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Turnen op een paard
Op het evenemententerrein in Kronenberg vond zaterdag 15 juli het hippisch evenement Passie voor Paard & Pony plaats. In samenwerking met turnvereniging Hosema
waren er dit jaar ook workshops voltige. Deelnemers konden turnen op een echt paard. Professionals gaven vervolgens een voltigeshow. Naast de voltigeworkshops waren er
wedstrijden in diverse rubrieken en een show met Belgische trekpaarden.

Niet naar Driekooienweg

Ingang Ter Peel toch aan Patersstraat
De centrale ingang van Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Peel in Everstoord wordt verplaatst naar een verderop
gelegen toegang aan de Patersstraat. Eerder was het plan om de ingang van de gevangenis te verplaatsen naar de
Driekooienweg. Dit stuitte echter op grote bezwaren van aanwonenden.
Inwoners van Evertsoord werden
in april geïnformeerd over de plannen. Momenteel komen bezoekers
en personeel via de hoofdingang
aan de Patersstraat het terrein van
de gevangenis op. De entree aan
de Driekooienweg wordt gebruikt
voor vrachtverkeer. Om beter te
controleren wie het terrein betreedt,
wilde de directie één centrale ingang
aan de Driekooienweg creëren.
Aanwonenden waren het daar niet

mee eens. Zij vreesden onder andere
een toename van verkeer op de
Driekooienweg, met als gevolg onveilige verkeerssituaties. Daarop werd
besloten om, samen met de bewoners,
nogmaals naar de plannen te kijken.
Het voorstel is nu om de huidige
ingang aan de Patersstraat te sluiten en
alleen nog te gebruiken voor calamiteitendiensten. Ook wordt de ingang
aan de Driekooienweg gesloten. In
plaats daarvan wordt één centrale

ingang gecreëerd die te bereiken is
via de huidige toegangsweg vanaf de
Patersstraat. Deze bestaande ingang
wordt verbreed en verhard. Op een
stuk grond, dat nu niet in gebruik is
op het perceel van PI Ter Peel, achter
de zogenoemde Flexcap (hier is de
Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting
voor mannen gevestigd), komen
buiten het hekwerk ongeveer tachtig
parkeerplaatsen. Iets verderop komt
een portiersloge waar het personeel

en bezoekers het terrein betreden. Hier
vindt de toegangscontrole plaats. Deze
remise is door een bomenhaag van 4
meter hoog voor buitenstaanders vanaf
de weg niet te zien.

Hekwerk
Naast de verplaatsing van de
ingang, komt er ook een aanpassing
van het hekwerk. Dit hekwerk nadert
het einde van de levensduur en wordt
vervangen. Het hek krijgt rondom het
terrein overal een hoogte van 5 meter.
Het hekwerk wordt rondom de gevangenis geplaatst, niet op de erfafscheiding. De kerk, parkeerplaatsen, tuin,

groen aan de straatzijde blijven buiten
het hekwerk. “Er loopt een pad dwars
over het terrein tussen de Patersstraat
en de Drie Kooienweg. Dit is het
verlengde van de ingang naar de kerk
van Evertsoord”, licht een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen
toe. “Dat pad wordt met de komst
van het nieuwe hekwerk afgesloten.
De ingang naar de kerk blijft uiteraard
intact.”
Deze week is de vergunning voor
de aanpassingen aangevraagd bij
gemeente Horst aan de Maas.
De verwachting is dat eind dit jaar
de werkzaamheden worden gestart.
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Hof eist diverse behandelingen

Lagere celstraf voor medeplichtige
verkrachtingszaak
De Duitse vrouw die veroordeeld was voor betrokkenheid bij pogingen tot verkrachting in Tienray, Sevenum en Malden, is in hoger beroep
opnieuw veroordeeld. Wel acht het Gerechtshof in Den Bosch bewezen
dat ze verminderd toerekeningsvatbaar was en dus diverse behandelingen moet ondergaan.
Net als rechtbank Limburg in 2015
besloot, acht het gerechtshof bewezen dat de Duitse Nicole H. betrokken
was bij de poging tot verkrachting
in het najaar 2014 in Sevenum en in
Malden. Voor betrokkenheid bij een
U vindt deze week in HALLO
poging tot verkrachting in Tienray
de volgende bijlagen:
werd ze op maandag 17 juli opnieuw
Welkoop Sevenum
vrijgesproken, omdat het gerechtshof
gehele gemeente
niet bewezen acht dat ze aanwezig
was op de locatie.
De Duitse H. werd verdacht van
medewerking aan drie pogingen tot

Bijlagen

Colofon

HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Anke Verbeek
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

verkrachting, samen met de 38-jarige
Piëtro T. uit Kessel. In december 2014
werden de twee hiervoor opgepakt.
De rechtbank Limburg veroordeelde
haar in 2015 voor een gevangenisstraf van 4 jaar. Tegen dat vonnis ging
zowel het OM als de verdachte in
hoger beroep. Het gerechtshof in Den
Bosch heeft hier nu 36 maanden van
gemaakt met een proeftijd van 3 jaar
en met bijzondere voorwaarden.

Persoonlijkheids
stoornis
Volgens onderzoekers van het
Nederlands Instituut voor Forensische
Psychiatrie en Psychologie lijdt de

verdachte aan een verslaving aan
verdovende middelen en heeft ze een
persoonlijkheidsstoornis. De rechtbank
acht haar daarom enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. Hierom, en
omdat verdachte spijt betuigd heeft,
komt het hof op een gevangenisstraf
van 36 maanden. Omdat H. al van
1 december 2014 tot 25 april 2017 in
voorlopige hechtenis heeft gezeten, hoeft ze niet terug in detentie.
Wel moet ze zich per direct ambulant
laten behandelen voor verslavings- en
psychische problematiek.
Op 21 november 2014 probeerde
H. met haar handlanger in Sevenum
een toen 17-jarig meisje uit Maasbree
te ontvoeren. Zij werd van haar fiets

getrokken en in de kofferbak van
een auto meegenomen. Uiteindelijk
wist het meisje aan haar ontvoerders te ontsnappen. Het tweetal is
ook veroordeeld van een poging
tot verkrachting van een meisje in
Malden, op 19 september 2014.
Ook hier kon het slachtoffer ontkomen. Hoewel H. stelde dat ze hier niet
bij aanwezig was, acht het gerechtshof uit telefoongegevens bewezen
dat zij dat wel was. Ze ging volgens
het hof samen met haar medeplichtige op pad met het doel om meisjes
uit te zoeken, in de auto te trekken
en te verkrachten. Haar medeplichtige
werd eerder al verdeeld tot acht jaar
gevangenisstraf.

Raildempers en geluidsschermen

Geluidsmaatregelen voor spoor
Langs het spoor in Horst, America en Griendtsveen worden op termijn maatregelen uitgevoerd om de geluidsoverlast van het treinverkeer voor de aanliggende woningen te verminderen. De geluidswerende maatregelen
maken deel uit van het Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor.
De aanpassingen worden
uitgevoerd door ProRail in
samenspraak met gemeente Horst aan
de Maas. Tijdens een bijeenkomst op
donderdag 13 juli gaf de gemeente
tekst en uitleg aan zo’n tachtig
aanwonenden van het spoor. In
de Wet milieubeheer zijn regels
opgenomen voor de aanpak van
bestaande geluidknelpunten vanwege
spoorverkeer: de geluidsanering.
De verantwoordelijkheid voor de

uitvoering van de geluidsanering
ligt bij de beheerder van de
spoorinfrastructuur: ProRail.

Akoestisch
onderzoek
De geluidsbelasting bij een
woning moet in principe worden
teruggebracht naar 65 decibel (dB).
In 2016 heeft ProRail een akoestisch
onderzoek gedaan naar de woningen

langs het spoor in Horst, America
en Griendtsveen. In het gebied zijn
in totaal 105 woningen met een
geluidbelasting hoger dan 65 dB.
Om ervoor te zorgen dat het maximaal
aantal dB naar 65 wordt terug
gebracht, zijn er drie opties: het ter
plekke plaatsen van zogenaamde
raildempers,geluidschermen of het
isoleren van de gevel. Om de impact
op het landschap zoveel mogelijk
te beperken, gaat de voorkeur van

de gemeente uit naar het alleen
plaatsen van raildempers. Is dit niet
voldoende om het geluidsniveau terug
te brengen, dan worden er alsnog
geluidsschermen geplaatst met een
maximale hoogte van één meter.
Wethouder Paul Driessen: “In
samenspraak met de aanwonenden
wordt gekeken welke maatregelen
toegepast worden. Bewoners kunnen
voor 1 september hun wensen
kenbaar maken. De gemeenteraad
neemt vervolgens dit jaar nog
een besluit. De uitvoering van het
saneringsprogramma is gepland voor
na 2020.”

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Mike van Kempen
06 12 21 15 40
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.

Samen de leefomgeving
van de regio verbeteren

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.

Dit zijn de initiatiefnemers uit Horst
Wij feliciteren Stichting Oud Kerkhof Horst, Stichting de Tiendschuur en de Dorpsraad Horst met de
bijdrage die zij ontvangen hebben vanuit het Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray. Veel succes
met de realisatie van jullie plannen!

Meer weten? Kijk op Rabo.nl/horstvenray/sponsoring

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

Deze initiatieven
ontvingen een bijdrage!

Een aandeel in elkaar
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Bezoekersrecord

Crist Coppens

Mijlpaal voor De Locht
Museum De Locht in Melderslo mocht op zondag 16 juli haar 750.000e bezoeker verwelkomen. Sinds de opening
van het streekmuseum in 1990 zijn driekwart miljoen mensen langsgekomen. Negen jaar geleden verwelkomde
het museum nog haar 500.000e bezoeker.

KEURSLAGERKOOPJE

4 gemarineerde
karbonades € 5,95

geldig t/m
zaterdag
22 juli 2017

VLEESWARENKOOPJE

500 gram gegrilde spareribs € 5,50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

De mijlpaal werd behaald door
mevrouw Custers uit Broekhuizen,
die met haar twee kleinkinderen het
museum bezocht. Zij waren naar het
museum gekomen, zoals zij vaker
doen, voor een speciale en tradionele
activiteit, de Boerenzomermarkt.
Mevrouw Custers en haar kleinkinderen
werden met alle egards ontvangen
door Jan Hulsen, voorzitter van het

Bestuur van Stichting Museum de Locht,
en directeur Henk Kemperman.

Muzikale hulde
voor eregast
De eregast ontving een bos bloemen, een mand met streekproducten,
een oorkonde en een muzikale hulde
door Kapela Pohoda. Haar kleinkin-

deren werden in het zonnetje gezet
en verrast met een lekkernij uit de
museumwinkel. Het museum ziet de
mijlpaal als opmaat naar de miljoenste
bezoeker. Het heeft de laatste jaren
flinke groei meegemaakt: zo werd het
museum sinds 2014 onder andere uitgebreid met een champignonpaviljoen,
een glastuinbouwpaviljoen, een kapel,
een historische boerderij en een kiosk.

Ontheffing verleend

Supermarkten met kerst
eerder open
Vier grote supermarkten in Horst aan de Maas mogen op eerste kerstdag, zondag 24 december en oudejaarsdag, zondag 31 december, om 08.00 uur open. Gemeente Horst aan de Maas heeft hiervoor ontheffing verleend.
Normaal gesproken mogen supermarkten op zondag vanaf 10.00 uur
geopend zijn. De piek van de (vers-)
aankopen ligt altijd op de laatste dag
voor Kerstmis, aldus de supermark-

ten in een gezamenlijke brief aan de
gemeente. Dat is dit jaar dus op zondag
24 december. Ditzelfde geldt voor oud
en nieuw, wanneer maandag 1 januari
2018 ook al gesloten zijn. De onderne-

mers hebben daarom de gemeente
verzocht hen eenmalig toe te staan
op deze twee zondagen vanaf 08.00
uur open te gaan. het College van
B&W heeft hierin toegestemd.

Cijfers Social Dutch

Horst aan de Maas koploper
in Facebookgebruik
In Horst aan de Maas gebruikt 62 procent van de inwoners Facebook. Dat is het hoogste percentage in de
regio, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Social Dutch. Instagram wordt door nog geen kwart van de inwoners
gebruikt, maar dat sociale medium is ook in Horst aan de Maas in opkomst.
Op 1 juli gebruikten zo’n
26.000 inwoners van de gemeente
Horst aan de Maas Facebook. Dat
zijn er tweeduizend meer dan in
Peel en Maas en zelfs duizend meer
dan in buurgemeente Venray. In
Venlo gebruikt 58 procent van de
inwoners van de gemeente het
grootste sociale netwerk van de
wereld. In Horst aan de Maas groeit

het netwerk ook nog steeds, terwijl
die groei in de afgelopen jaren in
andere gemeenten stokte. Gezien over
Limburg heeft Horst zelfs de vierde
plek als men kijkt naar Facebookverzadiging. Ook ligt het percentage
hier boven het landelijk gemiddelde
(61 procent).
Instagram-gebruikers zijn er
percentueel minder in Horst aan de

Maas dan in omliggende gemeenten
als Venray en Venlo. De groei van dit
medium (44 procent ten opzichte van
2016) is in Horst aan de Maas ook
langzamer dan in alle omliggende
buurgemeenten. Hoe het komt dat
inwoners van Horst aan de Maas
het nieuwere medium minder snel
omarmen dan onze buurgemeenten,
is niet duidelijk.

www.coppens.keurslager.nl

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

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

Abdelhak “Appie” Nouri
Bij iedereen zal het verschrikkelijke nieuws van het talent van Ajax,
“Appie” Nouri, nog op het netvlies staan: ineengezakt tijdens een
voetbalwedstrijd door hartritmestoornissen met als gevolg blijvende
hersenschade. Een groot verdriet voor iedereen, met name natuurlijk voor
de naaste familie. Plotsklaps ziet de wereld er helemaal anders uit. Een
situatie die dagelijks voorkomt, ook bij de gewone mens die niet bekend
is van voetbal of TV. Een situatie met gevolgen voor de beslissingen die
genomen moeten worden.
Vraag: wie mag in zo’n situatie de belangen behartigen?
Indien iemand wilsonbekwaam is geworden, dat wil zeggen dat men niet
meer in staat is om eigen beslissingen te nemen, mag een naaste niet
automatisch de belangen behartigen. Als er niks geregeld is, is de enige
mogelijkheid het aanvragen van een bewind via de rechter.
Indien een bewind geregeld is, kunnen weer beslissingen genomen
worden. Mooi geregeld zou je denken. Echter, het meerderjarigenbewind
kent ook een aantal beperkingen, namelijk: voor een aantal handelingen
heeft men de goedkeuring c.q. toestemming van de rechter nodig. Denk
hierbij aan het doen van schenkingen, de verkoop van het huis en het
doen van aankopen voor een bedrag groter dan €1.500,00. Verder dient
er jaarlijks schriftelijk rekening en verantwoording afgelegd te worden
aan de rechter. Deze beperkingen worden vaak als belastend ervaren.
Bovendien werkt de inschakeling van de rechter vertragend in de
afwikkeling van zaken.
Dit kan voorkomen worden door het opstellen van een levenstestament.
In een levenstestament regelt men alle zaken die men graag had willen
regelen, maar die op een gegeven moment niet meer geregeld kunnen
worden, omdat men hiertoe niet meer in staat is. Met het opstellen van
een levenstestament voorkomt men de weg van een onderbewindstelling,
de weg van de rechter. Op deze manier heeft men zelf de regie in het
vastleggen wie uw belangen mag behartigen. Bovendien bepaalt men
zelf wat de gevolmachtigde wel/niet mag regelen. Kortom, men neemt
zelf de regie en dat geeft rust.
Meer weten over bewind en/of levenstestament? Neem contact met ons
op of bezoek ons aanstaande zaterdag, 22 juli, in de RaboWoonwinkel.
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Daar ben ik!
10 juli 2017
“Het is mij overkomen…
’t zal niet waar zijn”
Riet

Riet Janssen - Peeters
echtgenote van

Hay Janssen
* Melderslo, 29 juni 1944
† Melderslo, 15 juli 2017
Melderslo Hay
Christel en Henk
Niels, Isa
Wilmy en Roel
Teun, Willem, Freek
Tanja en Marcel
Frederique, Julian
Pastoor Teeuwenstraat 26a,
5962 CB Melderslo

Op verzoek van Riet hebben wij in besloten kring
afscheid van haar genomen.

Je strijd gestreden, je leed voldaan, je wens vervuld,
rustig in je slaap van ons heengegaan

Mia Tiesen - Hofmans
echtgenote van

Ton Tiesen †
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Mia
in het Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst
op vrijdag 21 juli 2017 van 20.00 tot 20.45 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 22 juli om 12.00 uur
in de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
In plaats van bloemen staan er collectes klaar
in de ontvangstkamer voor de Hart- en Hersenstichting.

Vic
Zoon van
Marco en Joyce Tielen-Peeters
Broertje van Sem
Van Blitterswijckstraat 40
5961 ST Horst

Geboren
11 juli
2017

Feline
Dochter van
Lizzy en Edinho Bos-van der Avoort
Zusje van Boaz
Geldersedam 71, 5212 RC Den Bosch
Healing creme - pijn- en jeukstillend
en huidverzorgende crème, bij
verbranding door te lang in de zon te
zitten. Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Opslagruimte voor dossiers.
Wij zijn op zoek naar een nette droge
opslagruimte (ca. 100 m²) voor
dossiers. Tel. 06 46 20 65 77.
Werken in Nieuw Zealand
Southern Roses in Nieuw Zealand heeft
behoefte aan gemotiveerd personeel.
Onze voorkeur gaat uit
naar mensen met ervaring in de volle
grond rozenteelt, zoals oculeren,
rooien en snoeien. De huisvesting
bestaat uit een chalet met alle
voorzieningen. Stuur je cv naar:
info@southernroses.co.nz
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Gevonden donkerblauwe werkjas
Gevonden op 16 juli donkerblauwe
werkjas bij Plus. Tel. 06 27 53 57 85.

HALLO in Boedapest
André en Dorien Snellen en Mart en Prisca van der Sterren uit
Hegelsom, oud-Hegelsommer Jac Kuijpers en Jan de Haan uit
Vinkeveen waren onlangs in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.
Zij bezochten daar de Matthiaskerk, ook wel ‘Mátyás-templom’
genoemd. Deze ligt in het gedeelte Boeda van Boedapest. Ze
genoten van een lang weekend Boedapest en uiteraard ontbrak
de HALLO niet.

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.

3
Computerhulp aan huis.
Hbo ICT-student helpt u met al uw
computerproblemen en vragen.
Snel en correcte oplossing. Voor meer
informatie bel naar 06 45 60 22 02.
Open tuin Hegelsom.
Za 22 juli 13:00-17:00 Open tuin
Jenniskens Kogelstraat 41, Hegelsom.
8500 m2 wandel- en bostuin, ruim
3000 soorten planten. 3,50 entree.
Schilder nodig?
Jan Bosman schilderwerken, voor al
uw binnen- en buitenschilderwerk,
een offerte is uiteraard vrijblijvend. Tel.
077 475 09 80/06 11 35 09 70.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl
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Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild!
Nog enkele weken.
Verhaeg Asperges Kranestraat 38
Horst. Ma-vrij 10-12 en 13-17u. Za
9-17u. Tel. 077 398 65 90.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

8
8

7

7

7
3

4

2

1
6

3

1

2

8
3

7

9

9

Private Label Meubelatelier
voor het repareren en herstofferen
van uw bank, fauteuil, boot,
caravan etc. Ook woninginrichting.
Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.
Kantoor/magazijn te huur. Kantoor,
magazijn/werkplaatsen parkeerplaats
te huur. Kantoor 50m2, magazijn
100m2 incl. bovenverdieping. Kantoor,
3 werkruimtes-hal-toilet-keukenblokjeeigen cv. Magazijn met roldeur. 06 20
59 86 67.
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Oplossing vorige week:
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Aanbieding

Efkes Anders

€22,00

2-gangen keuzemenu

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Initiatief Gezondste Regio 2025

Vierdaagsewandelaars uitgezwaaid
Ongeveer zestig wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse werden op zaterdag 15 juli in het gemeentehuis van Horst aan de Maas toegesproken door
wethouder Birgit op de Laak en gezondheidsmaker Leon Weijs.

Initiatiefnemer Henk Coppus tipte
de initiatiefnemers van de Gezondste
Regio 2025 vorig jaar dat de honderdste editie van de Nijmeegse Vierdaagse
een mooie gelegenheid was om de
Horster lopers van te voren bij elkaar te
laten komen.

Traditie
is geboren
Ook dit jaar werd de bijeenkomst
georganiseerd in het gemeentehuis. De
organisatie stond stil bij wat deze wandelaars bijdragen aan de doelen van de
Gezondste Regio 2025. Ook kregen de
wandelaars een petje. Vanwege het te
verwachten warme weer besteedden
diëtisten van het Gezondheidscentrum
Noord-Limburg, Lieke Voesten en
Michelle Jacobs, aandacht aan het eten
en drinken tijdens zo’n zware inspanning.
De organisatie hoopt dat een
nieuwe traditie geboren is in Horst aan
de Maas: het uitzwaaien van de wandelaars op zaterdag voor de Nijmeegse
Vierdaagse.

De wandelaars voor de 101e Nijmeegse Vierdaagse met wethouder Birgit op de Laak,
diëtisten Lieke Voesten en Michelle Jacobs en Leon Weijs van het initiatief de Gezondste Regio

Team Samen voor Palliatief

Ruim 9.000 euro voor Stichting Roparun
Team Samen voor Palliatief (SVP), met leden uit onder meer Tienray en Lottum, heeft 9.150 euro voor de
Stichting Roparun ingezameld in de aanloop naar de Roparun, ’s werelds langste estafetteloop. Daarbij werd
564 kilometer hardlopend en fietsend afgelegd binnen 48 uur.
Met de inspanning van 321
Roparun teams, werd tijdens deze 26e
Roparun editie een totaalbedrag van
5.497.643 euro ingezameld.
De Stichting Roparun ondersteunt

Onder
nemersprijs
in nieuw
jasje
De uitreiking van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas
wordt in een nieuw jasje gestoken. Zo wordt er meer aandacht
geschonken aan jonge ondernemers. Dat heeft de organisatie
onlangs bekendgemaakt.
In 2004 werd voor de eerste
keer de Ondernemersprijs uitgereikt.
Na dertien edities vindt het
stichtingsbestuur het tijd voor wat
vernieuwingen.
“Jonge ondernemende aanwas
is cruciaal voor de toekomst van
Horst aan de Maas en dus ook voor
ons. Jongeren krijgen extra aandacht
tijdens het event en ook de link
met het onderwijs mag hierbij niet
ontbreken.”
De deelnemende ondernemers
worden gekoppeld aan een
thema. De uitreiking van de
Ondernemersprijs vindt dit jaar
plaats op donderdag 23 november.
Kijk voor meer informatie op www.
ondernemersprijshorstaandemaas.nl

projecten, gericht op de palliatieve zorg
voor mensen met kanker. Palliatieve
zorg is gericht op het verbeteren van
de kwaliteit van leven van patiënten
met een levensbedreigende aandoe-

ning, maar ook voor hun naasten die
hiermee te maken hebben.
Volgens teamcaptain René van
Eersel van SVP heeft ieder teamlid een
persoonlijke motivatie en drijfveer

om zich in te zetten voor- en deel te
nemen aan de Roparun.

SVP doet ook mee
aan 27e editie
”We willen bereiken dat patiënten
en hun naasten zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de

mogelijkheden die de stichting Roparun
biedt. Er is nog teveel onbekendheid
rondom deze vorm van zorg. We komen
er vaak pas mee in aanraking op het
moment dat iemand ernstig ziek is”,
aldus Van Eersel. Roparun team SVP
neemt in 2018 deel aan de 27e editie
van de Roparun. Kijk voor meer informatie op www.samenvoorpalliatief.nl

Gezocht: medewerkers voor grote
moderne logistieke dienstverlener (m/v)
DSV is een wereldwijde leverancier van logistieke oplossingen. Voor de locatie in Venray/Oostrum zijn wij
per direct op zoek naar verschillende medewerkers. Heb jij ervaring in de logistiek met betrekking tot
reach-/heftruck, EPT en/of ervaring met picken en packen? Bel dan meteen 0478-531133!

Functie-eisen:

- nauwkeurigheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
- flexibiliteit;
- goede communicatie in de Nederlandse,
Engelse of Duitse taal;
- reach-/heftruckcertificaat, of bereid zijn om deze
te behalen.

Wat bieden wij:

- salaris minimaal € 10,41 bruto per uur excl.
toeslagen en adv;
- werk voor lange tijd;
- iedere kilometer reiskostenvergoeding;
- een fijne werksfeer en een dynamische omgeving;
- opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Voldoe je aan bovenstaand profiel en heb je zin om aan de slag te gaan bij dit leuke, moderne bedrijf?
Stuur dan meteen je cv naar: dsv.venray@nl.randstad.com
Voldoe je niet aan alle eisen? Aarzel niet en neem contact met ons op voor eventuele andere mogelijkheden!
If you want information in English, please send an e-mail to dsv.venray@nl.randstad.com
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Nou goj ik nao hoês…

Het is moeilijk te aanvaarden
dat je er niet meer bent
Altijd stond je klaar
voor ons en voor een ander
Jouw humor en spontaniteit
nemen we mee in ons hart

Afgelopen zaterdag is op 92-jarige leeftijd overleden

Leny Freriks - Van Lieshout

Ben Hagens

echtgenote van

Jan Freriks † (12 juli 1978)

Echtgenoot van

Diny Hagens-Wismans

lieve en zorgzame mam, schoonmoeder en oma van

Hij overleed, ten gevolge van een noodlottig ongeval
in de leeftijd van 70 jaar.

Wiel
Camiel en Kim, Just, Yuna
Mathijs en Roos
Bart
Moniek en Hoos

Horst Diny
Horst Susanne en Geert
Loek , Lars, Niek, Guus
Nijmegen Dion en Leonie
Utrecht, 17 juli 2017
Zwaluwstraat 6, 5961 VW Horst
De afscheidsplechtigheid zal worden gehouden op zaterdag 22 juli 2017
om 10.00 uur op Sportpark Ter Horst, Wittebrugweg 3, 5961 NJ Horst
waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden.

Hay en Nelly
Kim en Emiel, Sep, Ties, Juul
Bauke en Egon, Faber, Dorus
Carla en Jac
Mark en Frouke, Jesse, Pien, Xavi
Martijn en Liset, Sem
Janneke en Marcel, Maud, Jens, Melanie, Jennifer
Marije en Chrit
Ward, Anoeska
Sjoerd en Marga, Emma

Bijeenkomst op het sportpark om 9.45 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Ben is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst
waar u vrijdag van 18.30 tot 19.15 uur afscheid van hem kunt nemen.

Huub en Silvia
Marvin, Romy, Hailey, Kenneth
Kenneth †
Giverney en Danny

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor een nader te bepalen doel
op prijs gesteld. Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Henny en Geert
Pim
Josje en Jos
Mees en Maxime

Wij zijn bedroefd door het overlijden van

Mien Timmermans-Francken

Ivonne en Ben
Tom en Floor
Lotte en Elske

Mien is 21 jaar vrijwilliger geweest bij De Zorggroep, eerst in voormalig
Elzenhorst en later in zorglocatie hof te Berkel in Horst. Mien heeft zich
altijd met grote betrokkenheid ingezet voor de bewoners met dementie
en heeft hiermee een bijdrage geleverd aan hun welbevinden.

Familie Van Lieshout
Familie Freriks

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

15 juli 2017
Waterstraat 13, 5961 XG Horst

Bewoners, medewerkers, vrijwilligers hof te Berkel,
raad van bestuur en raad van toezicht
De Zorggroep
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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

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

Mam is thuis.
Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons afscheid te nemen
van mam op vrijdag 21 juli om 11.00 uur in ’t Gasthoes,
Gasthuisstraat 25 te Horst. Aansluitend begeleiden we haar naar haar
laatste rustplaats bij pap op het R.K. Kerkhof aan de Deken Creemerstraat.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van Proteion Thuiszorg
en Hospice Doevenbos voor hun betrokken en liefdevolle verzorging.
Bloemen zijn welkom. Tevens zullen er collectebussen aanwezig zijn
bij het condoleance register als dank voor het mooie werk
van Hospice Doevenbos.

Gerrie
van den
HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Voor winterpreiplanten,
aardbeienplanten, groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Private Label Meubelatelier
voor het vervangen van het doek van
uw markies of zonnescherm.
Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
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.
Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of uw
nieuwe website belt u 06 31 52 45 17.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
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
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. wentel/ploegen/frees/weibloter/
weisleep/kipper/mesttank/
mestverspreider/hooimachine/
hark/maaier/tractors enz. en vee/
paardentrailers 06 19 07 69 59.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Kringloopwinkel Horst 50% korting
op alles. Actie verlengd tot 31 juli.
Kringloop Twedde Kans en Brocante
Hal Limburg. Speulhofsbaan 7a
Meterik, Horst aan de Maas.
Bramen, frambrozen, bessen.
Bramen, frambozen en bessen van
de teler! Ook voor ingevroren fruit,
jam, siroop, Poolse honing en eieren
kunt u bij ons terecht. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom
(Horst), tel. 06 16 04 23 57.
Biljartruimte beschikbaar.
Biljartliefhebbers, dé mogelijkheid
om elk op zijn eigen manier een
mooie hobby als vrijetijdsbesteding
uit te oefenen. Als team of vrij speler.
3 Tafels beschikbaar. Meer info,
tel. 398 47 51/06 20 59 86 67.
Gevonden enveloppe met inhoud op
het fietspad van de Stationsstraat.
Tel. 077 398 46 65.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder biedt zich aan
voor al uw schilder-, tex- en
behangwerkzaamheden.
Bel voor vrijblijvende prijsopgave
06 29 33 66 85.

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

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS

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

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

www.theoarts.com

Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl
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Toezichthouder gebiedt terughoudendheid met boringen in Horst aan de Maas

Verhoogde kans op aardbevingen door
geothermie
Vier jaar nadat het eerste geothermische project in Horst aan de Maas in bedrijf werd genomen, trekt waakhond
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de bel. Volgens SodM worden de veiligheids- en milieurisico’s van geothermie in het algemeen onvoldoende herkend en beheerst. Zo zouden boringen naar aardwarmte in Noord-Limburg
kunnen leiden tot een verhoogde kans op aardbevingen.

met geothermie-activiteiten en dus
met het afgeven van vergunningen in
deze gebieden.
Het is de eerste keer dat SodM
een Staat van de sector Geothermie
publiceert. De toezichthouder ziet dat
overheden en ondernemers ambitieus
zijn om geothermie toe te passen. Maar
ze ziet ook een noodzaak om veel meer
aandacht te besteden aan veiligheid
en milieu. Dat was aanleiding om haar
Staat van de sector naar buiten te brengen. “De analyses en aanbevelingen
van de toezichthouder kunnen politiek,
overheden en samenleving helpen
bij hun besluitvorming rondom een
veilige ontwikkeling van geothermie in
Nederland.”

Gretigheid mag
niet leiden tot
onvoorzichtigheid

“Geothermie is een duurzame vorm
van energie, maar ook aardwarmte
moet veilig gewonnen worden.” Dat
stelt Harry van der Meijden, Inspecteurgeneraal van Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) in het eerste Staat van
de sector Geothermie. Bij geothermie
wordt warm water omhoog gepompt
uit de diepe ondergrond van de aarde.
De warmte die zich daar bevindt, kan
bijvoorbeeld gebruikt worden om kassen te verwarmen.
In 2013 startte een eerste onderne-

mer in Californië met geothermie. Twee
jaar later volgde een drietal andere
kassentelers. Noord-Limburg is volgens
Staatstoezicht op de Mijnen een gebied
met natuurlijke breuken in de diepe
ondergrond. Volgens haar hebben
beide projecten “ervoor gekozen om
gebruik te maken van deze breuken
omdat juist hier in de diepe ondergrond
de waterdoorlatendheid erg goed is.
Daarbij is de kans op water van een
hogere temperatuur ook groter.” Maar
SodM stelt ook dat een nadeel van

boren bij natuurlijke breuken is dat de
kans op het veroorzaken van aardbevingen ook groter is. “Mogelijke seismische risico’s specifiek in dit gebied
worden gemonitord door een meetnet
en door de operators en SodM scherp
in de gaten gehouden. Maar internationaal onderzoek laat ook zien dat de
beheersing van risico’s slechts beperkt
mogelijk is.” Tot er meer duidelijk is
over in hoeverre die risico’s beheerst
kunnen worden, vindt SodM dat er zeer
terughoudend moet worden omgegaan

Dat de overheid en sector gretig
zijn, wordt bevestigd op de website van
provincie Limburg. “Om de toepassing
van geothermie te bevorderen heeft de
provincie de potentie van de Limburgse
ondergrond voor geothermie nader in
beeld gebracht. Uit de studie komt naar
voren dat in het midden en noorden
van Limburg aardlagen aanwezig zijn
met potentie voor aardwarmtewinning. In deze delen van de provincie
is er ook van uit de glastuinbouw een
duidelijke vraag naar geothermie.” Er
zijn twee boringsvrije zones in Middenen Noord-Limburg, maar die zijn zo
aangewezen om de grondwatervoorraden voor drinkwaterproductie te

beschermen. Maar ook hier onderzoekt
zij of geothermie en de drinkwatervoorziening samen kunnen bestaan.
De provincie spreekt op deze website
niet over de mogelijk verhoogde kans
op aardbevingen. Dat is volgens SodM
ook één van de problemen met de
huidige stand van zaken in de sector:
“Het is belangrijk dat de maatschappij
‘het hele plaatje te zien krijgt’ en op
waarde kan schatten.”
Wethouder Bob Vostermans van
gemeente Horst aan de Maas laat desgevraagd weten dat het Ministerie van
Economische Zaken vergunningen voor
de aanleg van geothermische bronnen
toetst. “Wij worden daar als gemeente
wel bij betrokken, maar de uiteindelijke
beoordeling ligt bij het ministerie, zij is
bevoegd gezag.” De gemeente heeft
het rapport intussen bestudeerd. “Het is
de taak SodM om aandachtspunten te
signaleren. In het rapport wordt onder
meer aanbevolen om te investeren
in deskundigheid en monitoring. Het
ontwikkelingsbedrijf Californië houdt
de bodem in de gaten en deelt deze
gegevens wekelijks met SodM. Het is
goed dat dit rapport is opgesteld. Als
gemeente zullen wij erop hameren dat
bij toekomstige vergunningsaanvragen
de aanbevelingen worden overgenomen.” Hij bestrijdt dat economisch
enthousiasme hier zwaarder heeft
gewogen dan onderzoek naar geschiktheid van de bodem. “Het ministerie kan
heel goed inschatten of een initiatief
mogelijk is en aan de voorwaarden
voldoet. Het ene belang weegt nooit
zwaarder dan het andere. De veiligheid
van burgers staat bovenaan.”

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

HET IS NOG STEEDS
KERSENTIJD!

OP
HEERLIJKE ZOETE KERSEN TE KO
AT!
MA
TO
IN ONZE KERSENAU

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 398 43 08 of 06 20 59 89 78
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Over paters en nonnen
3

St. Theresiaklooster Meterik

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: St. Theresiaklooster in Meterik.

congregatie van de Kleine Zusters van
de Heilige Joseph de op één na grootste
congregatie van Nederland met meer
dan drieduizend vrouwen die in de loop
der jaren intraden.

Aparte school
voor meisjes

Tot de jaren 80 van de vorige
eeuw woonden in het voormalige
St. Theresiaklooster in Meterik
de Kleine Zusters van de Heilige

VERSE SEN
BES ILO
E
W
U
A
BL ,00 PER K
€5
UK
ZELF,5P0LPER KILO
€2

Joseph. De Heerlense congegratie werd
in 1872 opgericht door priester Petrus
Joseph Savelberg, die de leus ‘helpen
waar niemand helpt’ hoog in het vaan-

del had staan. Deze priester probeerde
in zijn leven het altijd op te nemen
voor de mensen aan de onderkant van
de samenleving. Uiteindelijk werd de

Het klooster werd in 1925 opgericht
op voordracht van pastoor Notermans.
Tot die tijd hadden de jongens en de
meisjes in het dorp gezamenlijk onderwijs gevold, maar de pastoor wilde
graag tot er een aparte lagere school
voor meisjes in het dorp kwam. Samen
met het klooster werden daarom drie
klaslokalen gebouwd, waarvan er
twee bestemd waren voor de meisjes.
Het derde klaslokaal deed dienst als
een bewaarschool, de voorloper van de
kleuterschool.
Het klooster werd ontworpen door
de Heerlense architect Heijnen en werd
medegefinancierd door een lening
van 12.000 gulden die gemeente
Horst aan het kerkbestuur van St.
Johannes Evangelist ter beschikking
stelde. De officiële opening vond
plaats op 1 april 1926. Het onderwijs
werd verzorgd door de Kleine Zusters
van de Heilige Joseph. Wegens
plaatsgebrek werden er in 1929 en in
1935 nieuwe klaslokalen gebouwd aan
het klooster. In dat laatste jaar werd

Weer basisschool
Tegenwoordig zijn er woningen
in het klooster gevestigd en heeft
het gebouw weer een deel van
haar oude functie terug, omdat
de basisschool verhuisd naar het
klooster. De gemeenteraad van Horst
aan de Maas stelde eind 2016 bijna
900.000 euro beschikbaar voor de
verbouwing van het klooster, zodat
het basisschool Onder de Wieken kan
gaan huisvesten. Een gedeelte van
de school is daar al gevestigd, maar
uiteindelijk moeten alle leerlingen
les krijgen in het voormalige klooster.
Bronnen: onder andere Horster Historiën
(deel 4), en Met de minsten der Mijnen:
Geschiedenis van de Kleine Zusters van de H.
Joseph – G. Dorren.

Mitchell van Lipzig

Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur
Op zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Voor al uw schilderwerken

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

Dorperpeelweg 1,
5966 PM America.

ook de naaischool opgericht, die tot
1982 als modevakschool in Meterik
zou blijven bestaan. Het klooster
heeft daarnaast tot nu toe veel
verschillende doelen gehad. Zo deed
het dienst als een pension voor
het dorp en verbleven er enkele
tbc-patiënten. Tot 1979 kregen de
basisschoolleerlingen in Meterik les
van de zusters en een paar jaar later,
in 1982, werd de nieuwe basisschool
Onder de Wieken geopend in het
dorp, waarna de laatste zusters het
klooster verlieten.

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

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

Tel. 0493 – 38 07 82

www.blauwebessenland.nl

werken

America Tel. 06-12359686

HALLO Venray zoekt

fulltime redacteuren
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Citaverde College krijgt
titel Eco-School

Nieuwe eigenaar
Praedé

Citaverde College Horst krijgt de Groene vlag van de organisatie Eco-Schools, wegens de succesvolle uitvoering
van alle zeven stappen van Eco-Schools. De vlag werd op dinsdag 11 juli uitgereikt door wethouder Birgit op de Laak
van Horst aan de Maas.

Praedé kappers in Horst krijgt een nieuwe eigenaar. Maurice Vervoort,
directeur van Les Artistes kappers met filialen in Kessel en Roermond,
neemt de kapsalon van Horstenaar Cay Kleeven over.
Kleeven was de afgelopen
17,5 jaar eigenaar van de zaak,
waartoe ook Praede plus behoort. De
afgelopen jaren is de kappersbranche
hard veranderd, aldus Kleeven.
“Ik ben ervan overtuigd dat een
onderneming zoals Praedé kappers
voldoende schaalgrootte moet
hebben om een vitale organisatie
te blijven. Echter de laatste jaren
ben ik erachter gekomen dat deze

ontwikkeling niet past bij mij. Ik
houd van kleinschalig, persoonlijk
en mijn passie ligt bij het barberen.”
Maurice Vervoort zet zowel Praedé
kappers als Praedé plus voort op
het Lambertusplein in Horst. “We
kunnen met alle huidige twaalf
werknemers per direct gewoon
lekker door kappen.” In de toekomst
wil Kleeven trainingen verzorgen en
een éénmansbarberzaak opzetten.

Opening vestiging
Finovion Horst
Administratie- en advieskantoor Floritas Administratieve Diensten
heeft zich per 1 juli aangesloten bij Finovion voor de regio Horst en Venray.
De vestiging gaat deel uit maken van een landelijk dekkend netwerk.
De school heeft sinds 2014 onder
leiding van hoofd bedrijfsbureau Peter
Erkens en zijn eco-team het bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid op
school veranderd. Leerlingen hebben tijdens jaarlijkse panels nieuwe
ideeën gepresenteerd om de school
en omgeving duurzamer te maken.

Voorbeelden van verandering zijn bijvoorbeeld de milieustraat, het gebruik
van een windmolen en zonnecollectoren en gezonde voeding. “Na het
behalen van de bronzen en zilveren
vlag zijn we trots dat we samen met
nog één andere school in Limburg de
GROENE VLAG mogen voeren”, aldus de

organisatie. Eco-Schools is een internationaal keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn inmiddels 17.000
groene vlaggen uitgereikt in 64 landen.
Eco-Schools baseert zich op het principe
dat leerlingen een hele belangrijke rol
vervullen in de verandering binnen de
school.

Finovion is een administratie en
financieel advies kantoor dat het
midden- en kleinbedrijf ondersteunt. Naast het verlenen van
ondersteuningbij het traditionele
accountantswerk, zoals het voeren

van de administratie, belastingaangiften en het jaarwerk, is het de
ambitie van Finovion om ondernemers inzicht te geven in hun cijfers.
Finovion gaat uit van een persoonlijke benadering van de cliënt.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

Oh, zit dat zo!

077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

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

Bedrijven voorspellen jouw
reacties met neuromarketing

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

3 van de 4 slaagt!

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

Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Een bepaalde indeling van een website, een groene of juist rode
verpakking en het wafelkraampje dat door het hele winkelcentrum
een lekkere geur verspreidt: bedrijven doen dat niet zomaar. Zij weten
dat bepaalde dingen je eerder tot de koop van producten verleiden.
Hoe zij dat weten? Onder andere dankzij neuromarketing.

Neuromarketing en consumentenpsychologie gaan over gedragsonderzoek en (on)bewuste beïnvloeding. Neuromarketing is een
specifieke manier van onderzoek
doen, waarbij emotionele reacties in
het brein worden gemeten. Zo komen
bedrijven steeds meer te weten over
hoe mensen reageren op bijvoorbeeld
verpakkingen of reclame. Zo kunnen
ze ook beter voorspellen wat we
kopen en wat niet.
Er zijn veel verschillende methoden van onderzoek in neuromarketing.
Met hersenscans wordt bijvoorbeeld
gekeken wat we voelen als we iets
zien, horen of ruiken. Met eye tracking
wordt gemeten waar we onze ogen
en dus aandacht op richten. Eye tracking-onderzoek heeft bijvoorbeeld
uitgewezen dat mensen websites op

een bepaalde manier bekijken. Daar kun
je op inspelen door je logo linksboven
op de website te plaatsen. Dit zorgt
ervoor dat het logo gemiddeld 89%
beter wordt onthouden dan wanneer
het op een andere plek staat.
Hoewel neurowetenschappelijke
onderzoeksmethoden nog vaak erg
duur zijn, gaan steeds meer kleine
bedrijven ook testen wat beter werkt
of baseren ze hun keuzes uit de
‘algemene principes’ uit onderzoeken.
Bij meubelgigant IKEA bijvoorbeeld,
wijzen de wegwijspijlen altijd naar
de wat duurdere producten. We zijn
namelijk geneigd om automatisch pijlen
te volgen. Zo worden we subtiel in de
richting van de producten gestuurd.
Ook hun goedkope, handig-om-meete-nemen producten dienen een hoger
doel. Als je eenmaal de drempel
om te kopen over bent, verandert je
hele mindset. Van ‘Ga ik wat kopen?’
gaan we dan ineens naar ‘Wat ga ik
nog meer kopen?’ Dit kunnen andere
bedrijven ook doorvoeren.

Vaak zeggen testpersonen één
ding, maar voelen ze wat anders.
Soms zijn ze zich daar niet eens echt
bewust van. Neuromarketing kijkt
direct naar de gevoelens en reacties,
waardoor bedrijven een veel beter
beeld krijgen van behoeften van consumenten. Sommigen zijn bezorgd
dat marketeers misschien wel ooit
een ‘koop’-knop vinden in ons brein,
als het onderzoek steeds effectiever
wordt. De ethische discussie die
daaruit voortkomt, zal de komende
jaren waarschijnlijk nog vaak gevoerd
gaan worden.
Meer over neuromarketing of
andere communicatieonderwerpen?
Kijk op blog.kempencommunicatie.nl

Voor Xenos in Horst zijn wij per direct op zoek naar nieuwe collega’s.

VERKOOPMEDEWERKERS (m/v)
Als verkoopmedewerker ben je het visitekaartje van Xenos en word je ingezet bij alle
voorkomende werkzaamheden zoals het verwerken van de vracht, kassa draaien en
het netjes en op orde houden van het filiaal. Ook is het maken van contact met de
klanten een belangrijk onderdeel van de taak.
We zijn op zoek naar een verkoopmedewerker met een flexibele instelling voor
wat betreft je werkzaamheden en je werktijden. Je werkzaamheden vinden op
doordeweekse dagen (overdag en in de avond) en in het weekend plaats.
Je bent 13 tot 24 uur per week beschikbaar. Je bent collegiaal en kunt goed werken in
teamverband. Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden en ben je
behulpzaam voor zowel klanten als je collega’s.

VERKOOPMEDEWERKER BBL (m/v)
Wil jij graag een officieel landelijk erkend mbo-diploma halen waarbij je werken
en leren goed kunt combineren, dan is een opleiding volgen via Xenos B.V. een
mooie kans! Kijk voor meer informatie op www.werkenbijxenos.nl

Handelstraat 17, Horst

Interesse? Heb je interesse in de functie van verkoopmedewerker of
verkoopmedewerker BBL, loop dan bij ons binnen in het filiaal of neem contact op
met de bedrijfsleider van het filiaal van Xenos in Horst, via 077-3970370.
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Wat
zeg je?
De inwoners van Horst aan de Maas zijn
trots op hun gemeente. Wie een toerist een
dagje mee op stap zou nemen, kan dan ook uit
veel attracties en bezienswaardigheden kiezen.
“Ik zou een fietstocht in de regio maken: slechts
één ’attractie’ geeft een te beperkt beeld
van Horst aan de Maas”, vindt deze inwoner.
Mocht de tijd toch te beperkt zijn, dan raden
veel mensen een bezoekje aan Museum De
Locht of het Aardbeienland in Horst aan. Maar
ook strandbad de Kasteelse Bossen mag niet
overgeslagen worden. Wie nog jonge kinderen
heeft, wordt verwezen naar Speeltuin Roeffen
Mart in Grubbenvorst. Of wat te denken van
Toverland of De Schtaberg in Sevenum? Dan is
er nog de Maas en de Peel, natuurgebieden die

Inwonerspanel

1.672 leden

20
07

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een tocht door de mooie natuur’
Nu de zomervakanties weer zijn aangebroken, weten ook de toeristen de weg naar Horst aan de Maas te vinden. In onze gemeente is van
alles te doen, van speeltuin tot pretpark en museum. Vooral Museum De Locht in Melderslo en de natuur, waaronder de Peel, scoren hoog op het
tiplijstje van inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Meest genoemd

Museum De Locht
Strandbad Kasteelse
Bossen
Aardbeienland

Tips voor dagje uit in
Horst aan de Maas

De top 3 is veranderd ten opzichte van
volgens de inwoners de moeite waard zijn. “Ik
2014. Toen raadde het grootste deel van
zou een wandel- of fietstocht maken door de
de inwoners museum De Kantfabriek en
mooie natuur en dit combineren met lekkere
attractiepark Toverland aan. Museum De Locht
hapjes en drankjes op terrasjes tussendoor”,
blijft een vaste waarde:
aldus deze persoon.
deze werd ook drie jaar
Want eten en
‘Het centrum van Horst’
geleden al het meest
drinken kun je ook
goed in Horst aan de
‘Er zijn zoveel leuke activiteiten’ genoemd.
Maas. Gelegenheden
TipHorstaandeMaas
als Blok10 en Liesbeth
‘Horst heeft niets te bieden’
is een samenwerkings
Grandcafé zijn populair
verband tussen
in Horst. Ook worden
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
Vitelius in Sevenum en het Maashotel in
Broekhuizen genoemd. Maar, zegt één inwoner: Voor meer resultaten of aanmelden voor
“Er zijn veel plekken in Horst aan de Maas waar de volgende enquête, kijk op
je goed kunt eten.”
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

Assortiment ook verkrijgbaar bij Interchalet

2 ha planten en bomen
voor de siertuin en moestuin

TE KOOP: Pastoor Vullinghsstraat 19-21 te Sevenum
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Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen
outlet prijzen. Zo maar 50-60% goedkoper!
Wintergroenteplanten
en preiplanten
Nu ook eenjarige
zomerbloeiers
(nieuwe collectie)
en kuipplanten,
tomaten- en
groenteplanten

Ysselsteyn
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Vullinghsstraat
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Sevenum
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Sevenum

Leibomen
superactie

tuinenterrasysselsteyn.nl
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|489.500,077 - 398 12 60
Vraagprijs
winkelMakelaars
+ woonhuis: €| noordlimburg@boek-offermans.nl
k.k.
www.boek-offermans.nl
www.boek-offermans.nl
| noordlimburg@boek-offermans.nl
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
www.boek-offermans.nl

Boek & Offermans Makelaars
www.boek-offermans.nl

| noordlimburg@boek-offermans.nl

| 077 - 398 12 60
| noordlimburg@boek-offermans.nl

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

HALLO Venray zoekt een

commercieel adviseur
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Bespreking Poll week 27

Aanpassingen aan kerk zijn noodzakelijk
Aanpassingen aan kerk zijn noodzakelijk, luidde de stelling van twee weken
geleden. Daar is ruim driekwart van de stemmers het mee eens, blijkt uit onze
poll.
Aanleiding was het nieuws dat in Swolgen plannen waren om de kerk door
middel van een (verschuifbare) glazen wand in tweeën te verdelen. Zodat
een afsluitbare kleine ruimte in de kerk ontstaat, 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.
De meerderheid van 76 procent van de stemmers ziet ook in dat kerken
tegenwoordig wel moeten zoeken naar alternatieven om te kunnen blijven
bestaan. Toch vindt een kwart van de stemmers (24 procent) het zonde om
aanpassingen te doen aan historische gebouwen als kerken. Zo lang er nog
wel mensen naar de kerk komen, moet deze ook in zijn volle glorie worden
gebruikt, vinden zij. En evenementen als concerten en lezingen horen gewoon
niet thuis in een kerkelijk gebouw, daar heb je cafés en dorpshuizen voor.

Elke sportclub moet verplicht een defibrillator hebben
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Elk voetbalveld moet verplicht een defibrillator hebben, dat stellen sportartsen naar aanleiding van de hersenschade bij Ajax-voetballer Abdelhak Nouri.
Die kreeg onlangs hartproblemen op het sportveld met blijvend hersenletsel als
gevolg. Met een defibrillator kan iedereen een begin maken aan het reanimatieproces wanneer iemand hartproblemen krijgt. Wie binnen zes minuten geholpen
wordt met een defibrillator, heeft een vele hogere overlevingskans, aldus het
Rode Kruis. Je overbrugt hiermee de tijd tot de hulpdiensten arriveren.
Het is natuurlijk maar de vraag of zo’n apparaat bij sportorganisaties echt tot

minder letsel leidt. Het hangt er vooral van af of iedereen met een defibrillator
om kan en wil gaan. Hoeveel mensen weten precies wat ze moeten doen bij een
reanimatie? De keren dat er iets gebeurt, zijn zo zeldzaam, moet je daarvoor ook
hele kleine clubs met zo’n hoge kosten opzadelen?
Volgens experts zijn defibrillators al te koop voor minder dan 1.000 euro.
Ze vinden het een soort van morele verplichting voor voetbalclubs om het leven
van hun leden te beschermen en een apparaat op te hangen.
Elke sportclub moet verplicht een defibrillator hebben. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 28) > Goed dat sigaretten uit het zicht worden gelegd > eens 83% oneens 17%
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Juul’s Kruidenhoekje, Zandstraat 75, Gennep
Juul’s Kruidenhoekje, Zandstraat 75, Gennep
Juul’s Kruidenhoekje, Kerkstraat 14a, Horst
Juul’s Kruidenhoekje, Kerkstraat 14a, Horst

www.biblionu.nl

Wat wil jij voor de
samenleving van morgen betekenen?
BiblioNu, de grootste sociaal-culturele organisatie
voor Horst aan de Maas en Venray, is voor haar
Bibliotheek op School op zoek naar een:

Enthousiaste leesconsulent
Start per 1 september voor 12,5 uur per week op basis
van een jaarcontract. Een uitbreiding naar 22,5 uur
behoort op termijn tot de mogelijkheden.
Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan onze site voor
een uitgebreide functiebeschrijving (www.biblionu.nl)
of neem contact op met mevrouw Hettie Janssen:
hjanssen@biblionu.nl / 077 - 398 23 39.
Reageren? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie
en cv vóór 28 juli 2017op: jhendriks@biblionu.nl

Zand
erover

Geïnspireerd door de
ouders van een vriendin, wilde
ik een weekend gaan
roadtrippen. Een ouderwetse
roadtrip waar je pas lastminute
besluit waar je naar toe gaat
en een slaapplaats zoekt als je
op bestemming bent. Totaal
onvoorbereid het avontuur in
duiken, zonder telefoon,
navigatie of airconditioning
net zoals haar ouders veertig
jaar geleden ook deden.
Jos en Nannie stapten toen in
de auto en vertrokken met de
noorderzon richting Zagreb.
Daar aangekomen liep Nannie
een winkel binnen om te vragen
naar slaapmogelijkheden terwijl
Jos de auto ergens parkeerde.
Ze vergaten af te spreken waar
ze elkaar weer zouden
ontmoeten en zo raakten ze
elkaar kwijt. Daar stonden ze
dan in een vreemde stad, zonder
telefoon en zonder elkaar.
Jos checkte in bij een motel.
Hij vroeg de eigenaren om
papier en een pen en maakte
briefjes waarop stond:
“Nannie, als je dit leest: ik zit
‘s ochtends tussen 8 en 12 op je
te wachten in Velvet.” Deze
briefjes verspreidde hij door de
hele stad. Veel muntjes in een
telefooncel, 3 dagen en 188
briefjes later wisten ze elkaar
terug te vinden.
Met dit romantische verhaal
in mijn achterhoofd, sprong ik in
de auto, klaar om net zo’n
avontuur te beleven. Na zo’n
160 kilometer hield de motor
ermee op. In de middle of
nowhere stond ik stil, zonder
telefoon. Na veel muntjes in een
telefooncel, 3 uur wachten en
188 minuten van liften lukte het
me om thuis te komen. Hoewel
ik het me iets anders had
voorgesteld, heb ik toch nog een
anekdote gekregen zoals die van
Jos en Nannie. En mijn telefoon?
Die gaat deze zomer gewoon
mee op reis.
Yana
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AUTOMOBIELBEDRIJF

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.

PEETEN BV

Komkommertijd

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Magazijn-/montagemedewerker
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen & ontwikkelen van
de producten
vindt plaats in Nieuw-Bergen. De productie is veelal ondergebracht bij internationale
prijslijst
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een magazijn-/montagemedewerker.

De tijd waarin er politiek gezien weinig gebeurt, in Den Haag heeft men
reces en in Horst aan de Maas nu ook. De laatste raadsvergadering stond in
het teken van de kadernota en het accommodatiebeleid, een vergadering
met besluiten waarin de uitwerkingen de komende tijd zichtbaar worden.
Echter is de komkommertijd ook
een periode waarin er veel georganiseerd wordt in de gemeente door haar
inwoners. Zomerfeesten, braderieën
en uiteraard in verschillende kernen
de kermis. Dit meestal georganiseerd door vrijwilligers die samen dit
graag doen voor de gemeenschap.
Als gemeente moeten we dit ondersteunen en faciliteren, het is namelijk
niet vanzelfsprekend dat men zich zo
inzet voor elkaar. De komkommertijd
heeft voor sommige een letterlijke
betekenis en voor andere gaat de
komkommertijd juist wel over rozen.

Functieomschrijving
Als magazijn-/montagemedewerker ben je dagelijks verantwoordelijk voor de montage van
kantoormeubilair in ons magazijn. Ook het op locatie plaatsen van binnenkomende goederen,
orderpicking, alsmede het assisteren bij laden en lossen behoren tot je werkzaamheden.
Jouw profiel
• VMBO werk- en denkniveau
• Ervaring met montage- en magazijnwerkzaamheden
• Zelfstandig kunnen werken
• Hands-on-mentaliteit
• Accuraat en betrouwbaar
• Collegiaal
• Technisch en logistiek inzicht
• Bezit van rijbewijs-B
• Diploma reach-heftruck is een pré

Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief voor 12 augustus 2017 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

24-12-15 14:01

Lollebeekweg 30A • 5811 AL Castenray • Tel. 0478-571792
Fax: 0478-571646 • www.loonbedrijfhendrix-smits.nl

Aanpak overlast treinen

Op uitnodiging van gemeente
Horst aan de Maas werd de informatieavond georganiseerd over
de overlast van de spoorwegen in
de gemeente. Geluid en trillingen
bezorgen mensen die in de buurt
van de spoorweg wonen (Sevenum,
Hegelsom, America en Griendtsveen)
veel overlast. De informatieavond,
georganiseerd op aandringen van de
SP, was bedoeld om samen met de
bewoners tot een goede oplossing te
komen. De bewoners die aanwezig
waren op deze avond waren tevreden over de informatie die verstrekt
werd: informatie over de juridisch
aspecten en de technische mogelijk-

VACATURE:
FULLTIME/ PARTTIME MEDEWERKER(S) LOONBEDRIJF
FULLTIME/ PARTTIME VRACHTWAGEN CHAUFFEUR(S)
Voor ons loonbedrijf dat werkzaam is in de agrarische sector, zoeken we
allround medewerkers loonwerk en vrachtwagen chauffeurs die zelfstandig
kunnen werken, flexibel inzetbaar zijn en met diverse machines kunnen werken.

Functie-eisen:

• Minimaal MBO niveau
• Benodigde rijbewijzen (met code 95)
• Relevante werkervaring (trekkerwerk in de vollegronds tuinbouw,
akkerbouw en veehouderij)
• Flexibel qua werktijden, geen 8 tot 5 mentaliteit
• In bezit van VCA
• Voldoende technisch inzicht om onderhoud te kunnen uitvoeren
• Leergierig

Arbeidsvoorwaarden:
Conform cao LEO

Wij bieden:

Afwisselende baan met eigen verantwoordelijkheid, met goede begeleiding
bij een modern en professioneel bedrijf. Het betreft hier een baan met veel
afwisseling. Wij bieden goede opleidingsmogelijkheden. Het gaat om een
baan met uitzicht op een vast dienstverband.
Past deze vacature bij jouw, reageer dan snel en stuur je CV met motivatie
vóór 13 augustus a.s. naar martijnroelofs@loonbedrijfhendrix-smits.nl
Alleen serieuze kandidaten die voldoen aan de functie-eisen worden
uitgenodigd om te solliciteren en kunnen een reactie onzerzijds verwachten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Roelofs. 0478-571792

heden, uitleg over het rapport van SRO
(Stedenbouw, Ruimtelijke ordening en
Ontwikkelingsmanagement), inzage
in de uitslag van de onderzoeken per
woning en de voorstellen van ProRail
en de gemeente over hoe de overlast weg te nemen. De voorgestelde
aanpassingen betreffen het toepassen
van raildempers en geluidsschermen.
Iedereen kan tot 1 september 2017
reageren op de voorliggende voorstellen. In september volgt dan een
vervolgbijeenkomst. Ook de vertegenwoordigers van de SP, die tevreden zijn
over de tot nu toe bereikte resultaten,
zullen bij die bijeenkomst aanwezig zijn.
We zijn er nog niet, maar de eerste stap

is gezet. We zullen de ontwikkelingen
nauwgezet blijven volgen. Als mensen
nog vragen of opmerkingen hebben
over dit onderwerp, dan horen we
die graag. De bewoners kunnen ons
rechtstreeks benaderen.
Mariet Roelofs,
SP Horst ad Maas

Kinderen in armoede
en vakantie?

Functieomschrijving:

Sollicitatieprocedure:

van een volksvertegenwoordiger gaat
altijd door. Gewoon samen doen.
Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

Maandag 3 oktober 2016 presenteerde de SP Horst aan de Maas in
café Boëms Jeu een rapport over de overlast van de treinen op het spoor, die
inwoners van America ervaren. Het rapport is gebaseerd op onderzoek in de
maanden daarvoor. Bijna een jaar later, op donderdag 13 juli, gingen de
Americanen met de wethouder in gesprek over de overlast en hoe die weg te
nemen.

Wat bieden wij jou
• Fulltime functie voor 40 uur per week
• Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

vacature_assemblage.indd 1

Vele jongeren gaan in de zomervakantie
in de kas werken, op het land of in de
supermarkt. Een uitgelezen kans om
wat bij te verdienen om zo te voorzien
in een festivalkaartje of iets dergelijks,
inspanning voor ontspanning. Een
tijd waarin er minder aan werk wordt
gedacht en meer aan elkaar, een tijd
waarin zaken samen opgepakt worden
en een tijd om tot rust te komen. De
komende weken zullen mijn collega’s
en ik niet in het gemeentehuis te vinden zijn, maar op het terras, de kermis
of een van de vele andere evenementen. Spreek ons gerust aan want het zijn

Vakantietijd. We gaan weer massaal op vakantie. Na lange werkdagen,
overvolle wegen en agenda’s, voor even geen zorgen. Niks moet en alles
kan, als je tenminste tot de groep behoort die het zich kan veroorloven.
Want nog teveel gezinnen met kinderen hebben die draagkracht niet.
Want ook in onze gemeente leven
nog kinderen in armoede. Kinderen
waarvan de ouders niet in staat zijn
op eigen financiële kracht hun kinderen te laten sporten, cultuur te laten
beleven of andere vanzelfsprekende
zaken als een fiets of een eenvoudige
laptop om goed onderwijs te kunnen
volgen. Als gemeente zijn we gelukkig
in de omstandigheid door een zorgvuldig gekozen beleid deze kinderen hun
ouders te ondersteunen, maar het
blijft een belangrijk aandachtspunt.
Opgroeien in armoede laat altijd zijn
sporen na. Is het niet nu, dan mogelijk
op de volwassen leeftijd. We kennen

de voorbeelden: ’je altijd de mindere
te moeten voelen, gepest te worden’.
Het kan ingrijpend zijn in een leven.
Het is niet alleen financiële armoede
maar vooral ook sociale en emotionele
armoede. Daar kunnen wij als politiek
mede sterk voor maken. Wat betreft de
PvdA mag niemand, zeker geen kind,
zich ooit de mindere voelen. Het hokjes
denken mag nooit de overhand krijgen.
Een warme, begrijpende samenleving
kan lucht geven voor ieder gezin waar
het financiële ‘spook’ huishoudt. De
PvdA zal zich sterk blijven maken voor
een samenleving waar niemand tussen de wal en het schip raakt. Laten

we daar deze zomer ook eens bij stil
staan. Een fijne vakantie gewenst.
Truus Knoops-Kersten,
PvdA Horst aan de Maas

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
20 juli 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Kalendergids 2018
Acquisitie kalendergids
In de komende weken zal Sibel Demir van
FMR Producties bedrijven en instellingen
bezoeken om adverteerders te werven voor de
kalendergids 2018. Het staat u vrij om hier wel
of niet op in te gaan.

Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2018 tot
uiterlijk 10 september doorgeven aan Unit
Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per
e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Help me, ik heb een
vleermuis in de slaapkamer
Elk jaar gebeurt het wel weer, dat er ergens een vleermuis in de slaapkamer rondvliegt. De
bewoners bellen naar allerlei instanties om te horen wat ze moeten doen. Maar meestal niet
naar hun eigen gemeentehuis, terwijl dit juist de organisatie is die de zorgplicht heeft voor
deze beschermde diergroep.
In Limburg heeft de stichting IKL een
netwerk van gemeentelijke meldpunten en
vleermuiswerkers ingesteld die mensen
met problemen met vleermuizen helpen.
Heeft u overlast van vleermuizen of vindt u
verzwakte vleermuizen, dan kunt u bellen
met Mart Peeters, van Openbare Werken via
tel. (077) 477 97 77.
Vleermuizen zijn bedreigde en beschermde

dieren die bovendien zeer nuttig zijn. Ze mogen
dus niet zonder meer verstoord worden.
Dit is bij deskundig optreden ook niet nodig.
Een bezoek van een vleermuiswerker is
overigens gratis.
Het meldpunt is bedoeld voor mensen die echt
overlast van vleermuizen ondervinden. Het is
niet de bedoeling dat u belt om een door de
tuin vliegende vleermuis te melden.

Bekendmakingen

Afgelopen week feliciteerde burgemeester Kees van Rooij de echtparen Janssen - Janssen en
Huis - Heijligers, beiden woonachtig in Sevenum, met hun 60 jarig huwelijksjubileum.
Namens de gemeente bood hij daarbij een boeket bloemen en een herinneringsbord aan.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America
Sleutelbloem 7
Broekhuizen
Sectie F, nr. 178

Horst
Hamweg 6
Broekweg 3
Middellijk 26
Jacob Merlostraat 6

Broekhuizenvorst
Ganzenkampstraat 2

Kronenberg
Bedelaarspad ongenummerd

Griendtsveen
Apostelweg 6
Apostelweg 16
Kanaalweg 6

Lottum
Grubbenvorsterweg 22

Grubbenvorst
Californischeweg 9
Parkeerplekken tussen
Julianastraat en Kloosterstraat
Broekeindweg 13
Parallelweg ong.

Meerlo
Stationslaan ongenummerd
Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 53
Dorperdijk 19
Laarweg ong.
Kleefsedijk 9

Broek 10
Klaver 5, fase 1
Klaver 8
Julianaplein ong.
Zeesweg 3a
Steeg 13
Swolgen
Akkerweg 4
Tienray
Bedrijventerrein Tienray
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Peel en Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input voor
deze twee pagina’s. Deze keer: Birgit op de Laak.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Birgit op de Laak
GEBOORTEDATUM

8-12-1961
WOONPLAATS

Horst
C.V.

NLD

Wethouder Zorg en Participatie,
Milieu en Duurzaamheid

<<<Birgit<<<<<<<<op de Laak<<<<<<<08-12-1961<<<<<<<<Horst<<<

Birgit op de Laak (55) volgde de
opleiding (jongeren) opbouwwerker en
heeft onder andere gewerkt bij Synthese.
Sinds 2009 is zij wethouder van
gemeente Horst aan de Maas voor de
Partij van de Arbeid. In haar portefeuille
heeft zij Zorg en Participatie, Milieu en
Duurzaamheid. Daarnaast is zij
lijsttrekker voor de PvdA voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Birgit woont in Horst met haar
echtgenoot, twee dochters en hond.
In 2009 werd ze zevende van Nederland
in de verkiezing tot Beste lokale
bestuurder van Nederland. Een jaar
daarvoor werd ze genomineerd voor de
Prettig contact met de overheid-award.
Vorig jaar nog kozen leden van ons
inwonerspanel haar tot Politicus van het
jaar 2016 in Horst aan de Maas.

GEPLUKT Khajer Brtawli

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.

Als enige man in een Syrisch gezin bestonden zijn dagen uit hard werken en het voltooien van een studie elektrotechniek in Aleppo. Toen hij
zijn eigen winkel had ging het hen voorspoedig. Maar toen de oorlog al vier jaar duurde en zijn winkel kapot was, was vluchten de enige optie
die hij zag. Tegenwoordig woont hij in Horst en werkt hij bij Hotraco. Deze week wordt Khajer Brtawli geplukt.
Khajer werd 36 jaar geleden in Aleppo in Syrië
geboren. Hij groeide daar op met zijn ouders en
drie zussen. Zijn vader overleed toen hij negen
jaar was. Als enige man in een land waar je niet
kunt rekenen op overheidssteun, belandde een
last op zijn schouders. “Ik moest toen zorgen voor
het gezin, daarom moest ik veel werken. Verder
deed ik ook een studie elektrotechniek. Ja, het
was druk. Maar het was ook mooi. Ik had een
eigen winkel waar ik spullen kocht, repareerde en
verkocht. Ik ben best handig.” Khajer trouwde in
2010 met Maya. “Wij zijn verre familie van elkaar.
Dus ik kende haar al toen ze nog klein was,” lacht
Khajer, terwijl hij zijn hand een meter boven de
grond houdt. Trouwen binnen een familie gebeurt
in Syrië vaker dan in Nederland.
Hun leven veranderde in 2012 toen de
Syrische burgeroorlog, die nog steeds voortduurt,
Aleppo bereikte. “Straten werden afgesloten en
op veel plaatsen vielen bommen. Op een gegeven

moment vielen er bommen bij mij in de straat.
Er was vaak veel stof en een keer viel een bom
200 meter van mij af op een magazijn. Dat was
afschuwelijk,” herinnert Khajer zich. Ook zijn
winkel werd vernietigd door een bom. Daarna
kon hij nog aan de slag bij Samsung. “Het was
heel gevaarlijk. Maar ik moest wel werken om te
kunnen leven.”

Er was geen babymelk
In 2014 werd hun zoontje Manuel geboren.
Ze moesten daardoor nog meer nadenken hoe ze
elke dag zouden overleven. “Ik werkte soms vijftien of zestien uur per dag. We hadden daardoor
wel geld, maar door de oorlog was er gewoon te
weinig eten in de stad. En we konden heel moeilijk babymelk vinden. Dat deed pijn.”
Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat
ze niet meer in Aleppo konden leven. “We waren
altijd aan het wachten tot de oorlog eindelijk

zou ophouden. Maar dat gebeurde niet. Dus toen
besloot ik te vluchten. Ik kon Maya en Manuel niet
meenemen, want dat was te gevaarlijk voor hen.
De dag voordat ik ging werd Manuel één jaar en
werd hij gedoopt. Er was een feestje, eigenlijk
ook mijn afscheidsfeestje. Toen ben ik vertrokken. Ik heb niet gezien hoe Manuel dingen heeft
geleerd, hoe hij bijvoorbeeld heeft leren lopen.”
Een gevaarlijke reis met onder andere de bus,
de boot en het vliegtuig brachten hem uiteindelijk
in Griekenland. Daar pakte hij het vliegtuig naar
Nederland. De keuze voor Nederland was intuïtie.
“We hadden niet veel informatie, maar ik heb
nooit aan een ander land gedacht. Mijn hart zei
Nederland,” vertelt Khajer.
Eenmaal in Nederland moest hij naar Ter Apel
om asiel aan te vragen. Daarna leidde het proces
hem langs Onnen, Gilze en Echt totdat hij als
statushouder zijn woning in Horst kreeg. Hij vroeg
daar gezinshereniging aan en op een zondag was

HALLO
Column
Ken je dat?
Je zou best mee willen doen met
dat bootcampgroepje dat elke week
door je wijk rent. Aan willen sluiten
bij het vaste groepje dat samen eet
in de bedrijfskantine, in het
verpleeghuis, op school.
Alsnog lid willen worden van die
(ouderen)vereniging nu je alleen bent
komen staan. Kennis willen maken met
je buurtjes, die geen GGZ-achtergrond
hebben, die niet uit hun thuisland
hebben moeten vluchten voor de
oorlog. Je aarzelt even, omdat je niet
weet hoe je ontvangen zult worden.
Maar dan zet je de stap en ... hoor je
erbij.
Wie dat gevoel herkent, kan zich
voorstellen hoe huizenhoog die
drempel kan zijn voor mensen die in
hun leven vaker het deksel op de neus
kregen, die ziek zijn (geweest) of uit
een heel andere cultuur komen.
“Ik kan bijna zelfstandig wonen”,
vertelt een vrouw trots na een fase van
begeleid wonen. Ze heeft geleerd haar
huishouden te doen, kookt de maaltijd,
gaat zelfstandig naar het werk,
slikt haar medicijnen. Nu rest voor haar
een grote wens: een ‘gewoon mens’
leren kennen om samen leuke dingen
te doen. Haar kennissenkring bestaat
tot nu toe uit zorgprofessionals en
lotgenoten. Goede zorg is van belang,
aansluiting vinden in het
alledaagse leven misschien nog wel
belangrijker.
Birgit

het raak: “Er lag een brief in de bus en ik wist
niet zeker wat er stond omdat mijn Nederlands
nog niet zo goed is. Dus mijn begeleider kwam
me meteen helpen en de gezinshereniging was
goedgekeurd. Ik heb Maya gebeld en we waren
heel erg blij, tranen vloeiden.”
Inmiddels hebben Khajer en Maya nog
een dochter van anderhalf jaar: Engi Celine.
Daarnaast heeft hij een baan bij Hotraco in
Hegelsom. Hij heeft een contract voor een half
jaar en hoopt in de toekomst een vast contract te
krijgen. “Zonder mijn begeleider had ik dit werk
nooit gehad. Hij heeft eerst een stage voor mij
geregeld bij Mark Sijbers in Kronenberg. Daar
heb ik heel veel geleerd. Ik fietste toen altijd
langs Hotraco en daar stond buiten borden met
elektrotechniek en engineering. Ik vroeg me
altijd af wat ze daar deden en toen heeft mijn
begeleider een sollicitatiegesprek geregeld. Ik
heb veel ervaring met elektro en kan me ook
ontwikkelen bij het werk. Het is er leuk en ik
heb leuke collega’s.” Khajer en Maya vinden het
fijn om hier te wonen. “Ik voel me thuis hier in
Nederland en bij mijn werk.”

20
07

gasthoofdredacteur 15

Vakantietip

Wegdromen
bij een boek
De mooiste reis die ik tot nu toe maakte was die waarbij ik thuis
bleef. Begrijp me niet verkeerd, ik heb geen hekel aan reizen.
We pakken ook elk jaar wel een keertje de
koffers om met auto, vliegtuig, boot of trein op
vakantie te gaan, de zon in de zee te zien zakken, door prachtige steden te slenteren, andere
talen te horen en mensen te kijken. Tips op dat
vlak? In de lente naar Finland, aan de uitgestrekte meren staan en het winterijs al knappend horen smelten. In de zomer niet naar het
loeihete Granada, omdat de frisse nevel die over
de terrassen geblazen wordt het enige is dat het
draaglijk maakt. Wel naar een prachtige hoeve
van Limburgs Landschap, op elk moment van
het jaar. Liefst met de hele familie. Het verhaal
van de volledig verregende zomervakantie met
de meiden naar een tenthuisje op de Wadden
wordt elke familiebijeenkomst gruwelijker.
Vooral het aantal en formaat van de kruipende
insecten, die in de klamme stapelbedden
kwamen schuilen voor de regen, groeit bij elke
versie van het verhaal.
Ik zie er naar uit deze zomer te reizen in
mijn hoofd. Weekje vrij, kinderen de deur uit,
manlief aan het werk, dagritme op onregelmatig
en…. met de neus in een boek. En nog een, en
nog een enzovoort. Perfect. Prachtige verhalen waar je zelf je beeld bij maakt. Vuistdikke

Scandinavische thrillers, Nederlandse
literatuur ’die je
gelezen moet hebben’
aangevuld met de
heerlijke verhalen
van Toon Tellegen en
een kookboek met
mooie plaatjes om
al lezend ook gegeten te hebben.
Wegdromen,
meegesleept
worden in een
verhaal en je
eigen wereld erbij bedenken. De vakantiedagen
vliegen om en kunnen niet mislukken. Eventueel
kun je met je boek in een mooie omgeving
gaan zitten en er versnaperingen bij pakken,
maar is het boek echt de moeite waard dan is
dat volstrekt overbodig. Stoel in de tuin en de
stapel boeken binnen handbereik is voldoende.
Mijn man, fysiotherapeut, voegt de wijze raad
toe om elk uur even de benen te strekken. Mijn
tip: zet daar een wekkertje voor. Fijne vakantie
boekenwurmen!

‘Samenleving komt terug binnen ons bedrijf’
Investeren in je personeel is belangrijk. Dat beseft ook Mertens uit Horst. Het bedrijf stimuleert de ontwikkeling van haar personeel onder
meer met de Mertens Academy. Wethouder Birgit op de Laak liet zich informeren over deze vorm van werkgeverschap.

binnen het bedrijf aan mee. Collega’s leren elkaar
op een andere manier kennen. Volgens Verheijen
komen zo kwaliteiten van werknemers naar
boven, die anders niet zouden opvallen Daarnaast
organiseren we regelmatig excursies bij klanten
voor alle medewerkers. We nemen een kijkje in
de keuken van de klant en horen zijn verhaal.
Dat is erg leerzaam. Collega’s leren elkaar op een
andere manier kennen.” Ook heeft Mertens al
een jarenlange ervaring in het begeleiden van
werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
“Dat zijn waardevolle personeelsleden die met
hun mogelijkheden ook een goede bijdrage
leveren aan owel aan het resultaat als aan de
sfeer binnen ons bedrijf. ”

Partnerschap met scholen

Mertens heeft haar roots deels in Horst, maar
kent haar ontstaan in Baarlo, 65 jaar geleden.
Daar startte fruitteler Jan Mertens een handel
in gewasbeschermingsmiddelen. In 1967 werd
het Horster bedrijf Driessen overgenomen.
Het hoofdkantoor van Mertens stond lange tijd in
Baarlo, totdat besloten werd in 1995 nieuwbouw
te realiseren in Horst. “Toentertijd werkten
er zo’n vijftig mensen in ons bedrijf”, vertelt
directeur Mart Verheijen. “In de loop der jaren is
dit ruim verdubbeld. Onze werknemers komen

voornamelijk uit de gemeente Horst aan de Maas
en Peel en Maas. Veel van onze mensen komen
gewoon met de fiets naar het werk”, lacht hij.
“Wat we proberen is nog steeds dat gevoel van
een familiebedrijf vast te houden.” Een derde van
het personeel heeft een opleiding op hbo/wo
niveau, een derde is ervaren mbo’er en een derde
heeft lbo/startend mbo niveau.
Dit gebeurt onder andere door personeels
leden de kans te geven zich binnen het bedrijf
te ontwikkelen en door te groeien. “Ik denk

dat een derde van ons personeelsbestand niet
meer in die functie werkt waarvoor ze ooit is
aangenomen, maar is doorgegroeid naar een
hoger niveau.” De onderneming stimuleert
deze groei en zet onder meer in op persoonlijke
ontwikkeling. Dit doet zij in de vorm van de
Mertens Academy. “Daar zijn we een jaar of zes
geleden mee gestart. Door middel van creatieve
sessies en workshops zoals omgaan met klanten,
presentatietechnieken en buitenlandse talen,
creëren we betrokkenheid. Daar doet iedereen

Betrokkenheid wordt ook gecreëerd door
werknemers mee te laten denken over het
beleid van de onderneming, door bijvoorbeeld
hun advies te vragen over zaken als e-commerce
en het werven van nieuw personeel. Want nu de
markt weer aantrekt, is nieuw personeel hard
nodig. Verheijen: “De crisisjaren zijn voorbij,
bedrijven zijn weer aan het groeien. Het aanbod
aan goed personeel is echter gering. Nu hebben
we al een aantal jaren een partnerschap met
HAS Venlo en werken we ook samen met
Fontys en Citaverde. We geven onder andere
gastcolleges en bieden stageplaatsen. Het is
belangrijk om daar in te blijven investeren. Zo
werken we veel met seizoenskrachten, dit zijn
vaak studenten die halverwege een studiejaar
ontdekken dat ze niet de juiste richting hebben
gekozen. Zij kunnen dan voor een half jaar bij
ons terecht. Ook zien we de meerwaarde in het
aannemen van 60-plussers die gestopt zijn met
hun vaste baan en graag nog enkele uren per
week willen werken als bijvoorbeeld chauffeur.
Dit alles zorgt voor veel diversiteit binnen ons
bedrijf. De samenleving komt als het ware terug
binnen ons bedrijf.”
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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.

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Het eerste wat ik dacht was, dat ik nog
heel moe was. Het liefste wilde ik me
omdraaien om nog wat te gaan slapen,
maar ik moest toch echt opstaan.
Wat zou je graag nog willen leren in
Wat is je leukste en wat is je stomste
je leven?
Ik zou graag nog willen leren hoe je een vak op school?
vliegtuig moet besturen. Zelf heb ik nog Er is niet echt een vak op school dat ik
per se leuk vind, maar het zijn meer
nooit in een vliegtuig gezeten, maar
vakken die ik snap. Er zijn niet heel veel
zou het wel graag een keer willen.
Alleen heb ik dan wel een probleem, ik vakken die ik begrijp, dus dit vind ik al
ben best bang voor hoogtes. Ik ben heel heel wat. Het stomste vak op school
vind ik bedrijfsrekenen. Dit vind ik echt
erg benieuwd of ik dit wel durf.
ontzettend moeilijk en ik heb ook al
Wat deed je als kind het liefst?
vanaf de basisschool bijles gehad in
Vroeger speelde ik het liefst buiten.
Dan ging ik met een aantal mensen op rekenen. Nog nooit heb ik er iets van
begrepen.
het schoolplein spelen. We deden bijBen je meestal te vroeg, precies op
voorbeeld touwtje springen of gingen
tijd of te laat?
buskruit spelen.
Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Djomie Nagels
Broekhuizenvorst
17 jaar
Gilde opleidingen

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

aan
Djomie Nagels

Meestal ben ik te vroeg. Als ik naar
werk moet of met iemand heb
afgesproken ben ik soms zelfs een
half uur tot een uur te vroeg daar.
Dan krijg ik ook altijd de vraag
“waarom ben jij altijd zo vroeg?”
Hier moet ik dan hard om lachen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dit was denk ik op Stereo Sunday
in Venlo. Als ik uit ga of naar een
festival ga vind ik het leuk om ten
minste één foto te maken. Deze foto
is dan een soort van herinnering van
de avond.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk sinds een jaar bij de Plus
in Horst. Ik ben graag aan het werk,
omdat ik erg leuke collega’s heb. Ik
ben dus erg tevreden met mijn werk.

Waar ben je verslaafd aan?
Aan mijn telefoon denk ik dan. Ik weet
van mezelf dat ik geen dag zonder
kan en dit hoor ik ook erg vaak van
mijn vriendinnen. Ze vragen wel eens
of ik nou echt geen moment zonder
kan. Het antwoord hierop is een lach
en nee.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdag- en zaterdagavond vind
ik het leuk om gezellig in te drinken
met vrienden en vriendinnen en hierna
nog naar De Lange in Horst gaan. Af en
toe een festivalletje vind ik ook heel
gezellig!
Wat is je favoriete sociale medium?
Dat is toch echt snapchat. Er gaat bijna
geen dag voorbij waarop ik niet op
snapchat kijk, of zelf een snapchat
verstuur.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind belangrijk in een vriendschap
dat iedereen elkaar respecteert zoals
die is en dat iedereen het gezellig met
elkaar kan hebben.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Op de middelbare school heb ik nooit
echt mijn best gedaan, hierdoor ben ik
gezakt voor mijn examens en moest
ik een herexamen maken. Voor dit
herexamen heb ik heel erg mijn
best gedaan, uiteindelijk ben ik wel
geslaagd. Het vervelende was wel
dat me dit ontzettend veel tijd heeft
gekost. Daarom zou ik dit niet meer
over willen doen.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder denk ik. Dit is ook best
logisch, want zij ziet me elke dag en
kent me daarom ook goed
Zij weet ook al vanaf mijn geboorte hoe
ik in elkaar zit.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Het hoeft niet per se een bepaald soort
artiest te zijn, maar ik zou wel een
keer willen meemaken hoe het is om
bekend te zijn. Dit zou ik dan voor een
dag willen meemaken, een dag vind ik
meer dan genoeg.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een dolfijn, omdat ik altijd als eens
met dolfijnen heb willen zwemmen.
Het lijkt me daarom leuk om zelf een
dolfijn te zijn en dit te kunnen meemaken, ook zien ze er altijd heel erg
vrolijk uit.

Horst aan de
Maas wordt
te klein
“Ga je nu twee weken weg?
Zolang ben je nog nooit alleen
van huis geweest”, zegt mam
die stiekem hoopt dat ik toch
thuis blijf.
Morgen pak ik mijn koffer en
vertrek ik voor twee weken naar
Zeeland om daar animatiewerk
te gaan doen. Mijn vrienden en
familie wilden spontaan allemaal
afscheid van me nemen. Dit
terwijl twee weken nog wel
meevalt naar mijn
mening. Misschien is het juist
goed als ze alvast een beetje
wennen aan mijn afwezigheid,
want ik ben na de vakantie van
plan om op kamers te gaan.
Op de diploma-uitreiking
merkte ik dat ik niet de enige
was die vond dat Horst aan de
Maas te klein wordt. Bij iedere
naam die genoemd werd op de
uitreiking, werd een persoonlijk
zinnetje verteld of waar ze
gingen studeren. Nou, al mijn
klasgenoten die gaan studeren
zijn straks over het hele land
verdeeld en de klasgenoten die een tussenjaar pakken,
zijn straks over de hele wereld te
vinden. Van mijn vriendengroep
gaan er al drie naar het buitenland. Een vriendin komen
opzoeken in Australië is wel even
wat anders dan de fiets pakken
naar dat ene gat 10 kilometer
verderop.
Hoewel ik iedereen ga
missen, vind ik het mooi dat
iedereen zijn of haar dromen
achterna gaat. Eindelijk zijn we
verlost van die verplichte
fietstochten, gymlessen en saaie
uurtjes Nederlands. We zijn nu
compleet vrij om onze eigen
keuzes te maken. Volgend jaar
ga ik mijn droom om designer te
worden achterna op
de kunstacademie in Utrecht.
Iemand die toevallig nog een
kamer over heeft daar?
Straks hoop ik hier dus weg
te zijn, maar no worries. Jullie
zijn nog lang niet van me af.
Daarvoor is het schrijven van
columns veel te leuk.
Liefs,
Anke
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Kies en mix BBQ

4 VOOR

10

00
25 jul. •

Diverse soorten vlees en
groenten met een
kies & mix-barbecuesticker
4 bakjes à 116-390 gram
of 4-6 stuks

Met saxofoon en klarinet

Jean-Pierre Steijvers uit Heythuysen
is organist in de Christoffelkerk
en de Caroluskapel in Roermond.
Nard Reijnders uit Broekhuizenvorst
komt met saxofoon en klarinet om het
concert mee op te luisteren.
Samen hebben de organist en solist
een programma samengesteld, dat niet
alleen uit klassieke werken bestaat,
maar ook uit hedendaagse werken,

zoals Lily was Here van Candy Dulfer,
een tango van Piazolla en Send in the
Clowns van Sondheim.
De muzikanten zijn boven op het
oksaal bezig, maar hun handelingen
zijn te volgen op een groot scherm voor
in de kerk. De toegang is gratis, wel
kan een vrijwillige bijdrage gegeven
worden.
Het concert begint om 16.00 uur.

Opstelling Zoemhukske

Infomiddag gerechten rondom honing

1 mei t /

m

n3

a

In de Sint Gertrudiskerk in Lottum vindt op zondag 23 juli een
orgelconcert plaats. Jean-Pierre Steijvers uit Heythuysen en Nard Reijnders
uit Broekhuizen brengen diverse werken ten gehore.

•v

Orgelconcert Lottum

Phicoop

Wegwerkzaamheden?
Wij blijven bereikbaar!
Tijdens de wegwerkzaamheden op
vrijdag 21 juli en zaterdag 22 juli
volgt u de omleidingsroute naar onze winkels.

Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst staat op
zondag 6 augustus in het teken van gerechten en honing. Tijdens haar
zondagsopenstelling kunnen belangstellenden meer leren over de bij en
proeven wat er gemaakt wordt.
Veel mensen gebruiken honing
in de thee of op de boterham, maar
volgens de imkers van ’t Zoemhukske is
er veel meer mogelijk met honing in de
keuken. Op zondag 6 augustus kunnen
belangstellenden in het Zoemhukske in
Horst komen proeven.

Tussen 14.00 en 16.00 uur wordt
een zondagsopenstelling gehouden
onder het thema ‘Honing in je
toetje’. Er wordt uitleg gegeven
hoe honing op diverse manieren te
gebruiken. Ook de tuin is open voor
bezichtiging.

Horsterweg, Sevenum

18
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Zevende bouwvakfeesten
Het startsein van het vakantieseizoen in Horst aan de Maas wordt weer gegeven tijdens de zevende editie van
de Bouwvakfeesten in het centrum van Horst. Op vrijdag 28 juli vindt het feest plaats op het Wilhelminaplein.

Tijdens de editie van 2016 (Foto: De Lange Horst)
De muzikale invulling van de avond
bestaat onder andere uit Feestband
Khick. Zij spelen muziek, variërend van
rock tot pop en van guilty pleasures tot

Nederlandstalige feestmuziek. Khick is
geen onbekende op de bouwvakfeesten, ook vorig jaar stond zij al op het
podium.

Naast Feestband Khick zorgen
feestdj Tonny en Hitmaestro voor entertainment. De avond start om 19.00 uur
en duurt tot 01.00 uur.

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

Examenfuif
De Melderse Examenfuif vond vrijdag 14 juli plaats vlak buiten Melderslo. In een tent kwamen
examenkandidaten en andere feestgangers samen om dansend de zomer in te luiden. Diverse dj’s
hebben vermaakten het publiek, waaronder Stuk TV, Job Cox en Hitmeastro. De optredens werden
aangevuld met een licht- en vuurshow.

Straatkrijtwedstrijd tijdens kermis
Al jaren organiseert de dorpsraad van America diverse activiteiten rondom de kermis om deze te
promoten bij jong en oud. Voor de kinderen van de basisschool werd voor de veertiende keer de
kermiskleurplatenwedstrijd georganiseerd. Het was de tweede keer dat ze de kermisstraatkrijtwedstrijd hielden. Maar liefst 36 krijtkunstwerken werden gemaakt op de dinsdagmiddag van de kermis.
Kijk voor winnaars en meer foto’s op www.inamerica.nl
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Wielerjeugdronde
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Expositie Queeste naar ’n hemel

Ome Joop’s Tour

In de H. Naam Jezuskerk van Broekhuizenvorst wordt een dubbeltentoonstelling van twee kunstenaars
voorbereid. Jef Hendriks en Jan Haen exposeren gezamenlijk hun werk onder de titel Queeste naar ’n hemel.

De 67e editie van Ome Joop’s Tour, de jaarlijkse wielerjeugdronde
door Nederland voor kinderen, vindt plaats van maandag 24 tot en met
woensdag 2 augustus. Op woensdag 26 juli doet de tour Horst aan de
Maas aan.

Jef en Jan tonen in de tentoonstelling Queeste naar ’n hemel hun idee
van de tocht naar de hemel in woord
en beeld. Jef toont foto’s en poëzie.
Jan geeft in hedendaagse beelden en
teksten zijn visie op het traditionele
lijdensverhaal van Christus.

De wieletour is bedoeld voor
kinderen in de leeftijd van tien tot
twaalf jaar. De deelnemers aan
Ome Joop’s Tour zijn jongens en
meisjes die geen of nauwelijks
vakantiemogelijkheden hebben. Ome
Joop’s Tour is geen snelheidswedstrijd,
maar een gezelligheidstour. Er zijn
onderweg wel wedstrijdjes,

bijvoorbeeld sprints, langzaam fietsen
en behendigheidsritten, waarmee
punten en uiteindelijk prijzen kunnen
worden verdiend. De editie van
2017 brengt de kinderen dit keer via
Nijmegen in delen van Limburg en
Noord-Brabant.
Kijk voor meer informatie en de
route op www.omejoopstour.nl

Kinderworkshop
De Kantfabriek

De tentoonstelling vindt plaats
in de kerk van Broekhuizenvorst
in de periode van 5 tot en met 13
augustus. Op zondag 6 augustus
draagt de priester-kunstenaar Jan
Haen de mis op. Daarna wordt de
tentoonstelling om 12.00 uur officieel

Color Run voor goed doel
Op camping De Schatberg in Sevenum wordt op dinsdag 25 juli een Color Run gehouden voor het goede doel.
De run is 2 kilometer lang en start om 19.00 uur bij Bospoort.
De Color Run wordt georganiseerd door Angelique van den Berg
uit Beuningen. Haar zoon Noa heeft
een hersentumor. Zijn prognose is
redelijk. De familie ziet dolfijntherapie

als de beste aanvullende therapie.
Dolfijntherapie wordt op Curaçao gegeven. Er wordt via de stichting Noa4Life
geld ingezameld voor therapie voor
Noa. In de toekomst wil de familie ook

Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 26 juli een
Vakantie-Inloop-Workshop voor kinderen. Deze middag duurt van 13.30
tot 16.30 uur.
Onder begeleiding maken
kinderen tijdens de workshop
een tafereel van stofrestjes, kant,
draadjes, knopen, kralen en nog
veel meer. Daarna naaien ze met de
hand alles goed kriskras aan elkaar.
Kinderen pakken hun creatie in, in
verdwijnvlies. Ze houden dan een
mooi kunstwerk over dat ze later
thuis bijvoorbeeld op een T-shirt of
tas naaien. Maar ook is het een idee

geopend en geven de kunstenaars
hun visie op het getoonde. Op de
andere dagen is de tentoonstelling
geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur.
De toegang is gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.vorstertoren.nl

andere kinderen ondersteunen.
Kijk voor meer informatie op
www.noa4life.nl Inschrijven voor de
Color Run kan die dag tussen 17.30 en
18.30 uur bij Bospoort.

WIJ ZOEKEN

om het kunstwerk in te lijsten en
aan de muur te hangen. Deelnemers
gaan met een afgemaakt kunstwerk
naar huis. De workshop is bedoeld
voor kinderen in de leeftijd van
6 tot 12 jaar.
Museum de Kantfabriek organiseert elke maand een creatieve
kinderworkshop.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

ONDER

NEMERS!

Midzomerconcert
Reulsberger
Muzikanten
Muziekkapel De Reulsberger Muzikanten uit Horst wil graag een
steentje bijdragen aan de zomerse stemming. Dat doet zij door het
organiseren van een midzomerconcert op zondag 23 juli. Het is de derde
keer op rij dat ze een dergelijk concert houdt.
Tijdens het midzomerconcert
speelt de Horster muziekkapel
Böhmische, Oostenrijkse en Duitse
muziek, maar ook hedendaagse
muziek met zang. Het is het derde
jaar op rij dat De Reulsberger

Muzikanten het midzomerconcert
organiseert. Deze editie vindt plaats
op het terras van Liesbeth’s Grand
Café in het centrum van Horst.
Het concert is op zondag 23 juli en
duurt van 14.00 tot 17.00 uur.

Smeden en weven
in De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert diverse activiteiten op
zondag 23 juli. Vanaf 11.00 uur is de smederij in gebruik, kunnen
kinderen een eigen lapje weven op een weefgetouw en is er muzikale
omlijsting. Ook is de expositie te bezichtigen.
De smederij van museum
De Locht in Melderslo is zondag
23 juli in bedrijf. Demonstraties
van het eeuwenoude ambacht
laten zien dat niet alleen stevige
spieren maar ook veel vakmanschap
vereist is voor het uitoefenen van
het vak. Kinderen mogen onder
begeleiding een eigen lapje weven
op een klein weefgetouw. Zo leren zij
spelenderwijs hoe een weefgetouw
werkt. In het jeugdhonk staat ook
een verkleedkist met kleren om je te
verkleden.

De muzikale noot op de zondagmiddag komt van het zangduo Ari-ja.
Zij brengen een vrolijk repertoire van
Hollandse, Duitse en Engelse liedjes
uit de jaren 60 en 70.
In het museum wordt ook de
expositie ‘Onderweg – van karrenspoor tot A73’ getoond. Deze gaat
over mobiliteit in verleden, heden
en toekomst, met een accent op de
ontwikkeling van het land tussen Peel
en Maas. Het museum is open van
10.00 tot 17.00 uur. De activiteiten
beginnen om 11.00 uur.

Een leuke winkel
starten in de
gezellige dorpskern
Grubbenvorst.
Het kan!
Jan Linders, Vera Beauty
& Health, Lunchroom
Lekker Gewoën,
kinderkleding Fibe en co,
en Bakkerij Broekmans
gingen je al voor.

Er is in Grubbenvorst
zeker nog ruimte voor:
• Een delicatessenzaak
• Een opticiën/audiciën
• Een dierenspeciaalzaak /
doe-het-zelf winkel
• En andere bijzondere
dagwinkels
Neem contact op en vraag naar
de voorwaarden.

Marc Janssen - Directeur

Suyderland Venrode
06 - 21 59 70 21

Samen werken aan een bruisend Grubbenvorst.
Wij bieden je graag de ruimte!
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22 juli 2017 11 jaar zomercarnaval
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GASTHUISSTRAAT 27 HORST

WWW.DEBEURSHORST.NL

GEFELICITEERD ZOMERPRINS BRAM I
EN ADJUDANTEN EMIEL EN ROBIN

“De Ald Preense”

Horst
centrum

Crist Coppens
Wij wensen zomerprins Bram I en zijn
gezelschap een schonne zomercarnaval!

feliciteert zomerprins
Bram I

077 398 37 94

feliciteert
Zomerprins Bram I
en adjudanten Robin
en Emiel
en wenst iedereen een
mooie zomercarnaval!

Gefeliciteerd zomerprins Bram I
en adjudanten Emiel en Robin!

www.coppens.keurslager.nl
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Lucassen

Lucassen
Lucassen
Plus Lucassen feliciteert zomerpreens Bram I
en adjudanten Robin en Emiel

Pizzeria Shoarma Döner kebab

RAMSES

Tel 077 398 65 10 www.ramseshorst.nl

proficiat zomerprins Bram I

Gefeliciteerd zomerprins Bram I

Lucassen
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Elfde Zomercarnaval in Horst
De Maondaagaovundclub van café De Beurs organiseert zaterdag 22 juli voor de elfde keer het Zomercarnaval van Horst.
Jubileumprins is Bram I die wordt bijgestaan door adjudanten Emiel en Robin.
Zomercarnavalsoptocht start om 18.11 uur. De stoet, die
dezelfde route volgt als de optocht van D’n Dreumel, wordt
muzikaal begeleid door de drumband van Jong Nederland. Rond

19.11 uur start de receptie van jubileumprins Bram I met zijn adjudanten Emiel en Robin. Tijdens deze receptie voert beschermheer
en wethouder Bob Vostermans het woord.

Omstreeks 20.11 uur begint dan het jubileumfeest met
diverse artiesten waaronder Kick-Down, Ivan & Frank, Factor Twie,
de Oetslovers, De Sojo’s, Huub en Chris, Heite soep, H4 en veul
plezeer, Bjorn van Berkel, Crist Coppus en Aaltied noeijts te laat.
Daarnaast is er een loterij. De presentatie is voor de elfde keer in
handen van Harrie Vissers.

11 vragen aan zomerprins Bram I

‘Plezier en gekkigheid met veel flauwekul’
Wie ben je?
Mijn naam is Bram Geurts, ook wel bekend met bijnaam Gurrie.
‘Stront niks’ is mijn vriendengroep. Ik ben een actieveling bij
Jong Nederland, Baas van Horst aan de Maas, Wittenhorst,
de carnavalsvereniging en de wagenbouw.
Waar werk je?
Ik werk al bijna 7 jaar met veel plezier bij Hecker in Venlo als
vakman Grond-Weg-Waterbouw.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om Zomerprins te
worden?
Omdat dit een feest is waar het om plezier en gekkigheid gaat
met veel flauwekul!
Ook omdat de commissie bereid was om het evenement te
verplaatsen, want ik wilde de Zwarte Cross zeker niet missen.
Hier gaan we altijd met een hele bups ‘Ideale schônzoëne’ naar
toe.
Hoe voelde het om tot Zomerprins te worden gekozen?

Sjiek, doezend, dit gaan we doen!
Wat betekent Zomercarnaval voor je?
Feesten in de buitenlucht onder de zonnestralen met nog veel
meer feestneuzen om mij heen.
Wat zijn jouw taken deze Zomercarnaval?
Zorgen dat het samen een knalfeest wordt. Letten op mijn beide
adjudanten Robin en Emiel. Zorgen dat De Lange de scepters
weer bij ons inlevert.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Veel geluk en ‘duchtig’ genieten!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
We hebben al heel veel meegemaakt. Het uitkomen en
oefenreceptie, die druk bezocht waren, en waar menigeen
de volgende dag ‘asperientjes-daag’ van had. Ook de optocht
van carnavalsvereniging d’n Dreumel. Nu kijken we uit naar
zaterdag! Dus bij deze ’weej zeen os’, langs de straten en bij
café De Beurs.

Proficiat
zomerprins
Bram I en
adjudanten
Verkoop
| Advies | Installatie
Verhuur | Verhuur
Verkoop || Advies
| Installatie
06-13476012
|
info@turningp.nl
| www.turningp.nl
06-13476012 | info@turningp.nl | www.turningp.nl

Wat staat er deze zomer nog meer op je programma?
Zomercarnaval in Baarlo en een afsluitende BBQ. Verder alles
wat nog spontaan op ons pad komt.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
De avond van uitkomen had ik zogenaamd een jaarvergadering
bij Hecker.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen
geven?
Kijk niet op de klok, geniet van iedere minuut, en hop hop
gas er op!

Voor service
en garantie
is dit trio
op vakantie!
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Russische organist in Horster kerk

GEZELLIG
GENIETEN

De Russische organist Taras Baginets treedt donderdag 20 juli om 19.30 uur op in de Lambertuskerk in Horst.
De Rus is voor een toer in Nederland en doet onder andere Horst aan.
Taras Baginets studeerde piano en
orgel aan het Kharkiv Institute bij professor Serhiy Yushkevich. Hij volgde
aansluitend diverse masterclasses in
Europa en behaalde vele prijzen bij
concerten en orgelcompetities. Hij

maakte diverse concertreizen door bijna
alle landen van Europa. Sinds 2002 is
hij organist van de Sverdlovsk State
Philharmonic Society in Ekaterinburg in
Rusland. Ook is hij art director van het
jaarlijkse International Bach festival in

Rusland. Hij speelt onder andere werken van Bach, Tchaikovsky en Bruhns.
Het orgelconcert is gratis te bezoeken.
Aan het einde van het concert is de
mogelijkheid een vrijwillige bijdrage
te doen.

HORST • 077 2300010 • ABELLE.NL

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

IVN De Maasdorpen

Zomerwandeling door de Pes
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 23 juli de derde wandeling in de reeks van de vierseizoenenwandelingen. Deze keer staan de Castenrayse Vennen en het Castenrayse Broek centraal.

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

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!
Dit natuurgebied staat in de regio
meer bekend onder de naam ‘de Pes’.
Tijdens de winter- en lentewandeling
werd gestart bij de Gortmeule vanuit
de Horster kant. Deze zomerwandeling strart vanuit de Rietweg, aan
de Castenrayse kant. Lopen langs de
Lollebeek biedt de gelegenheid aan-

dacht te besteden aan de invloed die
deze beek had en heeft op de natuur
van de Castenrayse vennen en de
cultuur in de nabije omgeving. Tijdens
deze wandeling is er ook extra aandacht voor de zomerbloeiende planten
en het groot en klein ‘wild’. Het kan
er na een paar stevige regenbuien nat

en drassig worden. Dan is het gebied
minder gemakkelijk begaanbaar en
bieden laarzen of hoge wandelschoenen uitkomst. De tocht start om 10.00
uur start aan de Rietweg in Castenray
en eindigt om ongeveer 12.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op
met Bea Geurts 077 398 73 23.

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

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

Kunst op recreatiebedrijven
Zeven recreatiebedrijven die aangesloten zijn bij Slapen in Limburg deden zondag 16 juli mee aan
Kunst op vakantie. Publiek kon kunst van twintig verschillende kunstenaars zien bij bedrijven in
Lottum, Grubbenvorst en Kronenberg. Ook podiumkunst werd in deze zesde editie meegenomen, wat
betekende dat gasten onder andere ook konden genieten van muzikale klanken.
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Tuinfeest Revival in Kronenberg
Oud-KJEM-groep de Glupo’s organiseert op zaterdag 9 september een revivaleditie van het destijds populaire
Tuinfeest. Met medewerking van KJEM Kronenberg wordt het oude Tuinfeest voor één keer nieuw leven ingeblazen om elkaar opnieuw te ontmoeten en herinneringen te delen.
Het feest groeide eind jaren 80
langzaam uit tot een lokaal festivalletje op het terrein aan de Meerweg
in Kronenberg. Op een in elkaar
gekunsteld podium van kisten en bij
elkaar gehouden door steigerstellages
speelden regionale bands. Hoofdact
van de eerste editie was Rowwen
Hèze die voor een schaal belegde
broodjes en een krat bier het KJEM

Tuinfeest op de kaart van de jaarlijkse
regionale evenementenkalender wist te
zetten. 25 jaar later blijkt ook het veel
gezongen lied ‘De herinnering blijft’ van
toepassing op dit evenement. Vanuit die
gedachte nam oud-Glupolid Erik van der
Hulst eind vorig jaar het initiatief voor
het mobiliseren van alle oud-Glupo’s en
leidsters van destijds met als doel om
nog één keer met elkaar de herinne-

ringen van weleer te laten herleven.
Het evenement vindt weer plaats
voor oud-leden en aanhang op het
terrein bij de Blokhut aan de Meerweg
in Kronenberg. De bands Source en
From USA staan op het programma en
ook is er een dj. Het programma start
om 18.30 uur en eindigt om 01.00
uur. Voor meer informatie, kijk op
Facebook.nl/Tuinfeest Revival

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Bijendag in de Heere Peel
Informatiecentrum Aan de Drift in America houdt op zondag 23 juli een Bijendag. Deze duurt van 11.00 tot
16.00 uur.

Sfeermarkten Arcen!
Kom jij ook naar de sfeermarkten in Arcen?
Er staan zo’n 250 leuke marktkraampjes die
door het centrum van Arcen slingeren.
Daarnaast is er ook nog livemuziek!

Wanneer?
Woensdag 19 juli
Woensdag 26 juli
Woensdag 2 augustus

Woensdag 9 augustus
Woensdag 16 augustus
Woensdag 23 augustus

Gratis entree! Consumptie prijs van maar liefst €2,10!

Na aﬂoop is er de gebruikelijke feestavond
in de feestzaal van Restaurant de Oude Hoeve.
Dit jaar zal disc jockey Nicky Lorenzo er weer bij zijn.
Ook de shotjesbar van ‘De Galerie’ is ook aanwezig.

Restaurant De Oude Hoeve

De meeste mensen weten wel dat
bijen zorgen voor bestuiving; maar hoe
leven bijen, hoe komen we aan de
honing en wat doet een imker? Dit zijn

allemaal vragen die beantwoord worden tijdens de Bijendag. Ook krijgen
bezoekers te zien wat er nodig is om
te imkeren. Kinderen kunnen met een

echt imkerpak op de foto en is er een
prijsvraag. Bij het bijenstalletje in de
Heere Peel is te zien hoe de bijen afen aanvliegen.

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

Oldtimers bewonderen in Horst
Oldtimerliefhebbers verzamelden zich het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 juli op het
 venemententerrein Kasteelse Bossen in Horst. Onder het motto ’show us your junk’ stelden old
e
timereigenaars, tijdens deze tiende editie van het festival, hun geliefde oldtimer tentoon.

Raadhuisplein 6

5944 AH Arcen
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Agenda t/m 27 juli 2017
do
20
07

Orgelconcert van Russische organist Taras Baginets
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Lambertuskerk Horst

Dorpsraadvergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Horst
Locatie: sport- en partycentrum De Riet in Horst

zo
23
07

Optreden Stressed

Optreden Koster & Kauffman

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Café Cambrinus
Locatie: Zomerpodium Cambrinus Horst

Carbootsale
Tijd: 08.30- 15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein aan het Peeldijkje Horst

di
25
07
wo
26
07
do
27
07

Color run voor goede doel
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Angelique van den Berg
Locatie: camping De Schatberg Sevenum

Tennis-beachevent

Smeden en weven

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Afslag10
Locatie: Velden achter Dendron-sporthal Horst

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

Dorpsraadvergadering

Zomermarkt

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Dorpsraad Meterik
Locatie: café Os Kruuspunt Meterik

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Krey
Locatie: kerkplein Broekhuizen

vr
21
07

Generale repetitie WMC

Bijendag

Livemuziek

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare Monte Corona
Locatie: mfc De Torrekoel Kronenberg

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Akkie’s Tuin
Locatie: Natuur- en informatiecentrum Aan de Drift
America

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

za
22
07

Tuinfeest Backyard Trouble 2.0

Openstelling museum

Beachvolleybalevent

Tijd: 13.00-01.00 uur
Locatie: Lemmeweg Sevenum

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Afslag10
Locatie: Velden achter Dendron-sporthal Horst

Open tuin

Midzomerconcert

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: familie Jenniskens, Kogelstraat 41, Hegelsom

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Reulsberger Muzikanten
Locatie: terras Liesbeth’s Grand Café Horst

Zomercarnaval

Orgelconcert van Jean-Pierre
Steijvers en Nard Reijnders

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: de moandaagaovundclub
Locatie: café De Beurs Horst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: kerk Lottum

Met wie
wil jij op
vakantie?

Like Trefcenter Venlo op Facebook en
geef aan met wie jij een vakantie wil delen

maak kans op een
vakantiepark-cheque
t.w.v. € 500.Iedere dinsdag verschijnt er een nieuwe actie op Facebook

Actieperiode:
dinsdag 18 juli t/m
maandag 28 augustus 2017
Actievoorwaarden:
www.trefcenter.nl

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter

Kinderworkshop

Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl
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Medische Religie
zorg
Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

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

zondag

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
21 t/m 27 juli 2017
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

Heilige mis

112

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

09.45

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo

zondag
donderdag
		

Melderslo
woensdag Rozenkrans
			

17.30

zondag
dinsdag
		

10.30
19.00

Swolgen

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Deelnemers

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Hotel Asteria Venray

Hostellerie De Maasduinen

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

10% korting op een diner
voor 2 personen

Blauwebessenland

IJssalon De Zeuten Inval

E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Camps Optiek

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

Center Parcs Het Meerdal
E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

De Schuilplaats

18.00

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers

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

Into Beauty
20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray
Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

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

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

Logeerhuis Kapstok

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

Eclicker

Lunchroom
Lekker Gewoën

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

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie

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

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een
haarverzorgingsproduct
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Priesternoodnummer

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

ANBISE

10% korting op een zonnebril

Tienray

zondag
		

HALLO voordeelpas
anco lifestyle centre

Heilige mis
Heilige mis

Verloskundige zorg

Alarmnummer

19.15

Grubbenvorst

zaterdag

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

10.30

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company

10% korting op de eerste
behandeling

My-LifeSlim

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

E 6,50 korting op de intake

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

Pakje!

Zonnestudio Horst

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

15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

KOELEN & VRIEZEN

INRUILACTIE!
Kortingen tot wel € 400,- bij inruil van uw oude vrijstaande koelkast of vriezer!

Ruil nu uw oude, energieverslindende apparaat bij ons in en
proﬁteer van enorme kortingen!
EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende vrijstaande diepvriezer of koelkast.
De korting bij inruil van uw oude model kan oplopen tot wel 400 euro op de prijs van een nieuw model. Alle apparaten worden vakkundig en gratis
bezorgd door onze eigen bezorgdienst. Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel probleem.

NO FROST!

NO FROST!

RVS UITSTRALING!

MET GRATIS
WEBER BAR-B
KETTLE T.W.V. €99

204,- INRUILKORTING!

699,-

74,- INRUILKORTING!

349,-

275,-

495,-

154,- INRUILKORTING!

649,-

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

Vrieskast / GSN29EW30

Vrieskist / WH 2010
t" tMJUFSt4OFMWSJFTGVODUJF
t I Y C Y E DNt.BLLFMJKLUFPQFOFOFOUFTMVJUFO
EBOL[JKIFUEFLTFMNFUUFHFOHFXJDIU
t&MFLUSPOJTDICFEJFOCBBSEJTQMBZWPPSFYUSBHFCSVJLTHFNBL

495,-

Koel-Vriescombinatie / RB33J3219SS

t" tMJUFStWBL MBEFO XBBSWBOFYUSBEJFQF#JH#PY
t I Y C Y E DN
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t&MFLUSPOJTDIFUFNQFSBUVVSSFHFMJOH

t"
t,PFMHFEFFMUFMJUFS WSJFTHFEFFMUFMJUFS
t I Y C Y E DN
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t(FMJKLNBUJHFLPFMJOHWPPSFFODPOTUBOUFUFNQFSBUVVS

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

