of implantaten voor een grotere cup: allemaal cosmetische ingrepen waar we niet meer van
opkijken. Toch vindt het merendeel van de
inwoners van Horst aan de Maas dat er toch
nog steeds een taboe ligt op het ondergaan
van een cosmetische ingreep. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Tv-presentatrice Sophie Hilbrand maakte
enkele jaren geleden het programma Sophie in
de Kreukels, waar ze bekende Nederlanders op
de rode loper ondervroeg over hun al dan niet
ondergane cosmetische ingrepen. Haar directe
aanpak leverde een kleine rel op toen een actrice
probeerde de uitzending waar zij aan het woord
kwam tegen te houden. Hoewel er in de media
steeds meer verhalen verschijnen van mensen
die een ingreep hebben laten doen, blijkt er toch
nog een taboe op te liggen. Dat constateren ook

Inwonerspanel

1.672 leden

06
07

Oneens
26%

Eens
37%

Neutraal
37%
Nog steeds taboe
cosmetische ingreep
de inwoners van Horst aan de Maas. Maar dat
is niet altijd terecht vinden sommigen. “Jammer
genoeg wordt er door de meeste mensen die

negatief commentaar leveren, geen rekening
men de werkelijkheid (we zijn namelijk allemaal
gehouden met vaak diepliggende geestelijke
maar gewoon mensen) uit het oog en moet het
en lichamelijke kwalen.” Een ander voeg toe:
allemaal mooier, beter en jonger. Gelukkig zijn
“Je moet wel ‘perfect’ zijn, maar dan zonder
met wie je bent en jezelf accepteren is nummer
ingrepen.”
1!”, zegt deze persoon.
Een overgrote
Al is er natuurlijk ook
‘De mening van een ander is
meerderheid van de
begrip voor degene die
irrelevant’
inwoners, 96 procent,
vanwege medische redezegt nog nooit een
nen een operatie heeft
‘Niet rommelen aan gezond
cosmetische ingreep
gehad. “Een cosmetische
lichaam’
te hebben ondergaan.
ingreep kan ook een
“Je moet niet aan een
noodzakelijke ingreep
‘Cosmetische onzin’
gezond lichaam gaan
zijn. Denk aan borstverrommelen”, is de algekleiningen voor vrouwen
mene mening.
met rugklachten of oogleden die over het oog
hangen.”
Bij de 4 procent die ‘ja’ heeft geantwoord,
komt een ooglidcorrectie het meeste voor, gevolgd
TipHorstaandeMaas is een
door botox. Zijn mensen die een ingreep hebben
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
laten uitvoeren onzeker? Ja, vindt 32 procent.
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
“Er is een bepaald ideaalbeeld, waaraan veel
resultaten of aanmelden voor de volgende
mensen proberen te voldoen. Hierdoor verliest
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Geven we na de Kasteelboerderij ook de Kasteelse Bossen weg?
Dat de Kasteelboerderij voor een appel en een ei is weggegeven,
is intussen bekend. Nu wil het college ook accommodaties met grond voor
1 euro aan verenigingen juridisch overdragen. Als de vereniging ophoudt
te bestaan vervalt alles weer aan de gemeente.
Waarom zou je dat zo ingewikkeld
doen en niet gewoon alles in erfpacht
geven, waarbij je zelf als gemeente
zeggenschap houdt in sportactiviteiten waar we toch nog steeds en ove-

rigens terecht aan blijven ondersteunen
als burgers? De waarde van de gronden
gaat uit de boeken. Maar bezit en de
zeggenschap gaat weg. Waarom die
rompslomp van juridische overdracht?

Hoofdstraat 5 Horst
TE KOOP

Nergens legt het college het waarom
uit! Het is in ieder geval niet bedacht
voor het accommodatiebeleid.
Ongeveer anderhalf tot twee jaar
geleden was er een presentatie in
het Parkhotel voor raad- en commissieleden over de Sportzone. Door een
oud-wethouder, toen het gezicht van
de Sportzone met nauwe contacten
met de zittende wethouder (voorzitter

liss

werkgroep Sportzone). Na afloop sprak
ik mijn zorgen uit over de hoge kosten.
De reactie op mijn zorgen van
de oud-wethouder: Geen probleem.
De gemeente schenkt de grond aan de
vereniging. De vereniging gebruikt de
grond als onderpand van leningen en
de gemeente merkt niets in de begroting en heeft geen extra leningen in de
boeken. Dat was het plan.

Slim, maar een beetje als de banken,
risico’s mogelijk maken waar uiteindelijk misschien de burgers voor op
moeten draaien en we zijn de grond
en invloed kwijt. De Kasteelboerderij
bijna gratis weg en de rest ‘om niet’.
De halve Kasteelse Bossen vervreemden? Wat vindt u?
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

Kunst|training|coaching

Open dag en opening 9 juli!
Openingskorting juli
10%

Trainingen, cursussen en workshops
voor jou, bedrijven en scholen!
www.kunstatelierbliss.nl

Vraagprijs

€299.000

uw brommobieldealer in de regio

k.k.

Verrassend ruim nostalgisch woonhuis in het centrum
van Horst met mogelijkheid tot dubbele bewoning.
Neem contact op voor nadere informatie of een vrijblijvende
bezichtiging: J.N. Hoebers 06-51431818 (na 18:00 uur)
joshoebers@gmail.com

WEJEBE Blitterswijck bv
Bianca Ambrosius | 06-51401314
Meerlosebaan 43
5861 CP | Wanssum

Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl
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Bespreking Poll week 25

Hittegolf of niet: ik draag een stropdas
Horst aan de Maas ging de afgelopen weken gebukt onder een ware
hittegolf, het kwik steeg meermaals boven de 30 graden uit. Dat is lekker als
je op het strand van de zon kan genieten, maar wie gewoon naar kantoor
moet staat met dit weer al gauw voor een moeilijke kledingkeuze. Voor 83
procent van de stemmers is het duidelijk: de stropdas blijft in de kast, ook als
zakenman. Zij vinden het geen probleem wanneer klanten bezoek krijgen van
iemand zonder stropdas. Dat sandalen en hotpants not done zijn in de zaken-

wereld, is begrijpelijk. Maar een pak met stropdas dragen terwijl het boven de
30 graden is alleen maar om er netjes uit te zien is gewoon is nergens voor
nodig.
De overige 17 procent vindt dat zakenlui altijd strak in het pak moeten
zijn. Je moet ook bij een hittegolf er representatief uitzien. En in de meeste
moderne kantoren en auto’s is airco aanwezig, dus hemdjes en korte broeken
voor werknemers zijn nergens voor nodig.

Aanpassingen aan kerk zijn noodzakelijk
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Swolgen zijn plannen om de kerk door middel van een (verschuifbare) glazen wand in tweeën te verdelen. Zo ontstaat er een afsluitbare kleine ruimte in
de kerk, die gebruikt kan worden als verwacht wordt dat niet de hele kerk gevuld
is of bij andere evenementen dan kerkdiensten. Op die manier hoeft bijvoorbeeld
niet de hele tijd de hele ruimte verwarmd te worden, wat weer kosten bespaard.
Kerken moeten tegenwoordig wel op zoek naar alternatieven om draaiende
te kunnen blijven. Door middel van zo’n afscheiding in de kerk kunnen er ook
niet-kerkelijke dingen worden georganiseerd, waardoor het gebouw weer meer

gebruikt wordt. Daarnaast is het onzin om de hele kerk te verwarmen voor een
mis in een dorp, waar misschien maar vijftien mensen naartoe komen.
Aan de andere kant is het zonde om dit soort aanpassingen te doen aan
zo’n historisch gebouw. Zo lang er nog wel mensen naar de kerk komen, moet
deze ook in zijn volle glorie worden gebruikt. En evenementen als concerten en
lezingen horen gewoon niet thuis in een kerkelijk gebouw, daar heb je cafés en
dorpshuizen voor.
Aanpassingen aan kerk zijn noodzakelijk. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 26) > Ik voed mijn kinderen in het Nederlands op > eens 41% oneens 59%

Douven Blauwe Bessen BV in Melderslo is gespecialiseerd
in de teelt van 32 hectare blauwe bessen.
De werkwijze van het teeltbedrijf is erop gericht om de
gezonde stoffen, die van nature in de blauwe bes zitten,
zo puur mogelijk aan te bieden. Hiervoor is het merk
B-Berry® opgericht, een merk dat staat voor een
gezonde levensstijl. Het resultaat is een scala aan verse
en verwerkte blauwe bessenproducten die in binnenen buitenland hun weg naar de consument weten te vinden.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Kandidaten die een bijdrage kunnen leveren aan het succes van onze organisatie worden uitgenodigd
om te reageren op de vacature:

Allround medewerker fruitteelt
Wij bieden
Bij goed functioneren een duurzame
arbeidsrelatie op basis van een
fulltime dienstverband.

Verder ben je kundig in het oplossen van technische
problemen en het doen van noodzakelijke registraties.
Tijdens de oogstperiode stuur je de oogstmedewerkers aan.

Aanvangsalaris is conform de CAO
voor de Open Teelten. Opleiding &
ontwikkeling is onderdeel van onze
secundaire arbeidsvoorwaarden.

De functie heeft een sterk meewerkend karakter
en er wordt verwacht dat je alle voorkomende
werkzaamheden zelfstandig kunt uitvoeren.

Reageren
Je cv en motivatie kun je uitsluitend per
e-mail sturen naar info@b-berry.nl.

Wij vragen
• kennis van volle grond- en substraatteelt;
• spuitlicentie 1;
• technisch inzicht;
• goede sociale vaardigheden;
• computervaardigheden,
waaronder het programma Excel;
• kennis van blauwe bessen (zachtfruit) is een pre;
• ambitie om door te groeien binnen onze organisatie.

Voor vragen, naar aanleiding van deze
advertentie, kun je contact opnemen
met Mery Douven, 06-12635427.

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

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

Het takenpakket van de Allround medewerker fruitteelt
bestaat onder andere uit: de gewasverzorging, de controle
en bestrijding van ziekten en plagen, de waterhuishouding,
het toepassen van voedingsschema’s en onderhoud van
machines en installaties.

m/v

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

werken

America Tel. 06-12359686

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

Douven Blauwe Bessen BV
Herenbosweg 30B | 5962 NX Melderslo | T: 0478 69 06 16 | info@b-berry.nl | www.b-berry.nl

brandt
los!
Het Brusseldebacle
Zoals ik een tijdje geleden
al aankondigde, woonde ik
laatst een concert bij van
Coldplay. Het concert was
geweldig, maar werd lichtelijk
overschaduwd door een hel
van een terugreis.
Het begon eigenlijk al in de
metro. Blijkbaar hebben Belgen
nóg meer moeite met grote
massa’s mensen verwerken dan
Nederlanders, want de enkele
metro die reed in Brussel kon de
enorme hoeveelheid Coldplayfans
gewoonweg niet aan. Uiteindelijk
kwamen we toch veilig bij de
auto’s aan, maar daar ging het
bij het wegrijden mis toen de
ene auto een paal schampte.
Wat schade, maar toch op naar
huis en daar alles maar afhandelen. Dachten we. Ruim drie uur
zijn we onderweg geweest,
nadat een deel van de snelweg
was afgesloten wegens werkzaamheden. Lichte hysterie
overspoelde de Opel Corsa waarin
ik met twee vriendinnen zat, toen
de tomtom de weg kwijtraakte en
we het zelf moesten uitzoeken
(“Moet ik hier links?” “Ehm... ik
weet het niet zeker. Doe maar!”
“Zeker?” “’Nee, shit”). De navigatie van de andere auto had het
inmiddels helemaal begeven en
we waren onze medeconcertgangers kwijtgeraakt bij een van de
vele vage Belgische omleidingen.
Na een telefoongesprek van een
kwartier vonden we elkaar
godzijdank terug op een achterafweggetje in the middle of
nowhere. Onze tomtom deed
inmiddels weer enigszins
normaal, maar stuurde ons nu
binnendoor, wat opnieuw voor
paniek zorgde (want vreemde
achterafweggetjes in het donker
zijn nu eenmaal eng). Toen uiteindelijk de snelweg in zicht was
en we ons langzaam maar zeker
weer op bekend grondgebied
begaven, was de opluchting dan
ook groot. Om 04.00 uur ’s nachts
waren we thuis. Coldplay speelde
tot 23.00 uur. Dus. Weer een
vooroordeel bevestigd. Laat nooit
zes vrouwen midden in de nacht
van Brussel naar Horst aan de
Maas rijden. Nóóit.
Aniek
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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.

Integratie statushouders
Afgelopen vrijdag was ik aanwezig bij de Raadsthemamiddag integratie statushouders op het PETC+ terrein in Hegelsom. Net als andere
gemeenten in Nederland heeft Horst aan de Maas een door het Rijk
opgelegde taakstelling om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te huisvesten en te ondersteunen bij integratie.

besteed. Verder ervaren de vele vrijwilligers een gebrek aan tijd en menskracht. Goede begeleiding is mede
hierdoor bijna niet meer mogelijk.
De wil om te helpen is zeker aanwezig,
met name de papierwinkel zorgt voor
overbelasting. Kordate sturing tussen
betrokken partijen is gewenst om alle
elementen soepel in elkaar te laten
passen. Want pas dan kan men de tijd
effectief benutten. En de statushouders? Zij hebben volop vertrouwen

in de toekomst, zitten vol ambitie en
willen heel graag mee doen, aan het
werk en een nieuw bestaan op te
bouwen.
Zou het niet mooi zijn als alle
vluchtelingen succesvol deel gaan
uitmaken van onze samenleving. Dit is
goed voor hen en voor ons. Hiervoor
hebben we iedereen nodig. Heeft u
ideeën? Neem contact met ons op.
Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

gemeenteraad van Horst aan de Maas
heeft destijds al vragen gesteld aan
het College van B&W over de gevolgen
van het stoppen van de samenwerking
met de Mutsaersstichting. De reactie van B&W: de zorg zou niet lijden
onder de nieuwe aanpak. De praktijk
wees anders uit. Onlangs besloot de
Mutsaersstichting te stoppen met haar
hulpaanbod. De samenwerking tussen
alle betrokken partijen in de aanpak

verloopt slecht en het aantal tijdelijke
huisverboden, dat voorafgaat aan de
crisishulp, is drastisch verminderd.
Bureau Jeugdzorg had niet de expertise
of juiste systemen in huis, protocollen
werden onvoldoende nageleefd en
kritische inspectierapporten volgden.
De samenwerking met Jeugdzorg
verloopt stroperig door te veel overleg,
te veel partners en gemeenten die
allemaal zo hun eigen eisen hebben.

Totale magazijnleegverkoop

Maar hoe ziet zo’n traject van
inburgering en integratie eruit en
welke partijen zijn hierbij betrokken? Tijdens deze middag kon men
in gesprek met betrokken professionals, vrijwilligers en met statushou-

ders zelf. Hoe ervaren zij de praktijk?
Welke ingrediënten zorgen voor succes
en welke struikelblokken liggen er?
Met name de taal blijft moeilijk,
elkaar verstaan en begrijpen. Via scholing wordt hier volop aandacht aan

Totale magazijnleegverkoop
Veilig Thuis
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg.
Onderdeel van de |jeugdzorg is het Meldpunt Veilig Thuis. Meldingen voor
huiselijk geweld dienen daar binnen te komen. Aanvankelijk werd dat
Meldpunt geregeld door de Mutsaersstichting in samenwerking met
Bureau Jeugdzorg. De Mutsaersstichting was en is al jaren expert op het
gebied van huiselijk geweld
Al vrij snel, in juli 2015, moest
de Mutsaersstichting zich terugtrekken van de gemeenten in
Noord- en Midden Limburg uit

Veilig Thuis. Vanaf dat moment is de
Mutsaersstichting niet meer betrokken bij gevallen van huiselijk geweld.
Wel nog bij crisissituaties. De SP in de

Nogal wat punten waar de SP
zich ernstig zorgen over maakt.
Zeker als met het wegvallen van de
Mutsaersstichting gezinnen en kinderen zonder crisishulp komen te zitten.
Het is onduidelijk welke consequenties dit kan hebben. Reden voor de SP
om opnieuw vragen te stellen aan het
college van B&W.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Ambtelijke organisatie in control?
Wij maken ons zorgen. En dit keer gaat het over onze eigen organisatie. uitgegeven. Er is dus geld besteed
Afgelopen periode werden wij geïnformeerd over de zorgwekkend hoge
zonder dat we er van af wisten.
werkdruk binnen de ambtelijke dienst van onze gemeente.
Is onze organisatie wel in control?
Wij hebben in 2013 in alle vertrouwen
ingestemd met deze afspraak maar
Om de structureel te hoge
in 2013 is afgesproken dat er vanaf
die wordt zo van tafel geveegd. Het is
werkdruk terug te brengen naar
2018 een bedrag van 1 miljoen euro
vreemd om te zien dat vier jaar later
een houdbaar niveau vraagt het
bezuinigd zou worden.
deze afspraak moet worden herzien.
College de raad het personeelsbudget
Vanwege de werkdruk kan deze
Dat het niet efficiënter kan, maar dat
gedurende drie jaar te verruimen
afspraak blijkbaar niet worden nageer juist meer ruimte nodig is en dat
met 1,5 miljoen euro. Dit terwijl er
komen, er is juist 1 miljoen euro extra

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

Cateringservice

077 – 77 03 308

Jolanda Pouwels

Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

Iets te vieren?

3 van de 4 slaagt!

www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453
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Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl
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Graag tot ziens bij:

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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*tenzij anders aangegeven
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tot 70% 1 koopavond
Euro
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www.mens-en-relatie.nl

Ga op vakantie van je vakantiegeld!

Totale magazijnleegverkoop

Korting
tot 70%

er sprake is van een hoge werkdruk.
We zouden met burgerinitiatieven
en digitalisering toch juist slagvaardig worden? Nu blijkt dat het juist
meer werk en geld kost. Voor D66 is
de onderbouwing van het voorstel
volstrekt onvoldoende en wij hebben
dan ook via een motie gevraagd om
een nader onderzoek. Wij zijn zeer
benieuwd naar het vervolg en zullen

N 75 JAAR ER

Nieuwe cv-ketel nodig?
Uw voordeel:

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

Info: www.slimmeketelplan.nl

de lezers van deze krant daarvan op
de hoogte houden.
Wij vinden de gang van zaken
onacceptabel wat vindt u? Als u
hierover met ons wilt praten, dat kan.
Wij zitten elke eerste zaterdag van de
maand van 11.00 tot 12.00 uur in de
bibliotheek van Horst.
Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas

Carbootsale Tegelen.
Zondag 16 juli manege Tegelen terrein
Heideruiters Klein Zwitserland
www.hh-marktkramen.nl 9-15.30 uur.
Campers te huur. Nog een
mogelijkheid voor de zomer.
Huur een camper. Camper verhuur de
Witte Horst-Venlo. Luc Boekestijn
06 43 47 63 39 www.essodewitte.nl
Preipoters gevraagd voor de
komende weken. Vanaf 13 jaar.
Stuur een appje met je naam en
geboortedatum naar Cindy
06 15 42 76 21. Leijsten Kronenberg.
Nieuwe aardappelen. Aardappelen
van nieuwe oogst! Zelfbediening!
Kellenaers-Kusters Bosstraat 63
Hegelsom.
Gevraagd rozenoculeerders en
binders, voor juli en augustus.
J. Geurts Lottum tel. 06 28 12 24 01.
Heerlijke verse asperges te koop,
tot zeker half juli, ook geschild!
Verhaeg Asperges Kranestraat 38
Horst. Ma-vrij 10-12 en 13-17u.
Za 9-17u. Tel. 077 398 65 90.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg
40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.
Te koop verzorgingsbed hoog-laag
met papegaai z.g.a.n. met matras licht
eiken kleur. Tel. 06 23 37 20 01.
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Afspraak maken over
werk, inkomen en zorg:
direct en snel geholpen!
Voor al uw vragen op het gebied van werk, inkomen en zorg kunt terecht bij de gemeente
Horst aan de Maas. U maakt hiervoor een afspraak. U wordt dan direct geholpen.
Zo voorkomen we dat u lang moet wachten.
voor een vraagverhelderend gesprek met
een consulent van de afdeling werk, inkomen
en zorg. Dat kan bij u thuis, maar ook in het
gemeentehuis, of ergens anders waar u het
prettig vindt. Dit kunt u tijdens het telefoongesprek bespreken.

Afspraak maken?
Neemt u 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 telefoongesprek stelt de medewerker
u een aantal vragen om een goed beeld te
krijgen van uw situatie en uw vraag. Afhankelijk
van uw vraag wordt er een afspraak gepland

4

5

5

7

7

9

9

5

10

10

+
+

+

4m

2

181 m
2

59

3

2

11

12

6

13

7

11

11

8

12

9

15

14

13

16

10

Kavels te koop
13

12

14

11

15

14

16

15

16

2

2

2m

2

25

Afhang fase C

Kavels te koop

25

59

5m

6

2

18

12

2

2

0

revisie

2

48

15

formaat

20

A0
0
revisie

4.45

+

4.45

P=2

P=2

P=2

6

m2

8

m2

K65

133

m2

m2

8

7

m2

m2

m2

K6

0

39

235

K63

242

K63

333

K64

229

2

K. Diels

W. Konings

B. Peelen

getekend

gecontroleerd

akkoord

56

2

2

30-01-2017
datum

gemeente

2

documentstatus

21

WERKTEKENING
fase

1:500

bladnr.

0

projectnummer / tekeningnummer

15

24

akkoord

Afdeling: Ruimte

16

omschrijving

Kaveltekening
Overzichttekening

20

A0

schaal

21

1:500

datum

Kaveltekening
fase
Overzichttekening

22

Kavels te koop

20

A0

schaal

21

2

200 m

P=24.5
0+

142 m

K468

2

136 m

P=24.5
0+

P=24.5
0+

0+

P=24.5

P=24.5

K467

2

K466

130 m

K464

123 m
2

2

2

2

M

K5

N

N

Q

P
0
revisie

B. Peelen

30-01-2017

getekend

gecontroleerd

akkoord

datum

19

documentstatus

WERKTEKENING

R

gemeente

20

Q

Eerste uitgave

K. Diels

W. Konings

B. Peelen

30

omschrijving

getekend

gecontroleerd

akkoord

da

opdrachtgever

Afdeling: Ruimte
Team: Openbare werken
gemeente

project

De Afhang
Bouw- en woonrijp maken
omschrijving

Kaveltekening
Overzichttekening

documentstatus

WERKTEKENING
formaat

A0

schaal

21

1:500

fase

bladnr.

22

R

En weer
mocht 24burgemeester Kees van Rooij
23
namens22de gemeente
Horst
aan de Maas
23
24
een 60 jarig huwelijkspaar feliciteren.
Ditmaal bezocht hij het echtpaar Laureijs Verheijen uit Horst.
1:500

bladnr.

van

projectnummer / tekeningnummer

OW/08/13/BRP/ 1000

fase

219 m2

4m

51

W. Konings

gemeente

omschrijving

211 m2

4m

K. Diels

De Afhang
17
18
Bouw- en woonrijp maken

formaat

19

K5

20

OW/08/13/BRP/
100030-01-2017 Q
B. Peelen

W. Konings

gecontroleerd
23

getekend

Eerste uitgave

Team: Openbare werken
De Afhang
Bouw- en woonrijp maken
project

formaat

18

van

K. Diels

22

omschrijving

K473a

50

P

5m

Afdeling: Ruimte
revisie
omschrijving
opdrachtgever
Team: Openbare werken

19

0+

54

2m

55

2m

K5

59

245 m2

K5

37

R

schaal
Eerste uitgave

opdrachtgever

project

14

K465

2

117 m

0+

K5

25

K5

25

2

K473

20 5
4m 2
2
P2 K5
04 53
m2

2

2

4m

omschrijving

2
N

M

2

46

2

K
K474a

K474

L

4L0

2

8m

47

335 m

216 m2

219 m2

2

43

18

2

De Afhang
Bouw- en woonrijp maken

2

2 19

18

17

7

K65

182

+

4.45

m2 P=
2

277 m
2

K463

0+

P=24.5

41

3m

42

45

4m

K5

Eerste uitgave

44

8m

K472

J

K474

3m

4m

K5

15

2

project

2m

56

335 m2

8m

4m

K5

15

Afdeling: RuimteK5
25 4
9
2 werken
Team: Openbare
m

2m

5m

13

17

K65

9

K65

+

4.45

P=2

8

m2

9

K65

133

K65

128

K462

286 m
2

K461

2

K468

200 m

0+

P=24.5

15

4m

K5

59

K472

M

K5

K5

K5

2

Kaveltekening
Overzichttekening

2

293 m2

K473a

19

50

4m

51

4m

293 m

219
m2m2 216 m2
245

211 m2

245 m2

K471

K471

K m2
211
K473 K474a
K474

K473a

K473

omschrijving

17

J
L

335 m2

K5

37

K5

20

20

2

2m

128

+

m2

7

138

2

K472

P=24.5

2

293 m2

2

K466

136 m

142 m

0+

2

K468
P=24
20.5
0 0+
m

K467

2

m2 13
0m

K471

P=24.5

K459

274 m
2

K460

280 m

0+
P=24.5

P=24.5

211 m2

245 m2

P=24.5
0+

K458

169 m
2

0+

K473

295 m2

295 m2

216 m2

219 m2

14

Gemeente Horst aan de Maas | Postbus 6005 | 5961 AA Horst | E gemeente@horstaandemaas.nl | W www.horstaandemaas.nl

Kavels te koop

K473a

K5

4m

2

25

4m

H

K470 K474a
K
K474
295 m2

14

20

K470

K470

K5

4

2

25

K571

2

335 m2

30

K5

2

2m

J

K472

K5

4m

181 m

15

25

K570

4m

2

2

2

G

H

opdrachtgever

4m

187 m

15

K569

15

220

4m

2

2

187 m

2

8m
20

187 m
2

154 m
2

4m

18

1

155m
42m

2

K568

K565

188 m
2

2

5721

2

K5720

187 m

K569

187 m

2

K5629

187 m

2

2

K568

187 m

15

4m

2m

2

4m

22.

K470

2

2

8 m 88 m
2 2

187 m

2

K571

181 m

15

25

19

8m

K567

2

2

187 m

19

K566

2

K570

m2

2

K567

2

K567

187 m

K5626

2

Ø500mm

F

K531

K

2

P=24.5
0+

2

4m

08 0
K3 85430
m2
K5 20053
m
K
K
25 K
5 1 m22
14 54 37 55
2 54
3m 1 4m 0
K5 14m3 2m41
25 K5
K5 220K55 2
2
2 m55
14 4
4m 1
14 24
3m 2
3m 2
2
2
2

15

4.45

6

m2

K65

333

m2

333

K64

P=24.5
0+
P=24.5 K466
0+ 136 m
2 K455
216 m
P=P=
2
2424
.50+
.50+ K467
142 m K456
2 15
1 m2
P= .5
P=2424
.50+0+ K46 K45
7
8
200 m 153 m
2
2
P=24.5
0+

.50+ K46
K46
6

136 m 123 4
2
m2

50

4m

51

K.5
467
24
142 0+ K465

P=24.5 P=
0+ 24

K5

37

K5

20

P=24.5
0+
P=

2

2

134 m 2 K5
2 0 5
4 2
K532K5 m2
134 m204 53
2 m
2

2

2

47

2

K65

182

39

m2

0

m2

K6

K64

229

39

m2

0

m2

K63

235

45
4

12317m7 1
2m2

P=P=
2424
.50+
.50+ KK
46
45
52
1318
04
mm
22

462

K464

123 m
2

0+

K530

134 m

2

2

K526

P=24.5

5 m2

K491
22

132 m

K524

121 m
2

K525

121 m
2

K523

154 m
2

P=24

P=24.5

K490

187 m
2

2

K522

154 m

2

K521

0+

P=
P=24
24.5
.50+
0+

P=24.5 P=
0+ 24

187 m
2

K489

187 m
2

K488

P=24.5

2

K520

154 m

2

134 m

2

45

2

P=2

P=2

m2

7K

8K64

m2333

K63

242

K63

0

9m

2

m222 639

235

8

7

2

.50+
P=24
P=24.5 .50+
0+ K463
1124
P=
7m
.520+

277 m

P=24.5 P=24.5
0+ K460+ K463
5
130 m 117 m
2
2

0+

277 m P=P=
.50+
2 2424
.50+K46
K

2

286 m P=24
.50+
.50+K46
K45
2
3
11716m9 0
2m2
K

P=24.5

K462

.50+

286 m
2

K461

280 m

K461P=
24

0+

0+
P=24.5

K460 P=24.5

2

K459

274 m

24.50+

K483

2 m2

K462
7
K4427
9 m2
16

286 m
2

K461

280 m
2

K460

274 m
2

0+

K458

2

153 m

000m2
P=24.5 P=24.50+
0+
K459
P=24.5
274 m
0+
2
P=24.5
0+
K460
280 m
2
P=

P=24.5 169
m2
0+

24.50+

P=24.5

K457

151 m

K458

0+153 m2

0m
P=
2 24.5

K48
0+1
00
2

000 m

176 m

43

8m

2

41 K529

3m

42

3m

K5

K527

201 m

K5 K
413528
8m 0
4m

K5

14

14

4m

4m

Geen
geme

G

18

2

+

4.45

+

4.45

m2 P=
2

8

m2

133

+

+

4.45

4.45

P=2

P=2

7

m2

K65

138

K65

P=2

K6 K

133

K65

m2

8

m2

138

659
182 516
m228 m
P2=2 P=2
4.454.45
+ +

4.45

+

4.45

P=2

P=2

6

m2

7

K65

182

+

4.45

7

m2

8

m2

K63

23

138

4.45

22

B

H

293 m2

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met
B. Peelen, telefonisch te bereiken via 077 – 477 97 77
of per e-mail, b.peelen@horstaandemaas.nl.
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VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

Inschrijving Rabobank
Clubkas Campagne gestart
De inschrijfperiode voor deelname
aan Rabobank Clubkas Campagne
is gestart. Schrijf jouw club nu in
om jullie doelen te bereiken!
Hoe meer stemmen er worden
uitgebracht, des te meer geld je
club ontvangt. Inschrijven kan tot
en met 15 september.

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

UITREIKING BANKBATTLE
Medio mei was dé Rabobank Bankbattle! 32 groepen van de
basisscholen gingen met elkaar de strijd aan om de code van
de kluis te kraken.
De 3 poulewinnaars waren:
• De Kroevert in Kronenberg
• De Brink in Melderslo
• De Bongerd in Venray

#raboclubkasHV

Zij ontvingen een echte karikatuurtekening van de hele klas,
gemaakt door Ted Lenssen van Teds Comic Art in Tienray.
Gefeliciteerd jongens en meisjes!

facebook.com/
raboclubkasHV

Doe mee en kom in actie via
rabo.nl/horstvenray/rcc

Stemmen tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne
Alle meerderjarige particuliere klanten
die vóór 15 augustus lid zijn van Rabobank
Horst Venray kunnen in het najaar hun stem
uitbrengen op hun favoriete clubs.
Twijfelt u of u lid bent? Ga dan naar Internetbankieren en vervolgens naar ‘Uw gegevens’.
Bent u nog geen lid van de bank?
Meld u dan vóór 15 augustus aan op onze
website rabobank.nl/horstvenray

groep 7-8 van de Bong

Rabobank
Clubkas
Campagne

erd

Schrijf jouw
club nu in!

U doet straks toch ook mee?
De Clubkas Campagne van Rabobank Horst Venray
HYPOTHEEK INLOOPSPREEKUUR:
De inschrijfperiode voor deelname aan de Rabobank Clubkascampagne is
gestart. Schrijf jouw
club nu in omUUR
jullie doelen te bereiken! Hoe meer stemmen
IEDERE DONDERDAG VAN 16.00
- 18.30

groep 8 van de Brink

er worden uitgebracht, des te meer geld je club ontvangt.
Heeft u woonvragen? Loop dan vrijblijvend binnen
tijdens ons Inloopspreekuur op onze kantoren
Inschrijven kan tot en met 15 september.
Schouwburgplein 13 in Venray en Spoorweg 2 inDoe
Hegelsom.
Onze
hypotheekadviseurs
berekenen uw maximale
mee en kom
in actie
via rabo.nl/horstvenray/rcc
hypotheek en maandlasten én vertellen u meer over het online Rabobank Hypotheekdossier.

Een aandeel in elkaar

groep 8 van de Kroevert

#HOERAGESLAAGD
Het #HoeraGeslaagd promotieteam van de Rabobank heeft een
aantal geslaagden feestelijk in het zonnetje gezet. Het team
kwam niet alleen aan huis, maar bezocht de jongeren zelfs op
hun werk in de supermarkt of in de kas.
We wensen alle geslaagden veel plezier bij de diploma-uitreiking én
succes met de toekomstplannen!

Ik woon.
En ik regel zelf een subsidie voor de aanpassing van mijn huis

Ik houd van mijn huis. Op www.IkWoonLeefZorg.nl las ik dat er verschillende mogelijkheden zijn om
woningaanpassingen te financieren. Zo kan ik hier ook in de toekomst veilig en comfortabel blijven wonen.

Alles over langer zelfstandig wonen op IkWoonLeefZorg.nl
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Jaargangfinales Dordrecht

Prima resultaten
voor HZPC
Door: zwemvereniging HZPC
In Dordrecht vonden zondag 2 juli de jaarlijkse jaargangfinales plaats
voor de jongste zwemmers, oftewel het NK Minioren 2017.
Deze afsluitende wedstrijd wordt
afgewerkt in een 50 meterbad, iets
wat voor de meesten een hele nieuwe
ervaring is. HZPC was met een afvaardiging van maar liefst vijf zwemmers
vertegenwoordigd.
De dag begon uitstekend met een
tweede plaats voor Tijn van Kuijk op
de 200 meter wisselslag. Op dezelfde
afstand zwom Cas Verstegen een goede
tijd en werd daarmee negende van
Nederland.
Snel hierna volgde voor Tijn de
100 meter schoolslag. Ook hier wist Tijn
zich op het podium te zwemmen, na
een goede race tikte hij als derde aan,
Cas werd op deze afstand zestiende.
Lars Hagens mocht in een andere
leeftijdscategorie ook aantreden voor
100 meter schoolslag, hij werd na een
goed verzorgde race vijftiende.
Na een hele tijd wachten mocht
ook Danee Verstegen haar kunsten
laten zien op de 100 meter vlinderslag, met als resultaat een achttiende

plek. Voor Tijn stond de derde afstand
voor de ochtendsessie inmiddels op
punt van beginnen. Tijn zwom op de
100 meter rugslag naar een zesde
plaats. Als laatste van de ochtend kon
Isis van Kuijk eindelijk aan de slag.
Isis, de jongste van het stel, deed uitstekend haar best en werd achttiende
op de 200 meter wisselslag.
De middagsessie begon voor HZPC
met de 400 meter vrije slag voor Cas,
op deze lange afstand zwom Cas een
mooi opgebouwde race en werd 22e.
De laatste afstand van de dag was
voor Tijn en Cas de 100 meter vlinderslag, ze werden hier respectievelijk
zesde en twaalfde. Al met al was het
een lange dag, met prima resultaten.
Als hoogtepunt natuurlijk de podiumplaatsen voor Tijn, maar laten we
vooral niet vergeten dat alle zwemmers
van HZPC puike tijden hebben neergezet, ze hebben laten zien dat ze ook in
een 50 meter bad van zich kunnen en
(in de toekomst) zullen laten spreken.

Zaerums Beach Event
Volleybalvereniging Athos’70 uit Sevenum organiseerde in samenwerking met café Croes Moeke op
zaterdag 1 en zondag 2 juli het jaarlijkse Zaerums Beach Event. Het Raadhuisplein in Sevenum was
volledig bedekt met zand waarop beachvolleybalwedstrijden gespeeld werden. Op zaterdag speelden de
jeugd en de lage mixklasse en op zondag was het de beurt aan de hoge mixklasse en de damesteams.

Tweede editie

Kiwanis Duo-Marathon
Horst aan de Maas
De tweede editie van de Kiwanis Duo-Marathon Horst aan de Maas vindt plaats op zondag 24 september.
Deelnemers kunnen zich vanaf nu inschrijven.
Teams bestaande uit twee personen
leggen afwisselend rennend en fietsend
(er mag één fiets per team mee) een
afstand van 21 of 42 kilometer af. Het is
aan de deelnemers zelf om te bepalen
wanneer en hoe vaak het rennen en
fietsen wordt gewisseld. Onderweg
is er, op bijzondere plekken in het
gebied, een aantal drankposten. Start
is om 11.00 uur in het centrum van
Sevenum. Het startsein wordt gegeven
door burgemeester Kees van Rooij en
wethouder Bob Vostermans. Volgens
de organisatie is niet de eindtijd het

belangrijkste, maar juist de combinatie van een sportieve prestatie
met het genieten van het landschap.
De tijd wordt niet officieel geklokt.
De opbrengst van de marathon gaat
naar een goed doel gaat waarin het
kind centraal staat. Dat is dit jaar een
speeltoestel voor de jeugd, dat op een
nader te bepalen plaats in Sevenum
wordt geplaatst. Nieuw dit jaar is
de samenwerking van Kiwanis Horst
aan de Maas met de basisscholen
De Horizon, Krullevaar en Dobbelsteen
uit Sevenum. Zes leerlingen heb-

MEGA
ROMMELMARKT

Adviserend
verkoper m/v

Carbootsale Horst

9 + 23 juli

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

Filiaal Beringe
MBO diploma niveau 3-4 - (32/40 uur)
Ambitieus, commercieel, technisch, teamspeler
Je bent als aankomend verkoper de vraagbaak en (op termijn) expert op het gebied van onze product-groepen in
lucht, water en/of elektriciteit. Je werkt actief mee in het team aan de uitvoering van de verkoopplannen. Je wilt

ben plaatsgenomen in de werkgroep
om mee te denken over waar de
opbrengst van deze dag naar toe gaat.
Daarnaast helpen zij Kiwanis Horst
aan de Maas met de PR om zoveel
mogelijk geld binnen te halen voor
het goede doel. Voorafgaand aan de
Kiwanis Duo-Marathon vindt daarom
een 3 kilometerloop plaats in het
centrum van Sevenum voor alle basisschoolleerlingen.
Inschrijven kan via www.inschrijven.nl, kijk voor meer informatie op
www.kiwanisduomarathon.nl

www.carbootsalehorst.nl

Uw betrokken en
deskundige advocaat
voor:
Ysselsteyn

ARBEIDSRECHT

het vak van verkoper (verder) leren en meegroeien met de organisatie.

Solliciteren? Zie de volledige
vacaturetekst op www.wildkamp.nl

T: 0478-20 16 04
info@vanhoefadvocatuur.nl
www.vanhoefadvocatuur.nl

tuinenterrasysselsteyn.nl
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Diploma’s synchroonzwemsters
Door: zwemvereniging HZPC
Dertien synchroonzwemsters van zwemverenigig HZPC uit Horst mochten zaterdag 1 juli op
voor één (of zelfs twee) van de volgende aanloopdiploma’s. Basishouding: Saar, Fenne, Lynn,
Nicole. Zeilboot: Saar, Evelien, Noor, Suus, Maud. Balletbeen: Elvira, Anna O., Pien. Spagaat: Nienke,
Anna K. Alle zwemsters hebben het supergoed gedaan en zijn dan ook allemaal geslaagd voor een
(of zelfs twee) van de diploma’s.

Sponsoractie goed doel

Jako voetbal- en
korfbaldagen in Lottum
De Jako voetbal- en korfbaldagen in Lottum vinden ook dit jaar plaats op Sportpark Oud Aast. Van maandag
17 tot en met vrijdag 21 juli zijn de voetbaldagen en van dinsdag 25 tot en met donderdag 27 juli is het de beurt
aan de korfballers.
Sportevents4kidz organiseert tijdens deze dagen een sponsordribbel.
Doel is de deelnemers er van bewust
proberen te maken dat er veel kinderen zijn in de wereld die het veel
slechter hebben dan zij.
De opbrengst van deze actie gaat
voor de helft naar de stichting Kans
op Toekomst, het andere deel wordt
door S.V. Lottum aan een zelf te kie-

zen goed doel ter beschikking gesteld.
De stichting Kans op Toekomst zorgt
er onder andere voor dat weeskinderen in Ethiopië onderwijs kunnen
volgen, de noodzakelijke geneeskundige hulp krijgen en sinds dit jaar
ook kunnen trainen en voetballen.
Het andere deel gaat dit jaar naar de
Stichting Speeltuin Roeffen Mart in
Grubbenvorst die de opbrengst wil

besteden aan de realisatie van een
hoogwaardige picknickset.
Tijdens de sponsoractie gaan de
deelnemers van de voetbaldagen
allemaal 1.000 meter dribbelen op
vrijdagmiddag 21 juli om 13.15 uur.
Op donderdag 27 juli gaan de korfballers zo veel mogelijk doelpunten
proberen te scoren in een bepaalde
tijd.

Geslaagde wedstrijden

Parkhotel Open
tennistoernooi in Horst
Door: Tennisclub HTC
Tennisclub HTC uit Horst heeft van maandag 26 juni tot en met zondag 2 juli haar jaarlijks open-tennistoernooi
gehouden.
De voorspelde regenbuien bleven
vrijwel de gehele week uit. Alleen
op de finaledagen probeerde enkele
kleine regenbuien roet in het eten te
gooien, maar de goede sfeer werd er
niet door aangetast en de planning
kwam er niet door in gevaar. Een zeer
tevreden voorzitter kon na afloop van
het toernooi dan ook niets anders
doen dan iedereen, die op welke
wijze dan ook aan het welslagen van
het toernooi had bijgedragen, zeer
hartelijk te bedanken. Ze hoopte dat
iedereen, maar vooral de deelnemers

genoten hadden van een mooie tennisweek en nodigde ze uit om het volgend jaar zeker weer deel te nemen.

Prijzen overhandigd
aan winnaars
Hierna maakte de organisatie de
finalisten in alle categorieën bekend
en kregen de tweede en eerste
prijswinnaars hun prijs overhandigd.
Winnaar in de hoogste categorieën
was bij de dames Joske Renkens
en bij de heren Bobby Minten.

Bobby bedankte de organisatie voor
het mooie toernooi en hoopte ook
het volgend jaar weer aanwezig
te kunnen zijn. Vervolgens was er
de inmiddels traditionele tombola.
De sponsorcommissie was er wederom
in geslaagd om vele mooie prijzen te
verkrijgen. De loten voor deze tombola
werden dan ook massaal gekocht.
Natuurlijk ging niet iedereen met een
prijs naar huis maar dat mocht de pret
niet drukken. Deze tombola was een
mooie afsluiting van een zeer geslaagd
toernooi.
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Nieuwe voorzitter
Wittenhorst
Het bestuur van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst draagt
Ron van den Bekerom voor als nieuwe voorzitter van de vereniging. Als de
leden tijdens de algemene ledenvergadering in september instemmen met
de voordracht volgt Van den Bekerom Ton Hagens op die de afgelopen 9 jaar
voorzitter was.

Nijntje Beweegfeest in America

Van den Bekerom (32) is geen
onbekende voor de Horster voetbalclub.
Naast het feit dat hij 13 jaar in diverse
elftallen van de vereniging meegespeeld heeft, staat hij vanuit zijn dagelijkse werk bij onder andere VVV-Venlo
veel in contact met de voetbalverenigingen in de regio. De selectiecommissie heeft naast een voorzitter ook twee
andere bestuursleden voorgedragen
voor RKsv Wittenhorst. Edwin van
Rensch (huidig bestuurslid organisa-

torische zaken) wordt voorgedragen
als vice-voorzitter en zal zich in die rol
onder andere richten op vrijwilligersbeleid. De 34-jarige Pim Rohenkohl is
kandidaat om de functie van Edwin van
Rensch als bestuurslid organisatorische
zaken over te nemen. Als de leden
tijdens de algemene ledenvergadering instemmen met alle kandidaten
heeft Wittenhorst voor het eerst in de
geschiedenis een bestuur bestaande uit
tien personen.

De kleuters van basisschool De Wouter uit America hebben op woensdag 28 juni deelgenomen aan
het Nijntje beweegfeest. Door de samenwerking van gymnastiekvereniging Hosema, Sport aan de
Maas en Dynamiek hebben meer dan zeventig kinderen hun beweegdiploma ontvangen uit handen
van de gemeentelijke JOGG-regisseur Nico Freriks. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Met het
behalen van het diploma hebben de kinderen aangetoond dat ze verschillende motorische vaardigheden onder de knie hebben. Door de bewegingslessen met een gevarieerd aanbod hebben de kinderen
onder begeleiding van sportconsulente Chantal Baghuis naar hun diploma toegewerkt.

Samenwerking tussen
Hosema en HZPC
Gymvereniging Hosema en zwemvereniging HZPC uit Horst werken op verschillende vlakken samen. Zo hebben
synchroonzwemsters en turnsters van de selectie tijdens een testperiode samen getraind, zowel bij Hosema in de
turnhal als bij HZPC in het zwembad. Op zondag 9 juli organiseren zij daarom een demonstratieshow.
Turnen en Synchroonzwemmen
hebben veel overeenkomsten: lenigheid, kracht én controle over de
spanning in het lichaam, aldus de
twee verenigingen. De synchroonzwemsters hebben bij Hosema veel
geleerd op het gebied van lenigheid
en krachttraining, en de turnsters hebben bij HZPC hard gewerkt aan hun
conditie. Ondertussen is het initiatief

van samenwerking tussen zwemen gymverenigingen ook landelijk
opgepakt door de KNZB (Koninklijke
Nederlandse Zwem Bond) en de KNGU
(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie).
Om te laten zien hoe beide
verenigingen deze samenwerking
hebben ervaren en wat zij te bieden
hebben, verzorgen Hosema en HZPC

op zondag 9 juli een demonstratieshow. Niet alleen synchroonzwemsters
en turnsters laten zien wat ze in huis
hebben, ook freerunners en dansers
van Hosema, waterpoloërs en wedstrijdzwemmers van HZPC verlenen
hun medewerking verlenen aan deze
demonstratieshow. De show duurt van
09.45 tot 11.00 uur en vindt plaats in
zwembad de Berkel in Horst.

Limburgs Kampioen
Hosema D2
Door: turnvereniging Hosema
In Kerkrade vonden zondag 2 juli de turnfinales van de competitiewedstrijden plaats. De meiden van niveau D2 team 2 van turnvereniging Hosema
hadden zich hiervoor geplaatst.
Het was een spannende finale
waarin gestreden moest worden tegen
thuisvereniging Balans uit Kerkrade
en de andere tegenstander was SSS
uit Helden. Op de onderdelen vloer
en brug turnden de meiden van
Hosema zeer netjes en heel stabiel.
Hier behaalde Hosema dan ook de
hoogste score. Ook op de sprong deden
de meiden het goed. Op de balk lieten

Zeskamp in Griendtsveen
De regen kon de elfde editie van de Griendtsveense zeskamp voor de basisschoolleerlingen op
zaterdag 1 juli niet verstoren. Het Hoefnagelsplein was deze dag het toneel van het jaarlijkse evenement. Met de ongunstige weersvoorspellingen in het achterhoofd begonnen 42 jeugdigen aan de zeven
tactische, snelle, gezellige, behendige en natte hindernissen. De zon werd niet gezien, maar uiteindelijk werd het toch droog. Na een spannende touwtrekwedstrijd kwam het team van coach Lianne de
Keizer als winnaar uit de bus. Met de naam peeldruppels won het team van Daan, Anouk, Benthe,
Camiel, Wouter, Sven, Elke en Pieter aan het eind van de dag de wisselbeker.

Maandaanbieding Juli
Nu een schotel Knotsen met
friet of aardappelschijfjes,
salade of appelmoes en een
saus naar keuze van € 7.50
voor maar € 6,-.

ze hier en daar helaas wat punten
liggen. Het was een nek-aan-nekrace.
Hosema mocht uiteindelijk op de
hoogste trede plaatsnemen: de meiden
van het niveau D2 zijn kampioen van
Limburg geworden met hun team.
Nine, Fenne, Mayke, Fiona, Maud, Lieke
en Irenée hebben dit superresultaat
behaald en dit was een mooie afsluiting van het wedstrijdseizoen samen.

tuin

opschonen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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& bellen
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ALLÉÉN BIJ ONS!
Vanaf nu exclusief verkri jgbaar bij
Telecombinatie Novocom!
General Mobile
Android One GM6
EU

onbeperkt bellen
onbeperkt sms’en
1 GB

24.vanaf

/mnd

Premium
Reseller

Totale
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toestelkosten betaling
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e10..-
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Venray
Venlo
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Kerkstraat 18 | 077 398 7648
Schoolstraat 18 | 0478 512 498
Klaasstraat 42 | 077 321 0134

www.telecombinatie.nl

Novocom

Bel ons gerust om een afspraak te maken.
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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.

jongeren 19

aan
Svea van Rens

Hieperdepiep
zomergriep

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Svea van Rens
17 jaar
Hegelsom
Sint-Lucas Boxtel

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een festivalreis willen maken. Dan zou ik met allemaal
vrienden festivals willen bezoeken over
de hele wereld. Welke weet ik nog niet
precies, wel dat het hardstyle festivals
zijn. Dit lijkt me heel erg vet.
Wat zou je nooit weggooien?
Dit vind ik een lastige vraag, want
eigenlijk verlies ik alles wel. Zelfs ook
dingen die erg speciaal voor me zijn.
Ik ben heel onhandig en verlies echt
alles. Mensen zeggen altijd tegen me
dat ik nog een keer mijn hoofd verlies,
zelf denk ik ook dat dit nog een keer
gaat gebeuren.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
De gekleurde broekentrend, elke
meisje van mijn leeftijd weet waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Dit was
toen echt zo trendy, maar als ik er
nu aan terug denk schaam ik me echt
diep. Ik ben zelfs een keer met een
groene broek en roze shirt naar buiten gegaan, toen kon dat nog allemaal.

Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Toen ik ongeveer 3 jaar oud was mocht
ik een keer kuikentjes gaan kijken bij
opa. Zodra ik het kuikentje in mijn handen kreeg, stopte ik het arme beestje
in mijn mond. Hier is nog een foto van
en het ziet er echt verschrikkelijk uit.
Mijn opa vertelt dit verhaal altijd.
Wat is je favoriete hobby?
Het ontwerpen en maken van meubels. Deze meubels maak ik voor
mezelf, maar ook voor anderen. Denk
dan bijvoorbeeld aan salontafels. Nu
ben ik bezig met een bed voor mezelf.
Op de middelbare school heb ik bouw
gedaan en nu doe ik een opleiding op
het Sint Lucas in Boxtel in deze zelfde
richting.
Wat is je droombaan?
Ik weet nog niet precies wat ik wil
gaan doen, maar wel zeker iets met
grafisch ontwerpen. Ook zou ik graag
nog bezig zijn met mijn handen.
Misschien wil ik wel een eigen bedrijf
beginnen en dat ik in opdracht voor
klanten dingen ontwerp, maar dat weet
ik nog allemaal niet zeker.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op de vrijdagavond ga ik vaak uit met
mijn vrienden. Dan drinken we samen
in en gaan naar De Lange in Horst of

we gaan naar een speciaal feestje zoals
een festival. Op zaterdagavond ben ik
meestal met mijn vriend en gaan we
bij iemand thuis zitten of samen gezellig wat doen.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Er is niet een bepaalde artiest met wie
ik zou willen ruilen. Wel zou ik graag
met iemand willen ruilen die al in het
creatieve wereldje zit. Dan zou ik alleen
zijn of haar bedrijf over hoeven te
nemen en het voort te zetten. Ook lijkt
het me leuk om met een hele grote
artiest te ruilen die alle grote festivals
af gaat. Het lijkt me echt heel erg vet
om mee te maken hoe dit is.
Optimist, pessimist of realist?
Dan ben ik toch wel een realist, maar
ook ben ik optimistisch ingesteld.
Ik ben wel positief ingesteld, maar ik
zie ook in dat sommige dingen niet
kunnen. Daarom ben ik ook een realist.
Dag of nacht?
Dag, want dan kan ik het meeste
bereiken en voor elkaar krijgen.
Uitgaan ’s nachts vind ik ook heel leuk,
maar overdag doe ik wel meer nuttige
dingen.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik heb wel mijn eigen stijl, want
ik draag echt wat ik zelf leuk vind.
Toch zit er variatie in en ook creativi-

teit. Elke dag draag ik wel wat anders,
maar toch blijft het mijn eigen ding.
Heb je een verborgen talent?
Mijn verborgen talent is dat ik me altijd
verslaap, maar dat ik dan altijd op
tijd kom. Ik kan echt niet uit mijn bed
’s morgens. Altijd zet ik een wekker,
maar toch verslaap ik me.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Weer een reis maken naar Thailand.
Thailand was echt het mooiste dat ik
ooit gezien heb en daarom zou ik heel
graag nog een keer terug gaan. We gingen toen naar Thailand met het gezin,
omdat pap en mam 25 jaar getrouwd
waren. Toen hebben we drie weken
door Thailand getrokken, dit was echt
een onvergetelijke reis.
Ben je bijgelovig?
Ik ben niet bijgelovig en ik geloof ook
niet. Toen ik klein was ben ik weleens
naar een kerk geweest, maar nu geloof
ik eigenlijk nergens meer in.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Als een enthousiast meisje, dat geen
moeite heeft om contact te maken met
anderen. Waarschijnlijk zullen ze ook
wel zien dat ik onhandig ben, want ik
maak heel erg vaak niet zo’n slimme
opmerkingen.

Wauw, wat was juni een
heftig maand. Ja, en dat zeg ik
terwijl ik zomervakantie heb.
Deze maand werd ik 20 jaar,
slaagde ik voor mijn vwodiploma en werd ik aangenomen voor mijn opleiding in
Utrecht.
Eigenlijk zou ik dus van de ene
party in de andere moeten rollen,
terwijl de harde werkelijkheid was
dat ik af en toe niet eens uit mijn
bed kon rollen. Nadat ik mijn
laatste drie rijlessen compleet
maar dan ook compleet verpest
had, besloot ik naar de dokter te
gaan. Want ja, een rijles rijden
zonder te schakelen en remmen is
ook gewoon gevaarlijk. Na een
kort onderzoekje was de dokter er
al snel uit: een zomergriepje.
Ben ik de enige die daar nog nooit
van gehoord heeft? Hoe kun je dan
ziek worden terwijl in juni
opnieuw weer een hitterecord
werd verbroken. Mij lijkt het
logischer om buiten een zonnesteek op te lopen. Toch zijn mijn
ouders ervan overtuigd dat het wel
indirect ligt aan het heerlijke
warme weer. Ik zou namelijk
teveel ijsjes halen bij Clevers, wat
zorgt voor verkoudheid.
Uiteindelijk verbood de dokter
mij dus om buiten te komen en
verboden mijn ouders het me om
nog ijsjes te gaan halen. Dat heb ik
precies twee dagen volgehouden.
Wat moet je anders met je vrije
tijd als je in Grubbenvorst woont?
Al mijn examenfeestjes en werk
kon ik ook niet afzeggen met als
resultaat dat ik nu nog semi-grieperig ben en iedereen in het huis
heb aangestoken. Kleine tip dus bij
zomergriep: ziek uit.
Liefs, Anke

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

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

Kermis in Melderslo
Dorpsraad Melderslo organiseert ook dit jaar weer de activiteiten rondom de kermis die plaatsvindt
van zondag 30 juli tot en met dinsdag 1 augustus. Er is onder andere een kinderrommelmarkt in de
St. Odastraat.
De openingsmis wordt niet in
de kerk, maar op het kermisterrein gehouden op de vloer van de
botsauto’s. Tijdens deze heilige mis
wordt de muziek opgeluisterd door
muziekvereniging Eendracht uit
Melderslo. Wethouder Paul Driessen,
kapelaan Mielnik en de misdienaars
openen na de mis de kermis met een

ritje in de botsauto’s. De heilige mis
wordt op zaterdag 30 juli om 17.30 uur
gehouden. Op zondag 30 juli wordt er
een kinderrommelmarkt georganiseerd
in de St. Odastraat. Deze vindt plaats
van 14.00 tot 17.00 uur. Kinderen tot
18 jaar mogen hier spulletjes verkopen. Er mag geen snoep, eten of drank
worden verkocht en er mag niet uit

een auto of aanhangwagen worden
verkocht. Op maandag 31 juli kunnen
kinderen hun kleurplaat inleveren
van 17.00 tot 18.30 uur bij een van
de kermisattracties in ruil voor een
ritje of korting. De trekking is om
19.00 uur op het podium. Op dinsdag
om 20.00 uur is de trekking van de
kermisloterij.

Vocalgroup Hoor’s

Wilhelminaplein Horst
wordt buitenconcertzaal
Vocalgroup Hoor’s gaat op maandag 10 juli vanaf 20.00 uur het Wilhelminaplein in Horst omtoveren tot een
podium. Zij geeft een concert met een gastoptreden van Popkoor The Inspiration uit Venlo onder leiding van
Angelique Pijnenburg.
Onder leiding van Dorrie Besouw
gaat het koor Horst van een muzikale avond verzorgen. Vocalgroup
Hoor’s is vierstemmig en zingt soms
zesstemmig. Het koor gebruikt eigen
solisten en combo. Het repertoire van

het koor is erg veelzijdig. Het bestaat
uit klassiekers zoals Queen, maar ook
uit Afrikaanse Liederen. Het koor zingt
popliedjes, afgewisseld met musicalnummers. Tevens gaat Vocalgroup
Hoor’s 7 juli te horen zijn tijdens het

Zomeravondconcert van Harmonie
orkest Noord Limburg.
Als extra toevoeging aan het
buitenconcert van 10 juli gaat Popkoor
The Inspiration uit Venlo een gastoptreden geven.

Escaperoom Kasteel
Huys ter Horst in de prijzen

Zingend de Maas over
Zangkoren Con Brio uit Broekhuizen/Broekhuizenvorst en de Gemengde
Zangvereniging Arcen (GZA) uit Arcen en ontmoeten elkaar op donderdag
13 juli vanaf 19.15 uur voor een concert op de Maas. De koren maken ter
afsluiting van het seizoen een overtocht over de rivier en bezoeken elkaars
dorpen waar ze enkele liederen zingen.
Het eerste concert vindt plaats
om 19.15 uur tijdens de overtocht van
Con Brio naar Arcen. Onder leiding van
dirigent Marcel Keupers zingt het koor
Ierse liederen en brengt het een bezoek
aan GZA in de Hertog Jan Proeverij
ter Arcen. Hier maken de twee koren
kennis met elkaar Gezamenlijk gaan zij
om 20.30 uur de Maas oversteken naar
Broekhuizen en de GZA zingt tijdens

de overtocht onder leiding van dirigent
Cornelia Burgers enkele liederen.
In Broekhuizen wordt het concert voortgezet bij het Maaspaviljoen. Hier gaan
de koren afzonderlijk elk vier stukken
zingen waarna zij hun stemmen samenvoegen voor een gezamenlijk lied.
Na afloop wordt de afsluiting van het
seizoen gevierd. In september zetten
beiden koren hun repetities weer voort.

Escaperoom Huys ter Horst is verkozen tot escaperoom van de maand juli door de overkoepelende organisatie
van alle escaperooms in Nederland.
In totaal zijn er bij Escaperooms
Nederland meer dan zeshonderd
kamers aangesloten. “Een complete verrassing , maar een enorme
waardering en erkenning voor ons
als team. Vooral ook omdat we

louter met vrijwilligers werken en alle
opbrengsten voor Stichting Kasteel
Huys ter Horst zijn”, aldus Leon van
Rengs van Escaperoom Huys ter
Horst. “We worden door Escaperooms
Nederland een erg unieke room

genoemd, omdat je een room zoals
deze nergens anders in Nederland
aantreft en omdat hij uniek is qua
opzet, ook omdat de room door
vrijwilligers is ontworpen en wordt
gerund.”

vacature
Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste en flexibel ingestelde man of vrouw, voor de onderstaande functie:

CNC-DRAAIER

m/v

Voor versterking in onze CNC-afdeling zoeken wij iemand met:
• ervaring met het bedienen/instellen van CNC-draaimachines is een pré
• een oplossend en flexibel denkvermogen
• goed technisch inzicht/opleiding behoort tot de mogelijkheden
Wij bieden een uitdagende, zelfstandige en ontplooiende functie, binnen een groeiende
organisatie en binnen een jong team! Zie tevens onze website: www.vullings-horst.nl
Heb je interesse, neem dan contact op met of stuur je cv naar: de heer J. Evers,
Telefoon 077 - 398 22 35, E-mail j.evers@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4

5961 PV Horst

T 077 - 398 22 35

E info@vullings-horst.nl

www.vullings-horst.nl

Oet de Verf exposeert
bij BiblioNu Horst
In BiblioNu Horst wordt in de maand juli het werk van atelier Oet de Verf
Daelzicht tentoongesteld. De kunstenaars van Oet de Verf Daelzicht hebben
samen met hun begeleiding kleurige kunst gecreëerd. Er is werk te zien van
25 verschillende kunstenaars in verschillende kunstgenres.
Sommige werken zijn geboetseerd,
andere bestaan uit keramiek. Ook schilderijen zijn aanwezig. Speciaal voor deze
expositie zijn vloerplaten gemaakt waar
bezoekers overheen mogen lopen zodat
zij de werken goed kunnen bewonderen.

Atelier Oet de Verf is een onderdeel van
de zorggroep Daelzicht. Hier kunnen
mensen met een beperking hun artistieke talenten ontwikkelen en worden ze
onder begeleiding gestimuleerd creatief
bezig te zijn.
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Ontmoeting met
Syrische Horstenaren

20%
KORTING

8 JULI

Syrische Horstenaren uit de gemeente Horst aan de Maas organiseren op
zaterdag 8 juli een ontmoetingsbijeenkomst om kennis te maken met de
Syrische en Horster cultuur. Vanaf 16.00 uur zijn bewoners van de gemeente
welkom bij In de Riet in Horst. Hier kunnen Horstenaren en de Syrische
bewoners elkaar ontmoeten aan de hand van presentaties, muziek, spellen
en eten.
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Tel.: 077-467 14 06 Sevenum
Horsterweg 42, Tel.: 077 - 467 14 06
sevenum.hubo.nlsevenum.hubo.nl
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* Vraag naar de voorwaarden
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Muziekgroep Vurdwind zorgt voor
de muzikale omlijsting. Deze dag is er
ook een arrangement samen met het
museum Oorlog in de Peel.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl
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Kinderen kunnen op zondag 9 juli in Museum De Locht in Melderslo
maaskeien beschilderen. Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot
17.00 uur.
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Maaskeien beschilderen in De Locht
De jeugd kan zich deze dag tevens
vermaken met de museumspeurtocht,
oude spellen en een miniatuurkermis.
Verder geeft de smid een demonstratie
en worden via de veilingklok biologische groenten geveild.
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in Nederlandse gebruiken, het oefenen
van de Nederlandse taal en het uitwisselen van ervaringen rondom de integratie. Daarnaast kunnen Horstenaren
volgens de organisatie leren van
de Syrische cultuur. Het doel van de
bijeenkomst is dat iedereen prettig en
plezierig woont in de gemeente Horst
aan de Maas.

OP=OP

Het initiatief voor een ontmoetingsbijeenkomst komt vanuit enkele
Syrische bewoners. Na een overleg
tussen de gemeente Horst aan de
Maas, stichting Siham, Synthese en de
groep Syrische Horstenaren is het idee
tot uitvoer gekomen. Syrische bewoners hebben, volgens de organisatie,
behoefte aan hulp bij het thuis raken

*

#TROTS

GEFELICITEERD!
BEDANKT!
STUDENTEN GEFELICITEERD!
In het hele schooljaar 2016-2017 behaalden ruim veertienhonderd
studenten van ROC Ter AA hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd
allemaal! En voor de toekomst wensen wij jullie in werk of vervolgstudie veel succes.

Openluchtmis
St. Goarkapel

PRAKTIJKOPLEIDERS BEDANKT!
Zonder de steun en de begeleiding van talloze praktijkopleiders
in bedrijven en instellingen in onze regio was dat nooit gelukt.
Middelbaar beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle praktijkopleiders
waar onze studenten een beroep op mochten doen: Hartelijk dank
voor uw inzet en betrokkenheid!

De jaarlijkse openluchtmis bij de St. Goarkapel in Meerlo vindt plaats op
zondag 9 juli. Deze mis begint om 10.30 uur.

Igor van Hoof f

Bestuursvoorzitter ROC Ter AA

WWW.ROC-TERAA.NL
26866

Voor een beperkt aantal zitplaatsen
is gezorgd. Degenen die met de auto
komen kunnen het beste een (klap)
stoel meenemen om te kunnen zitten.
Voor de kinderen is er een speciaal Kindernevendienstprogramma.
St. Goar wordt in Nederland alleen in
Meerlo herdacht. Deze van oorsprong
Fransman is als jongen verhuisd naar
Duitsland, waar hij bij de plaats Sanct
Goar als kluizenaar heeft geleefd.
Indien het weer slecht is, vindt de
viering in de kerk van Meerlo plaats
om 10.30 uur.

26866

De St. Goarkapel ligt in het
bosperceel tussen Meerlo en
Wanssum. Om 10.00 uur vertrekt
Fanfare Eendracht van Meerlo vanaf
de kerk in processie naar de kapel.
Om 10.30 uur begint de openluchtmis, die wordt opgeluisterd door de
fanfare. De parochie nodigt iedereen uit om zoveel mogelijk met de
processie mee te trekken. Zij die niet
meer zo goed ter been zijn kunnen
met fiets of auto naar de kapel gaan.
Deze is bereikbaar via de Postbaan.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
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Jubileumshow All For You
Werk van Margot van den Ochtend

Kunst kijken
in Grubbenvorst
De tweede Kunst Kijk route in Grubbenvorst vindt plaats op zaterdag
2 en zondag 3 september. Meerdere kunstenaars uit Grubbenvorst openen
deze dagen hun atelier en laten hun werk zien.
De kunstenaars geven uitleg over
hun werk en maken ook plaats voor
exposanten uit de overige dorpen van
Horst aan de Maas. De opening vindt
plaats op zaterdag 2 september om
11.00 uur in of bij het atelier van
Leonie Tielen en Het Groene Woud op
Lovendaal. Hier is tevens een overzichtsexpositie te bekijken van alle
deelnemende kunstenaars met een of
twee stukken. Daarna zijn de deuren op
beide dagen open van 12.00 tot 17.00

uur. Het Grubbenvorster Mannenkoor
gaat ook dit jaar enkele keren
optreden. Leerlingen van twee
basisscholen zijn uitgenodigd om deel
te nemen. Er staat op zaterdag een
workshop gepland en de resultaten
worden op zondag geëxposeerd.
Tevens mogen kinderen hun eigen
kunstproducten dit jaar naast de
volwassenen exposeren. Neem voor
meer informatie contact op via
kunstkijkeningrubbenvorst@gmail.com

Dansvereniging All For You uit Melderslo vierde zondag 2 juli haar tienjarig jubileum met twee
dansvoorstellingen. Deze shows werden gegeven in MFC de Zwingel in Melderslo. De shows stonden
geheel in het teken van het tienjarig bestaan van de vereniging. Wethouder Bob Vostermans van
gemeente Horst aan de Maas opende de ochtendshow.

Zondagochtendwandeling
in het Schuitwater
IVN De Maasdorpen organiseert op iedere eerste en derde zondag van de maand een zondagwandeling in het
Schuitwater in Broekhuizen. Op zondag 16 juli start de wandeling om 10.00 uur.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Onder leiding van een gids van IVN
De Maasdorpen kan iedereen meewandelen door het Schuitwater. De tocht van
5 tot 6 kilometer duurt ongeveer 2 uur
en gaat door het broekbos, de heide en
het naaldbos. Het Schuitwater is een

gevarieerd natuurgebied rond een oude
Maasgeul en biedt open water, moerassige stukken, rietkragen, vochtige
graslanden en, hogerop gelegen, droge
zandgronden bedekt met bossen, heidevelden, een enkel ven en kleine akkers.

“Er valt, in ieder seizoen, volop te genieten van de rijkdom aan bijzondere planten, paddenstoelen, insecten en vogels”,
aldus IVN De Maasdorpen. De wandeling
start bij Theetuin De Roode Vennen in
Broekhuizen.

Country in Cambrinus
Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Bij café Cambrinus in Horst kan op zondag 9 juli vanaf 16.00 uur ouderwets Amerikaans gedanst worden.
Cambrinus opent haar zomerpodium met een concert van Violet’s Tale.
Violet’s Tale is een countryformatie
uit Heerlen, maar 9 juli staat de band
op het podium in Horst. De band,
bestaande uit Edith Spies-Wawrowska
(zang), Jeroen Rabeling (gitaar, zang),
Levy Gerards (gitaar), Stef Eggen

(drums) en Brandon Spies (bas), vullen de avond met countrymuziek en
luiden zo het zomerpodiumseizoen van
Cambrinus in. Het zomerpodium is een
initiatief van muziekpodium Cambrinus
in Horst. Het is een zomerse variant op

de concertreeks door het jaar heen en
wordt door Cambrinus zelf omschreven
als een laagdrempelige reeks met
veelal muzikanten uit de regio.
Kijk op www.cambrinusconcerten.nl
voor meer informatie.
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Beleef een A Night
Like This opnieuw
Pleinconcert met Noorse muziek

De Gemengde Zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom sluit op maandag
10 juli het seizoen af met een klein concert. Om 20.30 uur is publiek van
harte welkom bij zaal Debije om te luisteren naar de koren Egelsheim en
Vocalgroup Happy Sound.

Drumband Jong Nederland Horst kreeg op zaterdag 1 juli bezoek uit Noorwegen. Het Feda
Skolekorps kwam langs voor een uitwisselingsconcert op het Wilhelminaplein in Horst. Het schoolkorps
uit Noorwegen bestaat uit twintig kinderen van 10 tot 17 jaar. Dit korps maakt iedere twee jaar een
muziekreis en koos dit keer om af te reizen naar Nederland. Drumband Jong Nederland viert dit jaar
haar 60-jarig jubileum.

De laatste repetitieavond wordt
afgesloten met een terugblik op en
een her-optreden van de jubileumshow A Night Like This van Gemengde

Het Poels Meubelen Regio Jeu de Boules Toernooi wordt georganiseerd van maandag 17 juli tot zondag 23 juli
door Jeu de Boules Club Horst.
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*tenzij anders aangegeven

Poels Meubelen Regio Jeu
de boules Toernooi

Zangvereniging Egelsheim. Deze jubileumshow vond plaats op 12 en 13 mei
en stond in het teken van het vijftigjarige bestaan van de zangvereniging.

50%
korting
op de zomercollectie
*

Spoorstraat 1 • Tienray
www.modehuiscruysberg.nl

De oorsprong van dit toernooi ligt
bij Jan Poels, hij was de grondlegger.
“Intussen is de belangstelling voor
dit toernooi dusdanig,dat het niet
meer weg te denken is hier in Horst”,
geeft Toon Rambags van Jeu de Boules

Club Horst aan. Uit 26 dorpen doen
deelnemers mee met het toernooi.
Iedereen die graag een spelletje doet
mag meedoen, ook als iemand niet
bij een vereniging hoort. Op zondag
23 juli vindt de finale plaats met daarna

de prijsuitreiking door wethouder
Bob Vostermans van gemeente Horst
aan de Maas. Voor meer informatie
of aanmelden, neem contact op met
de wedstrijdcommissie via t.rambags@
versatel.nl of 077 398 25 66.

Schutterijen uit gemeente
uitgeschakeld bij OLS

TE KOOP

De Patrijs 10 Meerlo
✓ 4e slaapkamer op
2e verdieping

✓ fraaie tuin op Zuid-Oosten
✓ perceel 285 m2
✓ én mooi overkapt terras
✓ heeel veeel netto woon-m2
✓ een huis om te be-leven
✓ oh ja: de woning is áf

Alle drie de schutterijen uit Horst aan de Maas die meededen aan het OLS, het Oud-Limburgs Schuttersfeest,
in Merkelbeek op zondag 2 juli zijn uitgeschakeld.
Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst,
schutterij St. Lucia uit Horst en schuttersgilde St. Sebastianus Sevenum
deden mee, maar werden allen uitgeschakeld. In totaal gingen 42 schutterijen door naar de volgende ronde.
Schutterij St. Lucia uit Horst won

wel de eerste prijs voor de beste marketentster oude exercitie met Daniëlle
Maas-Faessen, het mooiste koningspaar
oude exercitie en de beste sappeur met
Maikel van Helden. Schutterij St. Jan uit
Grubbenvorst won de eerste prijs voor
de mooiste geheel nieuwe exercitie

ongewapend en een tweede prijs voor
de beste marketentster nieuwe exercitie. St. Sebastianus uit Sevenum won
de vijfde prijs in de categorie beste
bordjesdrager gildenexercitie. Zaterdag
8 juli gaan de overgebleven schutterijen de strijd aan bij het kavelen.

Vraagprijs

€ 239.000.- kk
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Agenda t/m 13 juli 2017
vr
07
07

WK Modelhelikoptervliegen Global 3D

WK Modelhelikoptervliegen Global 3D

Tijd: 10.00-22.00 uur
Organisatie: Modelvliegclub Jupiter Venlo
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 09.00-18.00 uur
Organisatie: Modelvliegclub Jupiter Venlo
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

OMG! Festival

Demonstratieshow HZPC en
Hosema

Tijd: 18.00-01.30 uur
Locatie: Horsterweg Sevenum

za
08
07

Kermis
Locatie: Meterik

Kermis
Locatie: Tienray

Tijd: 09.45 uur
Locatie: zwembad De Berkel Horst

Zomeravondconcert

Maaskeieren maken

Kermis

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: zaal Ôs Kruuspunt Meterik

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

Locatie: Broekhuizenvorst

WK Modelhelikoptervliegen Global 3D

Openluchtmis St. Goar

Kermisoptreden Green River

Tijd: 11.00-01.00 uur
Organisatie: Modelvliegclub Jupiter Venlo
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 10.30 uur
Locatie: St. Goarkapel Meerlo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Vera’s Vettige Vijf

Nepalfestival

Concert

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 10.30-17.00 uur
Locatie: Huys Kaldenbroeck Lottum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Vocalgroup Hoor’s
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Kermis

Fietstocht

Klein concert A Night Like This

Locatie: Meterik

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: seniorenclub Vrijgezel-lig
Startlocatie: café ’t Kruuspunt Meterik

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Gemengde Zangvereniging Egelsheim
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Kermis
Locatie: Tienray

Concert Lottum Bruist
Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: De Rozenhof Lottum

Kermis
Locatie: Broekhuizenvorst

di
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Tijd: 13.30 uur
Locatie: Kerkplein Broekhuizenvorst

Tijd: 14.30-15.30 uur
Locatie: Bruna Horst

Kermis

OMG! Festival

Locatie: Meterik

Tijd: 16.00-01.30 uur
Locatie: Horsterweg Sevenum

Ontmoetingsbijeenkomst Syrische
Horstenaren
Tijd: vanaf 16.00 uur
Organisatie: o.a. Synthese en Stichting Siham
Locatie: De Riet Horst

Kermis
Locatie: Tienray

Inspiratiebijeenkomst gezonde
sportkantine

Kermisbrunch

Bezoek Esther Verhoef

zo
09
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ma
10
07

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kantine RKSV Wittenhorst Horst

wo
12
07

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Haeren Grubbenvorst

Kermis

Dorpsraadsvergadering

Locatie: Tienray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Kermis
Locatie: Broekhuizenvorst

Kermisoptreden Crist Coppens and
Friends

Optreden Violet’s Tale

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Carbootsale

Kermisoptreden Goed-Foud

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

do
13
07

Concert op de Maas
Tijd: 19.15 uur
Organisatie: zangkoren Con Brio en Gemengde
Zangvereniging Arcen
Locatie: veerpont tussen Broekhuizen en Arcen

Alles in het rek
halve prijzen
• Finn Comfort • Gabor • Piedi Nudi • Footnotes • Mephisto • Durea • Mjus • Van Bommel •
• Australian • Wolky • Giorgio • Ganter • Pikolinos • Nero Giardini • Think •
volg ons ook op

Hoofdstraat 14 Horst
www.pastschoenen.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
7 t/m 13 juli 2017
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

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

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

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

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

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

Daarbij staan diaconie en begrip voor
elkaars standpunten hoog op de
agenda.”
Dit houdt concreet in dat de
bestuursleden van de beide huidige
parochiefederaties (Sevenum en Horst)
eervol ontslag krijgen en dat er een
nieuw bestuur wordt gevormd dat
bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de aangesloten
parochies. Tot de officiële benoeming
van het nieuwe bestuur behandelt het
zittende bestuur de lopende zaken.

ANBISE

Bootcamp Power

Swolgen

zondag
dinsdag
		

kunnen bieden aan de uitdagingen
die in deze tijd op ons af komen.
Daartoe wordt momenteel gewerkt
aan een beleidsplan voor de gehele
(nieuwe) federatie waarbij de inbreng
van alle parochies wordt gevraagd en
meegenomen. Het doel is om met
de uitvoering van het beleidsplan de
parochianen weer echte ‘leden van
de club’ te maken. Uiteraard primair
gericht op de geloofsbeleving, maar
vooral ook om meer maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren.

HALLO voordeelpas

E 1 korting op jam

Meterik

zondag
		

Het kenmerk van een parochiefederatie is dat deze door één bestuur
wordt geleid, maar dat de afzonderlijke
parochies blijven bestaan. Binnen de
parochies wordt de dagelijks gang
van zaken geregeld door de parochiecoördinatoren die tevens het contact
onderhouden met het federatiebestuur.
“Deze parochiecoördinatoren zijn de
antennes van het federatiebestuur”,
aldus het federatiebestuur. “Het doel
van de federatie is om door intensieve
samenwerking beter het hoofd te

anco lifestyle centre

Meerlo

zaterdag
		

De nieuwe parochiefederatie Horst-Sevenum is met ingang van 1 juli van start gegaan. De federatie bestaat uit
de parochies van Horst, Sevenum, Hegelsom, Kronenberg, Melderslo, Evertsoord, Meterik, America en Griendtsveen
en maakt deel uit van het Dekenaat Horst.

19.15

Lottum
zondag

Parochiefederatie
Horst-Sevenum van start

Deelnemers

Kronenberg

service 25

18.00

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

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

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

Into Beauty

Camps Optiek

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

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

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

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

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

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

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

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

Paramedische Voetzorg Horst

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

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

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

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas
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Tummers

NIEUW
NU OOK IN HORST!
Hoofdstraat 25, 5961 EX Horst
7 dagen per week super service.
Team Horst

7 dagen per week geopend
Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al uw aankopen, vragen, of technische problemen.
Wij zorgen altijd voor een passende oplossing. Zelfs op zondag!

Gratis bezorging
Wij bezorgen uw apparaat gratis bij u thuis met onze eigen bezorgdienst. Ook als u het op
de tweede verdieping wilt hebben. Verpakkingsmaterialen nemen wij meteen voor u mee.

Niet goed, geld terug garantie
Heeft u achteraf gezien toch liever een ander formaat tv? Wij doen er niet moeilijk
over als u van gedachten verandert. Bij ons heeft u altijd 14 dagen bedenktijd.

Deskundig advies
EP:Tummers heeft bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Onze productkennis
wordt wekelijks bijgespijkerd. U kunt altijd rekenen op eerlijk en passend advies.

Eigen reparatiedienst en witgoedmonteurs
Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het repareren op onze eigen service-afdeling.
Daarnaast hebben wij professionele monteurs in huis voor reparaties en montages op locatie.

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

