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Muzikaal wandelen
in Meerlo
De Muziekfabriek organiseerde zondag 24 juni voor de zesde keer de muzikale wandeling Amuzant in en rondom Meerlo. Wandelaars konden een drietal routes van
verschillende afstanden lopen en werden onderweg verrast door optredens van lokale en regionale talenten. Wie moeilijk ter been was, kon de tocht per huifkar maken.

Kermisprogramma Tienray op maat gemaakt
OJC Gaellus en kermiscomité Tienray vroegen de inwoners van het dorp enkele maanden geleden naar hun
mening over de kermis. Wat blijkt: er is nog wel degelijk behoefte aan een kermis in het dorp. Het wordt gezien
als een belangrijke dorpsactiviteit die niet verloren mag gaan.
In Tienray vindt van zaterdag
7 juli tot en met dinsdag 11 juli
kermis plaats in het centrum. Hier is
onlangs het kermisprogramma
bekendgemaakt, dat is samengesteld
op basis van wensen van de inwoners
van Tienray. “Met het onderzoek
vroegen we aan de inwoners of er
nog behoefte was aan een kermis in
het dorp en zo ja, wat zouden ze dan
graag willen zien op de kermis”, laat
de organisatie weten. “Samen met
de carnaval wordt de kermis gezien
als een belangrijke dorpsactiviteit
die niet verloren mag gaan.
Daarom verdiend dit dorpsfeest weer
de volle aandacht.” Door de inwoners

verschillende suggesties gedaan en
is aangegeven waar behoefte aan
is. Hier is het comité samen met OJC
Gaellus mee aan de slag gegaan en
is een kermisprogramma gemaakt
dat aansluit op de wensen van de
inwoners van Tienray.

Tienray’s
Got Talent
De kermis verdiende weer
aandacht doordat er opgemerkt werd
dat er een terugloop in de jeugd
was. Vooral het animo onder met
name jeugd in de leeftijd 12 tot en
met 16 jaar bleef achter. “Dat is ook

gewoon een moeilijke leeftijd om
iets voor te plannen. Te jong voor het
ene, maar te oud voor het andere.
Dat is iets waar veel kleine dorpen
van vergelijkbare grootte als Tienray
tegen aanlopen”, geeft de organisatie
aan. Het kermisprogramma is er dit
jaar zodanig op ingericht dat er zo
goed als geen leeftijd gebonden
is aan de activiteiten. “Uit het
onderzoek kwamen vele ideeën
naar voren voor een andere activiteit
dan de kindermarkt op zaterdag.
Een populaire suggestie was
‘Tienray’s Got Talent’, die plaatsvindt
op zaterdag 7 juli om 16.00 uur.
Allejonge en oudere jeugd kan

hieraan meedoen en bijvoorbeeld
zijn of haar gitaar-, zang- of
danskunsten laten zien. Ieder talent
is welkom. Ook het kermisvissen of
handboogschieten op maandag zijn
niet leeftijdsgebonden en bedoeld
voor jong en oud.”

Muzikaal
programma
Sinds 2014 staat er een groot en
een klein springkussen op de kermis,
iets dat door zowel de ouders, als de
kermisexploitanten als zeer positief
ervaren wordt. “Deze blijven we dan
zeker behouden, want hier komt
stiekem veel jeugd op af. De ouders
komen dan vanzelf mee en de jeugd
maakt gemakkelijker gebruik van de
kermisattracties.”

Ook het muzikaal programma,
georganiseerd door OJC Gaellus, in de
feesttent is op maat gemaakt. “Zo is er
voor de vrijdag meer vraag naar rock,
dus staat er voor die avond een hardrockcoverband genaamd The Pinheads.
Op zondag was meer vraag naar top
40, dus daar hebben we Jeopardy voor
weten te strikken.” Eveneensnieuw
is de KermisBBQ op dinsdag 11 juli
om 17.00 uur. “En we hebben van
de jaarlijkse kermisbrunch een lunch
gemaakt, waarbij de activiteit van
11.00 naar 12.00 uur is verplaatst.
Kinderen kunnen dit jaar ook een
airbrushtattoo laten zetten. Kortom, we
hebben dit jaar met de kermis werkelijk
voor jong en oud iets te bieden”,
aldus de organisatie. Kijk voor meer
informatie over het programma op de
facebookpagina van Kermis Tienray.
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DAF oldtimer truck show

‘Passie voor voertuigen delen’
Het terrein van d’n Umswing in Kronenberg was in het weekend van 23
en 24 juni de locatie van ‘De DAF oldtimer truck show’. De DAF oldtimer
truck club viert dit jaar namelijk haar 25-jarig jubileum. Zij organiseerde
dit weekend waarop liefhebbers van de trucks en leden van de club een
kijkje konden gaan nemen bij de oude DAF-voertuigen. Naast de DAFmodellen waren er op deze jubileumeditie ook andere merken welkom.
“Wij zijn een rijdend museum”,
vertelt Peter Bouwmans, organisator
van het evenement. “115 trucks staan
hier tentoongesteld, in alle soorten
en maten. Zo zijn er oude brandweerwagens, bussen en verhuisbussen te
zien. Al onze leden komen uit verschil-
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lende plekken in Nederland. Vanuit
Den Helder, Utrecht, Groningen en
Maastricht zijn ze gekomen om hier
hun voertuigen te showen. Voor de
eigenaren van de voertuigen is de rit
naar het terrein toe al een heel feest.
Onderweg krijg je namelijk veel leuke
reacties van medereizigers.”
“Er is geen heden zonder verleden”, gaat hij verder. “Dat is het mooie
aan deze collectie, met de kennis van
vroeger komen we tot de modellen
die we nu hebben. Het is dus mooi om
terug te kijken en de ontwikkeling te
zien. Met dit soort evenementen hopen
we nog meer mensen te interesseren
in deze trucks. Het zou vooral mooi zijn
als we nog meer jongeren enthousiast kunnen maken voor deze hobby.
Zij vinden namelijk de nieuwe modellen vaak interessanter dan de oude.
Maar we hopen dat zij op deze manier
ook geïnteresseerd raken.”
Het evenement was deze editie
ook open gesteld voor andere voertuigen dan alleen de grote DAF trucks.
Zo waren er ook legerwagens, kleine
DAF’jes en andere merken te zien.
Volgens Bouwmans komen er in zo’n
weekend vooral veel mensen op af die
voor hun beroep of hobby een con-

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

nectie hebben met de voertuigen of
transport.
Zo ook Piet Kapitein, die vroeger
een transportbedrijf had en vanuit Schagen was gekomen om zijn
DAF bus uit 1964 te laten zien aan de
bezoekers. “Zo nu en dan doe ik mee

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.

De aangekondigde sluiting van de gevangenissen in Almere, Zeist, Zoetermeer en Zwaag heeft geen directe gevolgen voor de Penitentiaire
Inrichting (PI) Ter Peel in Evertsoord. Dat laat een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) desgevraagd weten.
Het kabinet maakte vrijdag
22 juni bekend vier inrichtingen te
gaan sluiten. Het gaat om PI Almere,
PI Zwaag, PI Haaglanden (locatie
Zoetermeer) en DC Zeist. Reden is
de toenemende leegstand van cellen in de gevangeniscomplexen.
De leegstand is onder andere een
gevolg van de daling van de geregistreerde criminaliteit, aldus het
kabinet. Door de sluiting komen er

750 arbeidsplaatsen te vervallen.“
Medewerkers van te sluiten inrichtingen blijven aan het werk. Zij worden
in eerste instantie geplaatst bij de
omliggende inrichtingen die kampen
met onderbezetting of uitstroom”, licht
de woordvoerder toe. “Lukt dit niet
dan worden ze op een andere passende functie binnen DJI geplaatst.
Er vinden geen gedwongen ontslagen plaats. De hoofddirecteur van de

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

deze bus opgeknapt en ik gebruik hem
zo nu en dan voor een tentoonstelling
of wanneer mensen gaan trouwen.
Morgen sta ik bijvoorbeeld op het historisch weekend in Den Helder. Ik vind
het leuk om zo deze passie voor voertuigen te delen met de bezoekers.”

Sluiting gevangenissen geen gevolgen
voor PI Ter Peel

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

aan zo’n evenement om deze bus te
showen. Veel mensen kennen deze
bus nog van vroeger waardoor ze het
extra leuk vinden om deze te zien.
Ik ben een echte DAF-fan en vind het
ook mooi om een Nederlands merk zo
te supporten. 19 jaar geleden heb ik

DJI heeft hierover in november 2017
al afspraken gemaakt met de vakbonden en de COR DJI.” Volgens de
woordvoerder worden gedetineerden
van inrichtingen die worden gesloten, overgeplaatst naar omliggende
penitentiaire inrichtingen. PI Ter Peel
kent op dit moment ook leegstand van
cellen, deze leegstand wordt gebruikt
als ‘ademcapaciteit’ binnen de drie
vrouweninrichtingen, aldus de woord-

voerder. “Op dit moment zijn er binnen Ter Peel grootschalige projecten
gaande, zoals het plaatsen van een
nieuw hekwerk, aanpassingen aan
de winkel en de wasserij, waardoor PI Ter Peel toekomstbestendig
wordt.” Deze regeerperiode zijn verdere sluitingen in het gevangeniswezen niet aan de orde, liet minister
Dekker van Rechtsbescherming
vorige week weten.
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Overlastpleger
beboet in Horst
De politie van Horst heeft maandagavond 25 juni een 22-jarige man
uit Horst beboet, nadat deze voor overlast zorgde op de Kerkeveld en
omgeving in Horst.
Hier kwam de politie bij uit
nadat ze op onderzoek uitgingen.
“We kregen meerdere klachten
binnen van overlast”, vertelt een
woordvoerder van de politie.
“Auto’s die te hard rondrijden, luide

muziek, zwerfvuil dat op straat
gegooid werd, dat soort dingen.”
Toen de politie ter plekke aankwam
hebben ze de betreffende man op
heterdaad kunnen betrappen op
asociaal rijgedrag.

Aanleg CVI

Landelijke dag Boomteelt

DCM moet met werkplan komen

Het Citaverde College uit Horst vierde op woensdag 20 juni de vierde editie van de landelijke dag
Boomteelt. Na drie edities in andere provincies, was dit de eerste keer in Limburg. Op deze dag stond
het verbinden van leerlingen met bedrijven in de boomteelt centraal, waarbij deze editie in het
teken stond van ‘specialisatie’. Vier boomteeltbedrijven uit Lottum, Grubbenvorst en America
opende hun deuren om de leerlingen inzicht te geven over hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

De Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) krijgt tot 1 oktober de tijd
een planning te maken voor de werkzaamheden voor de aanleg van de
Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) aan het Raaieind in Grubben
vorst. Voldoet dit plan niet aan de voorwaarden, dan legt het College
van B&W van Horst aan de Maas de werkzaamheden per direct stil.

EK hiphop

‘Dansen kun je overal’
Jesca Manisha ut Broekhuizenvorst neemt vrijdag 29 juni deel aan het Europees kampioenschap hiphop in
Duitsland. De 14-jarige werd in mei Nederlands kampioen Hiphop bij de Internationale dansorganisatie DDS IDO.

Inwoners van Grubbenvorst
lieten enkele weken geleden weten
zich grote zorgen te maken over
de verkeerssituatie bij de aanleg
van de CVI. Vrachtverkeer zorgt
daar volgens hen voor onveilige
situaties voor andere weggebruikers.
In de raadsvergadering van
5 juni riepen de politieke partijen
het college op tot onderzoek
naar de verkeersveiligheid.
Een woordvoerder van de gemeente
geeft aan dat DCM intussen contact
heeft gehad met onder andere de
dorpsraad. “Er zijn rondleidingen
georganiseerd met onder meer
buurtbewoners. Conclusie van

de aanwezigen was dat men
tevreden is over de getroffen
verkeersmaatregelen. Voor het
college was dat aanleiding om de
werkzaamheden niet per direct stil
te leggen. Wel dient er een werkplan
te komen dat de goedkeuring van
de gemeente kan krijgen”, aldus de
woordvoerder. In het werkplan moet
in ieder geval een concrete planning
van de werkzaamheden zijn
opgenomen. Ook moet DCM voorzien
in een veilige verkeersafwikkeling.
“Ligt er op 1 oktober geen door de
gemeente goedgekeurd werkplan,
dan worden de werkzaamheden per
direct worden stilgelegd.”

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR

Categorie solo
De Europese kampioenschappen
hiphop vinden plaats in het Duitse
Bremerhaven. Jesca gaat strijden
tegen danstalenten uit heel Europa.
De wedstrijden vinden in diverse categorieën, zoals duo’s , formaties en
solo’s, en leeftijdsklassen verspreid
over enkele dagen plaats. Jesca komt
uit in de categorie solo. “Je hebt verschillende vloeren en op elke vloer
staan ongeveer vijf jury’s die jou
jureren op hoe jij danst. Je staat met
best veel dansers op de vloer. Je moet
er dus voor zorgen dat je opvalt tussen al die dansers en dat de jury jou

doorplaatst naar de volgende rondes. Je weet ook niet welke muziek je
krijgt , dus je moet dan terplekke iets
verzinnen op de muziek. Dat noem
je freestylen.” Ze geeft aan zich de
afgelopen tijd goed voorbereid te hebben door veel te trainen, zowel op de
dansschool als thuis. “Het is de eerste keer dat ik mee mag doen aan het
EK. Natuurlijk zou ik graag een goed
plekje in de finale willen, daar train
ik ook natuurlijk voor, maar ik denk
zelf niet dat ik meteen eerste word of
dat ik ook gelijk in de finale kom te
staan. Maar ik ga gewoon mijn best
doen en ik ga alles geven wat ik heb.
Het is een wedstrijd, dus je weet maar
nooit hoe het eindigt. Ik ben natuurlijk
al superblij en trots op mezelf dat ik
überhaupt op het EK mag staan.”

#

je van het dansen ervaart en krijgt, is
gewoon geweldig en eigenlijk bijna
niet te beschrijven.”

Nog 9 weken...

ZOET GELUK VAN HET LAND
ZO VAN DE PLANT UIT DE WARME ZON
3 BAKJES 500 GRAM

€ 4,50

tegen inlevering van deze bon,
geldig op 29 en 30 juni en op 1 juli
niet i.c.m. met andere acties

#

Voor Jesca is het de eerste keer
dat ze op het EK staat. Ze danst al
twee jaar bij de Madson Club in Venlo
en werd door het dansvirus aangestoken door haar oudere zus. “Als zij
dan thuiskwam met een nieuw stuk
choreografie vond ik dat altijd supervet. Ik wilde ook gaan dansen en dat
mocht. Ik heb eerst een tijd reguliere
hiphop choreografielessen gevolgd. Op
een gegeven moment mocht ik ook bij
de selectie en meedoen met wedstrijden.” Volgens de Dendron-scholiere
hoeft ze maar muziek te horen en ze
gaat bewegen, of het nu op de fiets is
of op een stoel in de klas. “Ik denk dan
gewoon even nergens meer aan en
focus ik me ook alleen op de muziek
en het dansen. Het is gewoon iets wat
je overal kunt doen. Dat gevoel dat

www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Horstenaar in finale Pokerkampioenschap
Edwin Willems uit Horst doet op zaterdag 30 juni mee aan de finale van het Open Nederlands
Kampioenschap Poker 2018 in Hotel de Heerlickheijd in Ermelo. Na het winnen van één van de voorrondes wist
hij zich voor deze finale te plaatsen. Het is de tweede keer dat hij meespeelt op dit toernooi, vorig jaar werd hij
in Ermelo al vijfde.

Ruim 9.000 pokeraars uit heel
Nederland hebben meegedaan aan de
voorrondes van het Open Nederlands

Kampioenschap Poker. 194 van hen
plaatsten zich uiteindelijk voor de
finale in Ermelo. Edwin is er daar één

van. “Ik heb meegedaan aan twee
voorrondes. De eerste was in Meijel
en daar presteerde ik niet zo goed.

Het lukte me wel om een ticket te
winnen om mee te doen aan de voorronde in Beesel. Die won ik en daarmee plaatste ik me voor de finale.”
Edwin begon ruim tien jaar geleden online met pokeren. “Ik had het
er met iemand over gehad en had
wat YouTube-filmpjes gekeken. Ik had
ook wel een zekere interesse om te
kijken of ik het kon, dus ik begon op
een pokersite te spelen, eerst voor
speelgeld. Uiteindelijk heb ik ook wat
met echt geld gespeeld en daar heb
ik toen ook best aardig aan verdiend.”
Tegenwoordig heeft hij echter niet veel
tijd meer om online te spelen. “Ik heb
het druk met mijn werk als bakker
en ik speel eigenlijk alleen nog af en
toe livetoernooien op amateurniveau.
Livetoernooien zijn leuker dan online
spelen, er hangt een heel gezellige
sfeer. Maar het is wel heel tijdrovend.
Als je een beetje ver komt in het toernooi, dan ben je daar zomaar acht uur
op een dag mee kwijt.”
Voor het Open Nederlands
Kampioenschap Poker bereidt Edwin
zich niet speciaal voor. “Het kan dat ik
van tevoren nog een online toernooitje
speel, als ik daar tijd voor heb. Maar
het is niet noodzakelijk. Ik weet redelijk wat ik wel en niet kan en dat is het
belangrijkste bij pokeren.” Hij gaat met

wat gezonde spanning, maar zonder
al te veel verwachtingen het toernooi
in. “Vorig jaar ben ik al vijfde geworden in Ermelo. Dat evenaren wordt dit
jaar sowieso lastig. Er komt immers
altijd een portie geluk bij kijken.”
Toch is pokeren niet alleen maar geluk.
“Natuurlijk zijn er kwaliteiten nodig
om een goede pokeraar te worden. Je
moet geduld hebben en kunnen bluffen en ook is het belangrijk dat je kennis hebt over wat je wanneer in het
spel het best kunt doen.”
Tijdens het toernooi in Ermelo
worden er steeds rondes gespeeld om
uiteindelijk tot een finale te komen.
Vorig jaar wist Edwin die finale te bereiken en werd hij uiteindelijk dus vijfde.
“Daarmee won ik eeuwige roem”,
lacht hij. “Aan het Open Nederlands
Kampioenschap Poker zitten geen geldprijzen verbonden. Dat mag wettelijk
gezien ook niet, alleen op de officiële
Holland Casinotoernooien mag voor
geld worden gespeeld.” Toch wordt
er wel ergens voor gespeeld tijdens
het kampioenschap. De winnaar krijgt
namelijk een sponsorcontract voor een
jaar. “Als ik dat win, dan ga ik waarschijnlijk wel wat meer professionele
toernooien spelen. Maar ik ga er zonder
verwachtingen heen. Het blijft voor mij
toch vooral een hobby.”

Horst aan de Maas 800
opent ‘campagnehuis’
Muziekcafé Cambrinus in Horst sloot in april haar deuren. Maar intussen bruist het weer van de creativiteit in
het pand. Het café fungeert nu namelijk als het ‘zenuwcentrum’ van stichting Horst aan de Maas 800.

Veilig op weg

‘Houd rekening met
elkaar in het centrum’
De mysterieuze ‘tienen’ die vorige week in het straatbeeld in Horst
opdoken, blijken deel uit te maken van een verkeersveiligheidactie van
gemeente Horst aan de Maas. Op zaterdag 30 juni vindt in het centrum
van Horst een publiekscampagne plaats.
Wekelijks maken vele voetgangers en fietsers gebruik van het
winkelgebied. Volgens de gemeente
leidt dit op drukke momenten
wel eens tot onveilige situaties.
Fietsen verbieden in het centrum,
is momenteel niet aan de orde.
Daarnaast wil de gemeente zo
min mogelijk reguleren binnen dit
stukje zogenoemde shared space.
Dat is ook de reden dat er gekozen
is voor een campagne vanuit Veilig
op weg. In dit langlopende project

wordt ingestoken op bewustwording
en gedragsverandering. Op zaterdag 30 juni worden de gebruikers
van het centrum in eerste instantie
opgeroepen om rekening te houden
met elkaar. Deze oproep wordt nu al
gedaan door tien inwoners van de
gemeente die meewerken aan de
campagne. Zij staan onder andere
afgebeeld op levensgrote sandwichborden langs de centrumring.
Kijk voor meer informatie op
www.ikfiets10.nl

Een grote banner met ‘8 eeuwen
menskracht’ siert nu de gevel van het
voormalige muziekcafé Cambrinus.
Voor de pr-commissie vormt het
ophangen van de banner de start van
de campagne. “We treden nu echt
naar buiten”, zeggen creatief regisseur Jan Duijf en pr-lid Ben Sanders.
“Het is de bedoeling dat mensen hier
straks terecht kunnen met hun vragen
en verhalen. Noem het inderdaad een
soort campagnehuis”, beaamt Sanders.
De stichting is al geruime tijd bezig
met het vormgeven van het feestjaar
2019, waarin gemeentebreed herdacht
wordt dat in 1219 voor het eerst
melding werd gemaakt van Berkel,

het toenmalige Horst. “Het zaadje
is geplant”, zegt Duijf, “en het
begin nu te groeien.” Verbinden is
het toverwoord en dan vooral de
verbindingen tussen de zestien kernen
van Horst aan de Maas. Want, zeggen
de twee, het is niet alleen een feestje
van Horst. Het hele jaar door zijn
er activiteiten in alle dorpen. In elk
dorp zijn inwoners volop bezig met
het uitwerken van ideeën. Denk aan
een uitvoering van The Passion
in Lottum, een filmwandelroute
door Meerlo en een catwalk in
Sevenum met mode door de eeuwen
heen. “Er zijn zoveel verhalen te
vertellen”, zegt Duijf. “En al die

verhalen hebben een verbindend
karakter.” De stichting hoopt dat
er nog meer verhalen komen uit
de dorpen. Sanders: “We hopen
de mensen enthousiast te maken.
Daarvoor zoeken we onder andere
ambassadeurs die deze verhalen
onder de aandacht brengen.
Zo zijn Gerold van der Vrande,
Theo Clevers en veerman Ton Paulus al
ambassadeur. Hun verhalen zijn straks
op sociale media te vinden.”
Op zaterdag 5 januari vindt
de eerste activiteit plaats van het
feestjaar. Duijf: “Daar kunnen we nog
niet te veel over zeggen. Het feestjaar
wordt in elk geval ingeluid.”

28
06

15 VRAGEN

jongeren 05

aan
Faith van Disseldorp

Oost west,
thuis best
Het is vrijdagmiddag en
druk in de trein. Echt fijn is
het niet en de warmte buiten
maakt deze treinreis niet
aangenamer. Toch ben ik heel
vrolijk. Ik mag namelijk weer
naar huis. Dit is het afgelopen
jaar zo’n ritueel geworden dat
ik ondertussen precies weet
wat er gaat gebeuren.

Naam
Plaats
Leeftijd
School

Faith van Disseldorp
Hegelsom
15
Dendron College

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag ver in de paardensport willen komen en het liefste
grand prix rijden. Dat is een hoog
niveau in de paardensport. Ik zou dit
nog heel graag in mijn leven willen
doen, omdat ik heel vaak paardrijd.
Paardrijden hoort bij mij.
Wat was het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies heb ik van mijn
vader gekregen: “We can’t have it all”.
Dat vind ik het beste advies wat ik ooit
heb gekregen, omdat dat ook heel erg
klopt.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een paardrijbroek waar de zon doorheen schijnt, zodat ik bruin kan worden in de zomer. Dit zou de beste

uitvinding zijn omdat mensen die op
paardrijden zitten altijd een dichte
broek aan hebben. Ik heb wel altijd
bruine armen maar nooit bruine
benen.
Wat is jouw stopwoordje?
Volgens mijn vader is mijn stopwoordje: sund. Maar ik denk zelf
dat mijn stopwoordje ‘gekke shit’
is. Ik gebruik die woorden dagelijks.
Ik hou niet bij hoe vaak, want het
is een stopwoordje. Sund gebruik ik
als ik iets jammer vind en gekke shit
gebruik ik als ik iets vet vind.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Ik zou het ‘one of a kind’ noemen.
Ik zou het zo noemen omdat ik zelf
vind dat ik een heel apart leven
heb tegenover de mensen van mijn
leeftijd. Ik denk ook dat ik gewoon
heel uniek ben. Ik vind mijn leven
heel apart en ik vind dat wel mooi.
Voor mijn gevoel heb ik ook heel veel
bereikt in die 15 jaar dat ik op deze
aardbol rondloop.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is de paardensport.
Dit is ook de enige sport die ik beoefen.
Ik ben ook wel bij andere sporten gaan
kijken maar ik vond dit het leukste.
Ik doe dit al vanaf mijn zesde, maar van
te voren was ik ook al bezig met paarden. Ik heb geen eigen paard, maar ik
heb wel vijf vaste paarden die ik verzorg
en waar ik zelf op rijd.
Heb je een bijbaantje?
Nog niet, maar vorig jaar had ik een
bijbaantje in de horeca. Dit jaar wilde
ik een bijbaantje in de paardensport.
Ik ben heel hard bezig om zoiets
te zoeken maar ik kan het nog niet
vinden.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan paardrijden en
aan mijn telefoon. Ik denk dat mensen
tegenwoordig niet meer zonder telefoon kunnen. Ik denk dat een telefoon
noodzakelijk is. Aan paardrijden ben ik
verslaafd omdat dat nu centraal staat
in mijn leven en daar leef ik voor.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is mijn eigen manege
met sportpaarden en met kleine
pony’s voor de kleine kinderen.
Die kan ik dan les geven. Met natuurlijk ook stalling voor andere paarden.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Natuurlijk in paardrijden. Ik zou niet
kunnen kiezen of ik nou meer de
dressuurkant op wil of de springkant.
Ik weet ook nog niet waar ik dan
hoger mee wil komen. Ik vind het
allebei heel gaaf.

Ben je bijgelovig?
Ja, behoorlijk. Een zwarte kat vind ik
niet eng, maar als ik onder een ladder
door loop vind ik het wel eng. Ik weet
dan wel dat ik geen zeven jaar ongeluk kan krijgen maar voor mijn gevoel
is dat wel zo. Dat hoort denk ik bij
een persoonlijkheid of je dat gelooft
of niet.
Optimist, pessimist of realist?
Pessimist en realistisch. Ik kijk wel
altijd via de werkelijkheid, maar dan
ook weer pessimistisch. Ik denk altijd
dat het slechtste gaat komen, dus dat
het heel erg wordt. Dan kan het nog
altijd meevallen.
Als je een dier was wat zou je dan
zijn?
Ik zou graag een keer een paard willen
zijn, omdat je dan moet werken voor
je baasje. Ik denk dat je op die manier
ook respect toont dat je dan naar je
baas luistert. Ik denk dat me het wel
heel leuk lijkt om dat een keer vanuit
de dieren te bekijken. Ik zou ook wel
een hond willen zijn.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik denk als een bescheiden, maar toch
heel lief en vrolijk persoon. Ik denk
dat als je zo gezien wordt het nooit
slecht is en dan heeft niemand een
mening over je. Je wordt dan gewoon
geaccepteerd.
Dag of nacht?
Nacht, want ik ben een hele slechte
slaper en ‘s nachts kom ik gewoon
meer tot leven.

Als ik met mijn zus terug
reis, spreken we op Utrecht
Centraal af. In de trein hebben
we het over onze week en
kletsen we bij. Eenmaal
aangekomen op Horst-Sevenum
staat onze moeder of vader te
wachten met de auto. Als we in
de auto zitten, hebben we het
weer over onze week en krijgen
we de laatste nieuwtjes te
horen.
Thuis aangekomen worden
onze hondjes eerst naar buiten
gelaten om ons te begroeten,
omdat ze soms een beetje te
enthousiast worden. Daarna
gaan we al snel eten en voor we
het weten is het al avond.
Meestal doen mijn zus en ik
niks op de vrijdagavond, dus
zitten we met het hele gezin
op de bank.
Op de zaterdag moet ik in de
morgen meestal lessen en in de
middag soms werken voor de
HALLO. In de avond zie ik vaak
mijn vriendinnen en ga ik uit.
De volgende morgen is het
alweer zondag, wat betekent
dat ik meestal de hele dag
bezig ben voor de HALLO.
Hier ben ik meestal tot etenstijd
mee bezig.
Na het eten pak ik mijn
spullen en ga ik weer terug naar
Utrecht. Zoals ik al zei, ik kan
precies voorspellen wat er gaat
gebeuren in het weekend.
Ik weet precies wat ik kan
verwachten en ik weet precies
hoeveel tijd ik voor alles heb.
De ‘grote’ stad mag dan
verassend en elke dag anders
zijn, toch ben ik het gelukkigst
als ik thuis ben.
Liefs,
Puck
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Geboren

Algemene kennisgeving

’t is good zoë...

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Verdrietig maar dankbaar voor al het goede dat zij ons gegeven
heeft, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, ôs moek en oma

Gerda Beerkens-Jenniskens
echtgenote van

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen, het was
fijn om dit samen met je te mogen doen. Bedroefd en toch dankbaar
dat aan jouw lijden nu een einde is gekomen, laten wij u weten dat
tot ons groot verdriet is overleden mijn lieve man, ôs pap en trotse opa

Harrie (Hay) Beerkens

Jac Duijf

Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar
Melderslo
Grashoek
Velden
Castenray
Melderslo

Harrie Beerkens
Minie en Theo Maessen-Beerkens
Inge en Max
Luc en Nicole
Annie Beerkens en Jan Jacobs
Dennis en Milou
Sjoerd✩
Marij en Martien Arts-Beerkens
Martijn en Mirthe
Eddie
Hans en Marian Beerkens-Janssen
Mariska
Karlijn

echtgenoot van

Bep Duijf-Wijnands
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.
Bep
Cindy en Bas
John en Yvonne
Vinz, Juul
21 juni 2018
Merelplein 20, 5961 VN Horst

Sevenum, 24 juni 2018
Langevenseweg 4, 5962 NK Melderslo

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 27 juni in crematorium
Boschhuizen te Venray plaatsgevonden.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 29 juni om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Oda te Melderslo waarna
we haar, met ons gezin, zullen begeleiden naar het crematorium.

Onze dank gaat uit naar onze huisartsen dokter Robins en dokter
De Weert, dokter Vestjens van het VieCuri Medisch Centrum en de
Vrijwilligers van de Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Noordelijk
Noord-Limburg voor de liefdevolle verzorging van ôs pap.

Moeke is thuis, Langevenseweg 4, waar u donderdag van
15.30 tot 17.00 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
In plaats van bloemen willen wij u een vrijwillige bijdrage
vragen voor de groepswoningen Schoutstraat te Sevenum.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en
vrijwilligers van Schoutstraat 8C voor hun liefdevolle verzorging.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen, gelieve deze
advertentie als zodanig te beschouwen.

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.
Trap bekleden vanaf € 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt vele
kwaliteiten en prijsklassen, voor ieder
budget wat wils. Gratis prijsopgave
06 16 37 45 14.

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Gevraagd: rozenoculeerders,
J. Geurts Lottum, tel. 06 28 12 24 01.

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

Dankbetuiging

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven, dat wij hebben gekregen na
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en trotse oma

Magdalena Kremers-Raijmakers
Daarom willen wij u op deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten
ons erg goed hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn.
Jos, Jenny en Artur, Kyra, Kim
Horst, juni 2018
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Nieuwe aardappelen te koop.
Zelfbediening. Mts. Kellenaers-Kusters
Bosstraat 63 Hegelsom.

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

Fenne

21 juni 2018
Dochter van
Matti Winkelmolen
en Sandra Weijs
Hof te Berkel 20
5961 KX Horst
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00
per maand, div. afmetingen, tel.
06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.
Verdellen timmerwerken. Heeft u
een overkapping, dakkapel, schuifkast
of nieuwe houten kozijnen nodig? Kijk
op www.verdellentimmerwerken.nl
Woning in buitengebied gezocht.
Wij zijn op zoek naar een (vrijstaande)
woning in het buitengebied van
Horst, minimaal perceel van
1000 m2. Woningruil met nette
levensloopbestendige woning in Horst
bespreekbaar. 06 47 77 53 26 na 18.00.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/spitmachine/
klepelmaaier/weidebloter/kieper/
schudder/hark/maaier/mesttank/
tuinbouwmachines/tractor enz.
Alles aanbieden. v Dijk 06 19 07 69 59.
Verse frambozen & bessen.
Frambozen, witte, rode, zwarte
en blauwe bessen, kruisbessen en
bramen van de teler! Ook rabarber
en echte honing. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, Hegelsom,
06 16 04 23 57. Ma-zo geopend!
Wil degene die de blauwe glazuur
sierpot met varen in de nacht van
22 juni heeft geleend, deze terugzetten
op Dr. van de Meerendonkstraat 20
Horst?
Gezocht weekend-/vakantiehulp
voor diverse werkzaamheden op onze
melkveehouderij. Interesse? Neem
contact op met L. Philipsen, Sevenum.
Tel. 06 48 33 38 01.
Verloren ketting met kruisje.
Onze zoon is zijn ketting met een
zelfgemaakt houten kruisje verloren.
Graag bericht als u deze gevonden
heeft op 06 41 15 75 37.

Ad Philipsen
90 Jaar

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

proficiat
kinderen & kleinkinderen

Luikse Markt Wanssum. De béste
jaarmarkt van de regio zondag 1 juli,
200 kramen van alles en nog wat.
Diverse attracties.vanaerlebv.nl
0492 52 54 83.

Kleinschalig en flexibel

Dag en nacht bereikbaar

Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Hij heeft dertig jaar lang in de bouw gewerkt als kraanmachinist. Na zijn pensionering heeft hij het, met al zijn hobby’s, drukker dan ooit. In zijn
woonplaats Tienray staat hij dan ook wel bekend als degene die altijd voor iedereen klaar staat. Deze week wordt Chris Kremers (69) geplukt.
de buurt van Leiden bij de broeders.
Later woonde hij bij een pleeggezin
in Vught en uiteindelijk kwam hij toen
hij 17 jaar was bij de familie Verlinden
in Melderslo terecht. Hij begon daar
met werken in de kas en is later in
de bouw gaan werken. Chris: “Het is
eigenlijk best een grappig verhaal hoe
ik daar terecht ben gekomen. Ik fietste
namelijk langs Haegens bouw en
vroeg of ze daar toevallig nog mensen
nodig hadden. Dat was het geval en
ik kon daar meteen beginnen. Ik heb
daar eerst gemetseld maar ben daarna

Chris werd in Eindhoven geboren
in een gezin van negen kinderen.
Het was een groot gezin met maar
liefst vijf broers en vier zussen.
Zijn ouders gingen scheiden toen
hij 5 jaar oud was en is toen naar
verschillende plekken in Nederland
verhuisd. “Voor mij was de situatie
destijds gewoon niet anders,” vertelt
Chris. “We hadden een ingewikkelde
thuissituatie waardoor ik niet thuis
kon blijven wonen.” Eerst werd hij
in Baexem bij de zusters geplaatst
en daarna woonde hij een tijdje in

PUZZEL

gaan werken met de kraan. Dat is echt
mijn passie geworden. Ik heb het altijd
ervaren als werk met veel vrijheid.
Buiten werken is voor mij ideaal,
ik zou helemaal gek worden als ik
binnen op kantoor zou moeten zitten.
Het actief bezig zijn vond ik geweldig.”
Chris is getrouwd met zijn vrouw
Nettie en ze hebben samen twee
dochters en een zoon. Ze zijn volgend
jaar december 50 jaar getrouwd.
Voor deze gelegenheid gaan ze in
april op cruise naar Noorwegen.
Chris: “Normaal gesproken gaan we
op vakantie naar Duitsland maar voor
deze speciale gelegenheid gaan we
iets verder van huis. Ik ben ooit in
Zweden geweest voor een bruiloft en
hou echt van de rust die daar heerst.
De vorige keer heb ik zo genoten

van de vrijheid en van de natuur.
Vandaar dat we er nu voor hebben
gekozen om weer naar Scandinavië te
gaan.”
Na zijn pensionering heeft
Chris zich nog geen enkele seconde
verveeld. “Ik heb het drukker dan toen
ik werkte”, zegt hij lachend. “Ik ben
iedere avond bij de biljartclub te
vinden waar ik naast het spelen ook
penningmeester ben en de inkoop
doe. Biljarten vind ik geweldig om
te doen. We zijn met vier teams in
Tienray en spelen een competitie

tegen teams uit andere dorpen in
de omgeving. Daarnaast ben ik ook
controleur van de sportvisserij en
doe ik het onderhoud op de visclub.
Binnen zitten is voor mij echt een
straf, het liefst ben ik altijd bezig.
Mijn scootertje brengt me overal naar
toe, dat geeft me vrijheid. Ik heb twee
kleinzoons van 6 en 10 jaar oud met
wie ik ook wel eens een ritje maak op
de scooter. Dan rijden we een rondje
en ondertussen zoeken de jongens
naar Pokémons. Ik vind het geweldig
om zo tijd samen door te brengen.”
Naast al deze hobby’s vindt Chris
het ook belangrijk om de medemens
te helpen. Zo is hij aangesloten bij
het project Naoberzorg in Tienray.
Hier wordt hij gekoppeld aan mensen
met vragen over praktische zaken.
Zo helpt hij mensen met problemen
op de computer, met het doen van
de tuin of gaat hij mee naar het
ziekenhuis als mensen hier om vragen.
Chris: “Tegenwoordig word ik direct
gebeld als ze een vraag of probleem
hebben. Ik vind het fijn om zo mensen
te kunnen helpen.” Ook heeft Chris
een tijdje in het klooster in Tienray
gewerkt waar toen vluchtelingen
zaten. Hij repareerde de fietsen
zodat deze gebruikt konden worden.
Dit deed hij samen met de Irakees
Kathem, wie hij ook altijd heeft
begeleid in het dagelijks leven. “Hij is
gevlucht vanuit Irak en is uiteindelijk
in Tienray komen wonen”, vertelt
Chris. “Als hij dingen niet begreep
heb ik die voor hem geregeld en aan
hem uitgelegd. Hij kan inmiddels al
veel zelf en is al minder afhankelijk
van anderen. Toch hebben we nog
veel contact en hebben we ook echt
een vriendschap opgebouwd. Hij gaat
ook altijd mee biljarten. Ik vind het
belangrijk om mensen zo te helpen
en ze een goed gevoel te geven.
Niemand mag vergeten worden.”

Vacatures

Sudoku

Onze nieuwe locatie.
Jouw toekomst!

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

2

3
6

9

2

4

3
7

7

7

6

1
2

9

6
2

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Momenteel werken wij hard aan onze nieuwe winkel in Wanssum.
In verband met de uitbreiding van ons dynamische bedrijf zijn wij
per direct op zoek naar nieuwe collega’s:
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Oplossing vorige week:
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Ervaren monteur
Ervaren verkoper
Leidinggevende werkplaats
Kijk snel op
onze website!

https://www.dekkerstweewielers.nl/vacatures

Dekkers Tweewielers I 0478 - 53 21 66 I Postbaan 14 I 5861 CT Wanssum I dekkerstweewielers.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Er moet een goede balans zijn
tussen koop- en huurwoningen’
Wie in Horst aan de Maas in aanmerking
wil komen voor een huurwoning, staat al
snel enkele jaren op de wachtlijst. Zou het
dan niet beter zijn om de bouw van huur
woningen voor te laten gaan op koop
woningen? Ja, denkt 36 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De verhouding koop/huurwoningen in Horst
aan de Maas is 80/20. Er zijn relatief weinig
sociale (huur)woningen. In het coalitieakkoord
staat dat het nieuwe College van B&W zich in
gaat zetten op het vergroten van het aantal
huurwoningen. Dat wordt door de inwoners
van Horst aan de Maas alleen maar toegejuicht.
“Er zijn veel te weinig huurwoningen in Horst”,
zegt deze persoon. “en bestaande huurwoningen
worden verkocht.” Belangrijk is dat er woningen
zijn voor zowel de jongeren als ouderen, merkt

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
30%

anders niet meer aan de bak. Ze moeten nog
iemand op. “Ik denk dat er veel behoefte is aan
hun dingen opbouwen, hebben vaak langer
huurwoningen zowel voor de jongeren maar
geleerd en nog niet zoveel gespaard. Ze moeten
ook zeker voor de ouderen. Veel ouderen willen
ook een keuze hebben om in Horst te kunnen
graag hun woning verkopen en dan een woning
blijven wonen”, zegt iemand. Een ander merkt
huren. Hierdoor komen er weer meer woningen
op: “Er moet bij het
vrij voor de koopmarkt.”
bouwen van woningen
Anderen pleiten er voor
‘Jongeren hebben
naar de toekomst
dat vooral gebouwd
bijna geen kans’
gekeken worden. Is er
moet worden naar
over 5 jaar
behoefte. “Er moet
‘Er zijn veel te weinig
nog steeds behoefte aan
een goede balans zijn
huurwoningen’
deze starterswoningen?
en die is nu scheef.
Of komen er dan juist
Er zijn koopwoningen
‘Bouwen naar behoefte’
veel woningen vrij?”
nodig om de bouw van
huurwoningen te kunnen
financieren.”
TipHorstaandeMaas is een
Om starters op de koopmarkt tegemoet te
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
komen, is het een idee om alleen nog maar
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
woningen te bouwen onder de 200.000 euro.
resultaten of aanmelden voor de volgende
Goed idee, vindt 44 procent. “Starters komen
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Eens
36%

Oneens
34%
Bouw huurwoning
gaat voor
koopwoning

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

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

Ingezonden brief

WhatsApp Buurtpreventie breidt uit
Voorzieningen komen steeds verder van de burger te staan of verdwijnen zelfs. Met ‘weinig blauw’ in de straat maakt het de lokale
verbondenheid belangrijker dan ooit. Neem de vakantie die er nu weer
aan komt. Dat maakt dat het driedubbel fijn is dat er middels
Buurtpreventie extra ogen en oren, of beter gezegd extra gsm’s, zijn in
de straat.
De lokale verbondenheid krijgt
met Whatsapp buurtpreventie
(WABP) een boost. Zo zijn Inwoners
van Horst aan de Maas ondergebracht in en hebben zich massaal
aangesloten bij buurtpreventiegroepen. Er is een bovenliggende app-

groep opgericht uit de beheerders van
de lokale appgroepen die, indien
gewenst, jouw buurdorp of zelfs
geheel Horst aan de Maas kan informeren over verdachte omstandigheden of criminele activiteiten. Uit de
bovenliggende appgroep is weer een

select groepje samengesteld voor de
feedback met politie en gemeente.
Overal in de gemeente staan al de
groene Attentie WABP-borden.
Kortom, de WABP groeit en breidt uit,
maar er is nog meer.
Er wordt ook juist gebruik gemaakt
van de WABP-groep. Dit stelt onder
getekende met genoegen vast. SAAR
is ingeburgerd. Signaleren en alarmeren. Attenderen en reageren.
En wat bleek? Het is lonend om SAAR
te gebruiken, ofwel een mix van
SAAR. Neem het volgende wat hier

De juiste machine
voor uw terrein!
•
•
•
•

Maak een vrijblijvende afspraak voor een demonstratie of
meer informatie 077-4632341

Met of zonder
grasopvang.
Mulching, zij- of
achterlozing.
Benzine of diesel.
Front of
middenmaaier.

gebeurde. Een alerte WABP-gebruiker
zag een bestelbus op een vreemd
tijdstip en opvallende langzame rijstijl de straat in rijden. Hij stapte in
zijn auto en reed achter de bestelbus
aan. Maakte foto’s van het buitenlands kenteken. De bestelbus slingerde wat rond, stopte onderweg om
uiteindelijk richting Swolgen te verdwijnen. Hij stuurde een bericht naar
mij van zijn waarneming. Deze melding is doorgezet naar geheel Horst
aan de Maas. Het busje werd dagen
erna nog gespot in America. De politie

keek mee en uit naar het busje maar
heeft het (nog) niet gesignaleerd
om staande te kunnen houden voor
een routine controle. Buurtpreventie
heeft preventief gewerkt. We kunnen het nog niet stellen maar mijn
inziens staat het wel vast. Dus blijf
allemaal alert en SAAR.
Neem voor jouw buurtpreventiegroep contact op met veilighorstaandemaas.nl of kijk op de website van
onze gemeente.
Frank Peters
WABP-beheerder Lottum

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

3 van de 4 slaagt!

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

Een enorme keuze.
Bezoek onze
showroom en laat u
informeren.

Kijk voor meer informatie op www.lozeman.nl

Lozeman tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
077-4632341

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
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Bespreking poll week 24

Camera’s zijn niet de oplossing bij Roeffen Mart
Iets meer dan de helft van het aantal stemmers op deze poll, 53 procent,
vindt dat camera’s niet de oplossing zijn bij speeltuin Roeffen Mart in
Grubbenvorst. De camera’s werden laatst opgehangen in de hoop het
vandalisme waarmee de speeltuin te maken heeft, tegen te gaan.
De afgelopen maanden is Roeffen Mart herhaaldelijk slachtoffer geweest
van diefstal en vandalisme. Zo werden er tot tweemaal toe dure schommels
gestolen en werd er een klimbrug in brand gestoken. Iedereen was het er over
eens dat er iets gedaan moest worden en die oplossing is er nu in de vorm

van bewakingscamera’s. De vraag is echter of het werkt, denkt 53 procent van
de stemmers. Het is gewoon absurd dat een speeltuin op die manier bewaakt
moet worden. Dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. En hoe zit het met de
privacy van de bezoekers? De overige 47 procent denkt dat het installeren
van camera’s wel effect heeft. Enerzijds schrikt het potentiële vandalen af.
Die laten zich natuurlijk niet zo maar op de camera vastleggen en zien er nu
waarschijnlijk van af. Anderzijds, mocht het opnieuw gebeuren, dan hebben
ze beelden van de daders.

Maak winkelcentrum Horst fietsvrij
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In het centrum van Horst hebben een tijdje oranje gekleurde tienen
gehangen, gemaakt van fietsonderdelen. Dit riep vragen op bij inwoners,
en de gemeente heeft daar deze week een antwoord op gegeven.
Ze maken onderdeel uit van een campagne om een maximum snelheid
van 10 kilometer per uur in te stellen voor fietsers en scootmobielen in
het winkelcentrum. De gemeente stelt namelijk dat zowel fietsers als
voetganger welkom zijn in dit centrum, maar dat ze zich er ook van bewust
zijn dat dit soms gevaarlijke situaties kan opleveren. Verbieden is voor de
gemeente echter geen optie, want ze vindt dat het centrum voor iedereen
toegankelijk moet blijven. Juist ook voor mensen die slecht ter been zijn
en aangewezen zijn op een scootmobiel. Daarom dat de gemeente pleit

voor begrip voor elkaar. Ook in het winkelcentrum heersen verkeersregels
en zijn paden en banen uitgetekend waar iedere partij terecht kan.
Ook voetgangers dienen hun ogen open te houden. Door het instellen van
een maximum snelheid voorkom je asociaal gedrag en blijft het centrum
toegankelijk voor iedereen.
Maar aan de andere kant: 10 kilometer per uur is nog steeds hard als je
nagaat dat een gemiddeld persoon 5 kilometer per uur loopt. Hoe ga je die
snelheid meten en controleren? Komen er flitspalen in het centrum te staan?
Er zijn er toch altijd wel mensen die net iets harder gaan en daar krijg je juist
de ongelukken van.
Maak winkelcentrum Horst fietsvrij. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Ik ga het WK voetbal volgen > eens 28% oneens 72%

Autobedrijf

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

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

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

Festival
kriebels
Komend weekend mag ik
weer. Het beest mag eruit en
ik mag mij vergapen aan alle
stuiterende en bulderende
live-acts en de gezellige
mensen die daar net als mij
op afkomen. Laat mij maar
los, verbreek de ketenen van
het dagelijks leven. Jera On
Air, ik kom er aan.
Meer dan een half jaar van
tevoren begint de voorpret:
welke bands staan er dit jaar op
het programma? Heb je het al
gehoord dat die en die band
komen? Zou Van Moll weer met
zijn speciaalbieren aan komen
waaien? Overnacht ik dit jaar op
de camping of kies ik ervoor om
toch iedere dag terug naar
Sevenum te reizen? Jera On Air
is een punk/metal-festival dat
plaatsvindt in Ysselsteyn, dus
dat is een afstand die voor drie
dagen wel te overbruggen is.
Echter, het feit dat ik hier over
twijfelde zorgde voor teleurstelling binnen de vriendengroep.
“Roy, je verblijft toch wel op de
camping dit jaar? Met wie
moeten we anders in de nacht
over de camping struinen, op
zoek naar een laatste feestje?
Wie verzorgt anders de muziek
bij onze tent?”
Het afgelopen half jaar
moest ik dan ook een
overtuigingscampagne verduren
waarin ze probeerden mij
alsnog op de camping te
krijgen. Het is ze niet gelukt.
Ik hield voet bij stuk dat ik meer
behoefte had aan een luxe bed
en verse douche ieder dag. Het
zonnetje van de afgelopen
weken gooide roet in het eten.
Naarmate het weer beter werd,
begon het bij mij ook te
kriebelen. Is het stiekem
eigenlijk niet gewoon lekker om
in de ochtend door het zonnetje
uit je tent gebrand te worden
en dan samen met je vrienden
tegen de kater te vechten in
een net iets te ongemakkelijk
campingstoeltje? Het is
wegkwijnen, survival pur sang,
maar je doet het samen en dat
is waar uiteindelijk de beste
verhalen naar boven komen.
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

E-Waste

Topprestatie basisscholen
De Krullevaar en De Kroevert
en De Samensprong
In de periode van 21 mei t/m 15 juni

Bovendien draagt de inzameling er aan bij dat

hebben drie basisscholen een hele mooie

schadelijke stoffen niet in het milieu terecht

bijdrage geleverd aan een schoner en

komen. Een topprestatie!

beter milieu. Ze hebben in totaal maar liefst
2.913 elektronische apparaten ingeleverd

Wij bedanken de leerlingen van De Krullevaar

waarvan onderdelen grotendeels weer

(Sevenum), De Kroevert (Kronenberg) en

hergebruikt gaan worden. Hierdoor hoeven er

De Samensprong (Grubbenvorst) voor hun

minder grondstoffen uit de aarde gehaald te

actieve inzet om zoveel mogelijk elektrische

worden.

apparaten in te zamelen.

Start onderhoudswerken aan
wegen 2018
Vanaf 2 juli tot half september wordt, in opdracht van de gemeente, door aannemer BLM

Nog een laatste keer
't Gasthoês bezoeken...

uit Wessem, groot onderhoud gepleegd aan een groot aantal wegen in de dorpen en het

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk

wijzigen. De woningen/bedrijven blijven zoveel

't Gasthoês in Horst gaat haar deuren sluiten om vervolgens verbouwd te worden

uit onderhoud en reparaties. De onderhouds-

mogelijk bereikbaar. De aanwonenden worden

tot een multifunctioneel gebouw voor culturele doeleinden. Maar eerst vindt er nog

werkzaamheden bestaan onder andere uit het

door de aannemer nog nader geïnformeerd

een open dag plaats voor geïnteresseerden. Op zaterdag 7 juli gaat dit gebeuren met

aanbrengen van een nieuw kiezellaagje op een

(i.v.m. tijdelijk verplaatsen van auto’s).

onder andere een pop-up tentoonstelling van decorstukken en een veiling van deze

bestaande asfaltverharding, asfaltreparatie en/

attributen uit 't Gasthoês.

of grote onderhoudswerkzaamheden zoals het

Voor vragen over de uitvoering van de werk-

geheel overlagen van een asfaltweg en het leg-

zaamheden kunt u contact opnemen met de

gen van grasbetonstenen. Omleidingen worden

opzichter de heer Th. Van Gend bereikbaar op
telefoonnummer 06-52 30 43 43.

Route

buitengebied van America, Lottum, Horst, Grubbenvorst, Hegelsom, Broekhuizenvorst,
Melderslo, Meterik, Swolgen, Kronenberg, Sevenum.

Tijdens de openstelling van het Gast-

De stukken worden eerst in een pop-up

ter plaatse aangegeven. De aannemer verwacht

hoês op 7 juli van 13.00-17.00 uur kunt

tentoonstelling gepresenteerd.

in september klaar te zijn met alle werkzaam-

u voor een laatste keer een kijkje nemen

Tijdens deze tentoonstelling wordt ook al

heden

in het huidige Gasthoês. Er is een route

het een en ander verkocht.

uitgestippeld door het hele gebouw: van

Op www.horstaandemaas.nl vindt u meer informatie over de uit te voeren werkzaamheden en

Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot

de wegen waar onderhoud plaatsvindt.

kelder tot zolder. Zo kunnen de bezoe-

Daarna worden de speciale items vanaf

een minimum te beperken, maar het is onvermij-

kers ook nog de oude muurtekst uit 1944

16.00 uur tijdens een veiling bij opbod

delijk dat tijdens de uitvoering van dit onderhoud

Voor algemene vragen over de werkzaamheden

zien in de kelder. Bij de sloop wordt

verkocht onder toeziend oog van twee

enige overlast ontstaat. Wij vragen hiervoor uw

kunt u contact opnemen met Robert Kersten

zoveel mogelijk rekening gehouden met

veilingmeesters. De Muzikantine zorgt

begrip. Door onvoorziene omstandigheden zo-

van team Openbare Werken, bereikbaar via

oude authentieke elementen zoals deze

deze dag voor live muziek.

als het weer, kan de start en duur van uitvoering

telefoonnummer (077) 477 97 77.

tekst, de trapleuningen en het tegelwerk
op enkele plaatsen. Bekeken wordt of

Nieuwe Gasthoês

die elementen straks in het verbouwde

Naast een laatste blik op het oude

Gasthoês op een bepaalde manier terug

Gasthoês wordt er ook de mogelijkheid

kunnen komen.

geboden om het nieuwe Gasthoês te
bekijken. Aan de hand van schetsen en

Kalendergids 2019

Werving kalendergids

Veiling

een virtueel fi lmpje krijgt u een indruk

In de komende weken zal Sibel van der Roest

Evenementen aanmelden voor kalendergids

Door de jaren heen zijn er diverse decor-

hoe ‘t Gasthoês eruit komt te zien na de

van Lokaal Totaal (onderdeel van FMR Pro-

Verenigingen en organisaties kunnen hun

stukken/rekwisieten verzameld. Vele van

verbouwing. De tekeningen zijn tot stand

ducties) bedrijven en instellingen bezoeken om

evenementen voor de kalendergids 2019 tot

deze voorwerpen worden tijdens deze

gekomen in overleg met de huidige en

adverteerders te werven voor de kalendergids

uiterlijk 10 september doorgeven aan Unit

dag te koop aangeboden.

de nieuwe gebruikers.

2019. Het staat u vrij om hier wel of niet op in

Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per e-

te gaan.

mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 3 juli 2018
bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur

De commissie brengt advies uit over te

Behandeling van bezwaarschrift tegen

nemen besluiten op bezwaarschriften.

last onder dwangsom voor strijdigheid

De hoorzitting vindt plaats in het

bp Interchalet in samenhang met Wabo.

gemeentehuis van Horst (ingang via
hoofdingang) en zijn openbaar.

Hoorzitting om 19.00 uur
Behandeling van bezwaarschrift tegen besluit

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

van een melding voor aanleg van een in- en

met de secretaris van de commissie,

uitrit aan de Venrayseweg.

mevr. I. Knoops, tel. (077) 477 97 77.
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Dinsdag 3 juli

Raadvergadering
Op dinsdag 3 juli is er een openbare

Bekendmakingen

vergadering van de gemeenteraad.
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór
de vergadering contact op met de griffier,

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

de heer R. Poels, tel: (077) 477 97 70

worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

of 06 – 51 85 28 91 of

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

email: griffier@horstaandemaas.nl
Meer informatie over de agendapunten leest
Agenda

u op de website horstaandemaas.nl/raad.

America

Horst

Kronenberg

Op de agenda staan onder andere de

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in

Dorperpeelweg 8

Bloesempad 11

Travers ongenummerd

volgende onderwerpen:

de informatiehoek van het gemeentehuis en in

Wouterstraat 1

Venrayseweg 132a

• Diverse bestemmingsplannen

de bibliotheek.

Pastoor Jeukenstraat 27

Melatenweg ongenummerd

Meerlo

Venrayseweg 16b

Van Myrlaerstraat 24

• Jaarrekening 2017 en programmabegroting
2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord
• Financiële jaarstukken en
projectenrapportage 2017

Meer informatie

Evertsoord

Molenveldweg 40

De vergadering is in de raadzaal van het

Helenaveenseweg 35a

van Megenstraat ongenum-

gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

(verzonden 21 juni)

Meterik

merd

• Uitgangspunten programmabegroting 2019

U kunt de vergadering ook live volgen via

Doolgaardstraat 2

• Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad

horstaandemaas.nl/raad.

Kasteellaan 2

Kannegietweg 6
Sevenum
Kleefsedijk 29
Frankrijkweg 6

De tweedehandswinkel Ninolie ruimt
op, 50% korting op bijna alles.
Gevestigd aan Venloseweg 11e
Sevenum.
Te koop zonnebloemen en
koffieboeketjes € 2 per bos,
veldboeketten op bestelling. Fam.
klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.

Woning in Horst te huur. Te huur:
vrijstaande hoekwoning (ca. 100 m2)
nabij centrum (Molenveld). Huurprijs
middensegment. Voor meer informatie
mail naar woninghorst@hotmail.com
Gevonden fietstassen nabij
Lommen. Zit nog plastic verpakking
omheen. Voor informatie bel naar
tel. 06 42 95 67 44.

Gezocht: baasje. Door ziekte baasje
zoek ik een nieuw baasje. Ik ben een
Heidewachtel, reu, 1j., lief, mooi,
aanhankelijk en speels. Je kunt mij
nog van alles leren. V.v. inentingen.
Interesse? Bel Hay: 06 14 22 46 73.
Poetshulp gezocht voor gezin in Horst
voor 4 uur p/w. Tijd en dag in overleg.
06 80 17 11 74.

Word jij onze nieuwe
Onderhoudsmonteur?
Jarenlange ervaring,
moderne productiefaciliteiten en drang naar
perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignonen fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij voor onze locatie in Grubbenvorst op zoek naar een enthousiast,
flexibel persoon voor de functie van:

Allround Onderhoudsmonteur M/V

(fulltime)

TAKEN
In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je
verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze gebouwen
en productiemachines, zoals verpakkingslijnen, meng-installaties en
transportsystemen. Je verricht hieraan preventief, periodiek en correctief
onderhoud. Ook analyseer je knelpunten en verhelp je storingen en zorg je
voor de uitvoering van technische verbeteringen. Het werk is vooral
elektrotechnisch en mechanisch.
VEREISTEN
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsbesef. Je bent nauwkeurig, een
teamplayer, flexibel en stressbestending. Ook ben je bereid om
storingsdiensten mee te draaien.

Huishoudelijke hulp gevraagd.
Ouder echtpaar zoekt zelfstandige
hulp voor 3 uur in de week, in Horst.
Tijdstip nader overeen te komen.
Referenties gewenst. Graag reageren
met korte omschrijving via sms of
WhatsApp. Mobiel 06 23 63 05 03.
Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.
www.bijconstance.123website.nl
De zomer begint bij ... de voeten.
Luxe pedicure voor € 29,50 bij Connie
06 40 83 90 24.
Te koop Chateau caravan, type calista
430 AMF CT, bouwjaar 2006, geheel
complete met luifel en fietsendrager,
voorzien van een mover. Prijs n.o.t.k.
Fam. Spa, Molenstraat 35, Sevenum,
tel. 077 467 20 36.

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

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

BEZORGERS
HALLO HORST AAN MAAS

juiste plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

OPLEIDING EN VAARDIGHEDEN
- MBO werk- en denkniveau
- Opleiding werktuigbouwkunde, mechatronica of vergelijkbaar
- Kennis uit praktijkervaring is een pré
Heb je interesse in deze uitdagende functie, met veel techniek en een
behoorlijke verantwoordelijkheid? Wij bieden jou een baan met
uitstekende arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie.
Vertel ons je motivatie om onze nieuwe onderhoudsmonteur te worden en
wie weet krijg jij deze mooie kans! Je reactie en C.V. kun je uiterlijk
donderdag 12 juli a.s. sturen aan vacature@bvb-substrates.nl

Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in America en Melderslo
voor het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Spreuwenberg:
(077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V.
Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Kansen in Horst aan de Maas
Het gaat goed in Horst aan de Maas, zo te zien aan de overvolle
terrasjes, het bruisende verenigingsleven, de initiatieven van onderop
en de bloeiende economie. Niets meer aan doen zou je zeggen, maar
toch wel…
Want al deze zaken hebben ook
een andere kant: terrasjes zijn voor
veel mensen niet te betalen, het verenigingsleven heeft moeite om de
jeugd aan zich te binden, initiatieven
van onderop vragen veel vrijwillige
inzet en vergen veel expertise en de
economie die draait door. Voor die

almaar groeiende economie hebben
we mensen nodig die het werk willen
doen. Mensen die vaak uit het buitenland hier naartoe komen, al dan niet
tijdelijk.
Onlangs werd in de gemeenteraad gesproken over het huisvesten
van arbeidsmigranten. Dit onderwerp

staat hoog op de agenda van de politiek, maar ook in de dorpen leeft het.
Betrokken burgers ervaren of vrezen
overlast door de concentraties van
arbeidsmigranten in, nabij of aan de
rand van de kernen. Ondernemers
echter zeggen dat ze niet kunnen
ondernemen omdat er geen of onvoldoende geschikt personeel gevonden
kan worden.
In de gemeenteraad hebben wij
vragen gesteld over dit onderwerp en
het CDA was blij dat wij “eindelijk het

probleem onderkenden”. De SP heeft
jaren geleden het probleem al op de
agenda gezet en er is een werkgroep
waarin mensen uit verschillende
dorpen zitting hebben. De insteek
van de SP is fundamenteel anders: wij
vinden de komst van arbeidsmigranten
goed als alle mensen in Horst aan de
Maas aan het werk zijn, als arbeids
migranten volgens de Nederlandse CAO
worden betaald en als er voldoende
huisvesting beschikbaar is. Als er aan
één van deze voorwaarden niet wordt

voldaan is, wat de SP betreft, de
komst van arbeidsmigranten niet aan
de orde. Vervelend voor ondernemers
misschien, maar het scenario van
een krimpeconomie zou wel eens de
redding kunnen zijn van onze aarde
en dus ook van Horst aan de Maas.
Misschien zo gek nog niet om dit eens
op deze manier te gaan bekijken.
Sonja van Giersbergen,
SP-fractie Horst aan de Maas

Duurzaamheid
Wat is duurzaamheid nu eigenlijk? Een manier van leven?
Groene energie? Biologisch eten? Verantwoorde keuzes met oog voor de
lange termijn? Wat verstaan we er als samenleving nu eigenlijk onder?
Op internet zijn er wel honderd definities te vinden. Daarin zit ook een
risico. Als het niet meteen duidelijk is of het te pas en te onpas wordt
gebruikt of geroepen wordt het al snel een containerbegrip.
Voor mijzelf houd ik het erop dat
ik het milieu zo min mogelijk wil
belasten met mijn manier van leven
en de keuzes die ik maak. Ik moet
bekennen dat ik het belangrijker

vind dan 10 jaar geleden. Misschien
komt het wel omdat ik nu kinderen
heb. Het is een groeiproces geweest.
Dat zie ik terug in onze gemeente.
Zo vond ik de afvalscheiding eerst

onnodig ingewikkeld, maar ik zou nu
niet anders meer willen. Reed ik eerst
een dieselauto, doe ik dat nu bewust
niet meer en ik koop meer en meer
mijn dagelijkse boodschappen in de
regio en vaak biologisch.
Als Essentie richten we ons bij
onze keuzes voor onze gemeente
daarom juist ook op de lange
termijn. Zowel op het gebied van
investeringen, maar zeker qua impact
ook op onze omgeving en de mensen

die er wonen. Als gemeente lopen
we hierin voorop en hebben hierin
nog stevige ambities. Dat kunnen
we alleen met elkaar. Niet voor niets
ontvingen we donderdag 21 juni
de European Green Leave Award.
Daar mogen we terecht trots op zijn.
Proficiat aan iedereen in Horst aan de
Maas.
Jeroen Brouns,
raadslid Essentie

Parkeren tijdens ver-nieuwbouw ‘t Gasthoês
Enkele weken geleden is gestart met de verwijdering van asbest
daken en het aanbrengen van adequate dakbedekking op de
seniorenwoningen in Hof te Berkel.
Daarbij is een groot aantal parkeerplaatsen gebruikt voor onder
andere de opslag van materialen
et cetera. Een groot deel van de
parkeergelegenheid is daardoor
niet gebruikt kunnen worden door
de bewoners aldaar en zij hebben gebruik gemaakt van parkeergelegenheid elders rondom c.c.

’t Gasthoes.
Vanuit onder andere de
ondernemers in het centrum is
aangegeven dat klanten, die in
het (winkel)centrum moeten zijn,
moeilijker een parkeerplaats kunnen
vinden. De klus is nagenoeg klaar
en dit parkeerprobleem zal voor nu
wellicht snel opgelost zijn.

Maar... In het najaar wordt
gestart met de revitalisering van c.c.
’t Gasthoês en omgeving. Dit betekent
dat hier bouwverkeer, bouwketen en
medewerkers gebruik moeten maken
van de parkeervoorzieningen rondom
’t Gasthoes en de omgeving Hof te
Berkel.
Het CDA heeft het college verzocht
daarom alles in het werk te stellen om
de parkeergelegenheid in die omgeving zoveel mogelijk te ontzien en te
behouden voor (het groeiend aantal)

Opera

‘Sommer in Wien’
Vrijdag 6 juli 2018
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Met Sef Thissen & Wilma Bierens,
het Habsburgs Strauss Orkest en het
Charkov Staats Ballet.

Kijk voor meer informatie op:

www.kasteeltuinen.nl

aanwonenden en winkelend publiek
en een goede plek te zoeken voor
bouwketen en parkeergelegenheid
voor werknemers van bedrijven die
werkzaam zullen zijn bij het Gasthoes
en omgeving. Ook hebben wij het
college verzocht ten behoeve van de
te nemen maatregelen hierover met
betrokken aanwonenden en centrummanagement afstemming te zoeken.
Annemie Craenmehr-Hesen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

OOK VOOR UW TUINHOUT
GEHELE BOUWVAK GEOPEND

Hadé
Collection
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

Houthandel & Timmerbedrijf
www.hadecollection.nl
Rene
van Ophoven v.o.f.
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Winnaar European Green Leaf Award 2019
Vorige week werd in Nijmegen onze gemeente Horst aan de Maas
uitgeroepen tot gedeeld winnaar van de prestigieuze Europese duurzaamheidsprijs: de European Green Leaf Award 2019. De prijs, waaraan
een geldbedrag is gekoppeld van 75.000 euro, wordt elk jaar uitgereikt
aan middelgrote gemeenten voor hun inzet en prestaties op het gebied
van duurzame stedelijke ontwikkelingen.
Onze gemeente onderscheidde
zich volgens de jury door de grote
rol die inwoners krijgen én nemen
bij initiatieven op het gebied van
duurzaamheid. En laten we eerlijk
zijn: onze gemeente kenmerkt zich

inderdaad door betrokken en bevlogen
inwoners en ondernemers.
De vijf gepresenteerde
voorbeelden, de initiatieven Energie
Kronenberg, Trendsportal, de Groen
agenda, Brightbox en ons Afvalbeleid,

zijn daar excellente voorbeelden
van en maakten grote indruk op
de jury. De jury was vol lof, en niet
alleen om wat er in Horst aan de
Maas al gerealiseerd is, maar vooral
ook hoe er nu al nagedacht wordt
over duurzaamheid voor en door
toekomstige generaties.
Het prijzengeld, 75.000 euro,
kan worden besteedt aan nog meer
ontwikkelingen en projecten in het
kader van duurzaamheid. En daaraan
geen gebrek, gezien de ambities en

de afspraken die de coalitie van CDA,
Essentie, D66+GroenLinks en PvdA in
het coalitieakkoord hebben neergelegd op het gebied van duurzaamheid
voor de komende vier jaar.
De gewonnen award is daarbij
een mooie blijk van waardering en
een extra motivering. En nu duurzaam
vooruit. Een mooie uitdaging voor
onze wethouder duurzaamheid van
D66+GroenLinks.
Jos Gubbels,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Recreëren op het Floriadeterrein: nu en in de toekomst
Afgelopen zondag heb ik het Floriadeterrein weer eens hardlopend
verkend. Genoten van honderden recreanten. Van voetgolfers tot bootcampers, van wandelaars tot honden en van vliegeraars tot dansers en
muzikanten. Een veelvoud aan positieve energie en inspiratie.
Voor ons een logisch gevolg van
de ontwikkelingen op Greenport.
Een balans tussen bedrijvigheid in
allerlei sectoren enerzijds en beleving en recreatie anderzijds. Een
gebied dat wat ons betreft het toonbeeld wordt van duurzaamheid en
gezondheid. Een ambitie waarmee

we goede stappen zetten. Zo zijn er
op het dak van één van de distributiecentra 28.000 zonnepanelen geplaatst.
Een eerste stap van de velen die nodig
zijn. Een visie die wordt gedeeld door
de directie van Greenport Venlo die
concreet met de duurzaamheidsambitie aan de slag is gegaan.

Bij een werklandschap dat een
toonbeeld van gezondheid is hoort
wat ons betreft ook de mogelijkheid
om te recreëren. Bewegend genieten
van de omgeving, schone lucht en
elkaar. De zondagochtend zoals ik hem
afgelopen week beleefde moet wat
ons betreft de komende tientallen
jaren behouden blijven en verstrekt
worden in het gebied. Een mening
die minder breed wordt gedeeld.
Zo lijkt de directie voorstander van
een, buiten kantoortijden, afgesloten

werklandschap.
Wat ons betreft is dit onbespreekbaar. De inwoners en ondernemers
van de regio hebben voor een groot
deel gezorgd voor de totstandkoming
van dit prachtige gebied. Wij zullen
dan ook snel met een voorstel komen
dat oproept dat het gebied ook over
20 jaar nog bewandeld, bevliegerd,
bedanst en besport wordt.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Samenwerken
Afgelopen week was ik, samen met een ander lid van de VVDsteunfractie, bij een bijeenkomst over het sociaal domein. In een setting
van professionals probeerden we onze krachten samen te bundelen.
In ons kleine groepje zat ik
samen met de directeur van Veilig
Thuis Noord-Limburg, met een mantelzorgondersteuner en iemand van
de gemeente die re-integraties regelt
voor jeugdigen. Een heel mooi en
sterk groepje. Samen waren wij het
direct met elkaar eens: anno 2018

heerst er helaas nog altijd een taboe
op geestelijke gezondheidsproblematiek en is ook de gemeente nog te
onbekend met deze problematiek.
Het mobiele team van de GGZ
moet haar auto nog vaak ver van de
woning van de hulpvrager parkeren,
terwijl de buurtzorg gewoon voor de

deur parkeert. Het is dus duidelijk dat
niemand met de GGZ geassocieerd wil
worden. Niemand vraagt ziek te worden, ook niet geestelijk. Waarom mag
niemand zien dat de buurvrouw het
moeilijk heeft? Het zou geweldig zijn
als buren, familie en vrienden weten
wat er gaande is. Samen kunnen wij
een grote steun zijn, ook voor de
man/vrouw/kinderen die naast deze
persoon staan. Dit zijn mantelzorgers,
wij mogen hen niet vergeten.

Als groepje kwamen wij tot de
conclusie gezamenlijk bekendheid aan
deze problematiek te geven, zodat
angst en schaamte op de achtergrond
komen. Juist de gemeente, GGZ, ervaringsdeskundigen, bedrijven en uiteindelijk ook de burgers moeten meer
samenwerken. Alleen zo gaat de deur
naar een betere samenleving écht
open. Gewoon. Doen.
Imke Emons,
VVD Horst aan de Maas

Kwaliteit heeft een naam

Zaterdag 30 juni zijn wij nog geopend, daarna
sluiten wij onze deuren. Wij danken u
voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen
u volgend jaar weer te mogen begroeten!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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NK-brons voor zwemmer
Koen Koster
Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
Voor onze werkplaats in Panningen (Limburg) zoeken wij een energieke

Door: zwemvereniging HZPC
Het ONK-zwemmen werd van vrijdag 22 tot zondag 24 juni georganiseerd in het 50-meter bad in Amersfoort.
Namens HZPC uit Horst waren hier twee heren, Björn Piket en Koen Koster, en zes dames, Serafina Vlijt,
Manon Koster, Floor Weijmans, Judith van Meijel, Isa Curvers en Imke van den Hoef, aanwezig.

team-player, die na een inwerktraject de leiding kan nemen in ons
productieteam, de kwaliteit van onze productie controleert,
onze werkplaats/machines beheert en de efficiency monitort.

Productie Manager m/v
Ervaring met productieprocessen en leiding geven in een productieomgeving zijn absolute vereisten! Ervaring met houtbewerking,
industriële kleurbehandelingen of drukpersen zijn een absolute pré.
Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv
naar bastiaan@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

St. Jansstraat 55
5964 AA Meterik
Tel: 077-2300015
Tel:
077-3526885

Celzout nr. 9

Salon
Edelstenen
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Sieraden
celzouten
lijven
m fit te bSchüssler

Zowel Björn als Manon startte op
vrijdagochtend met de zware 400 meter
wisselslag. Björn mocht op herhaling
in de A-finale, waar hij zevende van
Nederland werd. Floor zwom op de
100 meter vlinderslag een mooie race
en dook net als tijdens de regionale
kampioenschappen onder de 1.09.
Ook Koen kwam op vrijdag individueel
aan de start. Op de 200 meter
schoolslag eindigde hij in de A-finale
op de vijfde plek. Echter, voor hem
waren twee buitenlandse zwemmers,
waardoor hij alsnog een bronzen
medaille kreeg omgehangen.
Op zaterdag kwamen Serafina,
Manon en Floor aan de start op de

200 meter vlinderslag. Alle drie
de dames kwalificeerden zich voor
de B-finale, waar zij zich wisten
te verbeteren ten opzichte van de
ochtend. Judith kwam aan de start
op de 200 meter wisselslag en 100
rugslag. Zij mocht starten in de
B-finale op de 200 wissel en ook
zij was sneller dan in de ochtend.
Koen en Björn zwommen op de
100 meter schoolslag een mooie
race. Later in de ochtend kwam Koen
aan de start op de 200 wisselslag.
In de A-finale eindigde hij met een
persoonlijk record als 4e.
Op zondag stond voor Serafina de
50 meter vlinderslag op de planning.

Ze bleef hier helaas iets verwijderd
van haar persoonlijk record. Björn en
Koen startte op de 50 meter schoolslag
en Koen eindigde het toernooi met de
langste afstand: de 1500 vrijeslag.
Op de 4x100 wisselslag zwommen
Isa, Manon, Imke en Floor sneller
dan hun inschrijftijd en ze werden
15e. Op de 4x200 meter vrijeslag
hadden Isa, Judith, Manon en Floor
zich rechtstreeks gekwalificeerd voor
de A-finale en zij werden zesde van
Nederland. Op de slotdag stond er
voor Imke, Serafina, Floor en Manon
de 4x100 vrijeslag op de planning,
waar ze op een mooie elfde plek
eindigden.

O
tijdens het reizen
100 gram
van € 8,95 voor

€ 7,15

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
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j
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2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

HOSEMA Nederlands
danskampioen in Ahoy
Door: turnvereniging HOSEMA
HOSEMA uit Horst mocht op zondag 24 juni met twee dansgroepen deelnemen aan de dans
wedstrijden in Ahoy Rotterdam. In de categorie tot en met 11 jaar mag HOSEMA zich Nederlands
kampioen noemen met deze dansgroep. In de categorie beginners 12 tot en met 17 jaar behaalde
HOSMEA een derde prijs. Deze danswedstrijd was onderdeel van het centrale finaleweekend van de
gymsport in de Ahoy, georganiseerd door de KNGU. Er werden finales gehouden in negen disciplines
van de gymsport met ruim 5.000 deelnemers.
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JBC Horst winnaar
3 dorpentocht
Door: Jeu de Boulesclub Horst
De derde editie van de 3 dorpentocht vond plaats op donderdag
21 juni. In totaal waren er 60 boulers uit Velden, Grubbenvorst en Horst
aanwezig om de krachten met elkaar te meten.
Na ontvangst in Horst met koffie en vlaai werd er één wedstrijd
gespeeld. Vervolgens gingen de
spelers richting Grubbenvorst per
fiets voor soep en broodjes. Hier
werd de tweede wedstrijd gespeeld.
Rond 15.00 uur vertrok de groep richting Velden voor de laatste wedstrijd.

Onder het genot van de bbq werd de
stand opgemaakt. De beste van ieder
dorp speelde de finale. Hier was
Mart Arts (JBC Horst) de sterkste
gevolgd door Mat Meelkop (Velden)
en Liny Pouwels (Grubbenvorst) werd
derde. De organisatie kijkt terug op
een geslaagde en sportieve dag.

MON jeugdwedstrijd
op de Reulsberg
Motorcrossclub De Streekrijders uit Horst organiseert op zondag
1 juli een MON wedstrijd voor alle jeugdklassen tot en met 125cc.
Dit vindt plaats op circuit de Reulsberg in Horst.
Niet alleen de jeugd, maar ook
andere klassen komen aan bod, zoals
de dames/veteranen, open senioren
en de vrije klasse. Bij al deze klassen
wordt er gestreden om het Nederlands
kampioenschap. Naast de strijd om de
eindoverwinning en de kampioenpun-
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ten is er ook nog een holeshotaward
voor de snelste starter in elke manche.
Bij de 85cc en grote wielen en de 125cc
jeugd strijden Storm Alards en Nick van
Loon voor M.C.C. de Streekrijders. Om
09.00 uur starten de trainingen en rond
11.30 uur beginnen de wedstrijden.

Winkel met blauwe bessen producten
( ook buiten het seizoen verkrijgbaar )

• GESCHENKMANDEN / KERSTPAKKETTEN •
• TERRAS • AMBACHTELIJK IJS •
• BLAUWE BESSEN GEBAK • ZELFPLUK •
• ARRANGEMENTEN EN RONDLEIDINGEN •

Foto: Jos Derx

OPEN DAG 8-07-18 (11.OO-17.00 UUR)

liss

KUNST | TRAINING | COACHING

www.kunstatelierbliss.nl
Schilderijen
Training creativiteit als middel
Cursussen schilderen
Teambuilding

Meerlosebaan 43 | Wanssum | info@kunstatelierbliss.nl | 06-51401314
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Goede resultaten voor
synchroonzwemsters
Door: zwemvereniging HZPC, afdeling synchroonzwemmen
Na een jaar hard werken mochten de jongste synchroonzwemsters van HZPC uit Horst zondag 24 juni hun
uitvoeringen laten zien op de uitvoeringenwedstrijd van KNZB Regio Zuid in zwembad De Wisselaar te Breda.
Deze wedstrijd is speciaal voor de
zwemsters van de aanloopdiploma’s
en recreatief. Voor een aantal
van deze synchroonzwemstertjes
was dit de eerste echte
uitvoeringenwedstrijd. Het was

een prachtige wedstrijd met super
resultaten, trotse trainsters en ouders,
én veel medailles. De uitslagen
zijn als volgt: eerste plaats: Suus
(solo categorie A), tweede plaats:
Pien (solo Age 2), Evelien en Noor

(duet categorie A), Saar en Elvira
(duet categorie B), Suus, Maud, Lynn,
Noor, Evelien, Nicole, Fenne, Isa
(ploeg categorie A), vijfde plaats:
Fabiënne, Fien, Lenneke, Marieke
(ploeg categorie A).

Ruiterfeest Wittenhorst
Ruitersport Wittenhorst organiseert op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli haar jaarlijkse Ruiterfeest.
Het evenement wordt gehouden op het ruiterterrein in de Kasteelse Bossen in Horst, op zaterdag van 11.30 tot
17.00 uur en zondag van 9.30 tot 17.00 uur.
Op zaterdag zijn de bixierubrieken voor de beginnende
ruitertjes en impulsrubrieken voor
de startende en recreatieve ruiters.
Daarnaast wordt er gestreden om de
titel ‘Beste Vereniging van Limburg’
bij het verenigingskampioenschap,
voor zowel de pony’s als de paarden.
Op zaterdag vanaf 13.00 uur bestaat
de mogelijkheid voor kinderen van de
basisscholen om kennis te maken met
de ponysport. Kinderen mogen een

pony poetsen, knuffelen en een ritje
maken. Zij kunnen meedoen met een
gratis workshop sociale vaardigheid
met een pony of meedoen met de
stokpaarden-race. Op zondag is er
een vol programma met diverse
dressuur- en springrubrieken
voor zowel de paarden als de
pony’s. Daarnaast rijden teams in
een dressuurrubriek. Er zal volop
gestreden worden voor de hoogste
eer in deze rubrieken. Bovendien

is er een oefenderby. Dat is een
springrubriek met speciale natuurlijke
hindernissen, waar onder begeleiding
van een professionele instructeur
een rondje gesprongen kan worden.
Voor de kinderen staat er verder een
springkussen, is er een dierenweide
en ze kunnen geschminkt worden.
Ook is er een work-out (ruiterfitheid)
waar iedereen aan mee kan doen.
Entree en parkeren is tijdens het
Ruiterfeest gratis.
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Monte Corona
neemt afscheid van
dirigent

28
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Zonnebloemborden in
Norbertuswijk
Vrijwilligers van Samen Duurzaam Norbertuswijk Horst hebben woensdag 20 juni een veertigtal zonnebloem
borden in de wijk geplaatst. De borden staan in de tuinen van mensen die zonnepanelen op hun dak hebben liggen.

Fanfare Monte Corona uit Kronenberg neemt op zondag 1 juli
afscheid van haar dirigent Geert Jacobs door samen met Harmonie
De Vriendenkring uit Well een concert te geven. Dit concert vindt vanaf
15.00 uur plaats in De Torrekoel in Kronenberg.

Fanfare Monte Corona staat sinds
het najaar van 2003 onder leiding
van dirigent Geert Jacobs. In de jaren
dat Monte Corona en Geert Jacobs
hebben samen gewerkt, hebben de
vereniging en de dirigent een aantal
hoogtepunten en enkele verrassende
en innoverende projecten mee
mogen maken. Zo heeft Monte
Corona onder zijn leiding opgetreden
op het dancefestival Extrema en bij
het 3FM evenement Frank hartje
Giel. Daarnaast hebben zij samen
dertien edities van Friends For Music

ZONDAG 1 JULI
VAN 09:00 - 17:00

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

georganiseerd. Er waren deelnames
aan het WMC te Kerkrade met een
derde plaats tijdens de editie van
2013, maar ook de deelname aan
the Prague International Festival
of Wind Orchestra’s, waar een
eerste prijs werd gewonnen en
de fanfare werd uitgeroepen tot
festivalwinnaar. Het concert op
zondag 1 juli staat in het teken
van de ziekte van Lyme, waar de
dochter van Geert Jacobs aan lijdt.
De opbrengsten worden gedoneerd
aan de behandeling hiervan.

Op deze borden staat het bedrag
in euro’s dat de bewoners aan
energiekosten per jaar besparen
door het gebruik van zonnepanelen.
“Voor deze 40 wijkbewoners is dat
samen 27.530 euro per jaar. Het doel
van de borden is wijkbewoners

duidelijk maken dat zonnepanelen
financieel aantrekkelijk zijn”, zeggen
de initiatiefnemers. Samen Duurzaam
Norbertuswijk Horst is een initiatief
van enkele buurtbewoners met het
doel om samen te verduurzamen.
Naast het zonnepanelen-project staat

op woensdag18 juli in de Twister
een buurtoverleg gepland over
de gezamenlijke inkoop van dak-,
spouwmuur en/of vloerisolatie.
Neem voor meer informatie
contact op via
samenduurzaam@norbertuswijk.nl

Pleinconcert Meriko Vocaal
Meriko Vocaal organiseert op maandag 2 juli een concert op het kerkplein in Meterik. Dit concert wordt
georganiseerd ter afsluiting van het seizoen van Meriko Vocaal.
Het thema van het concert is
vakantiestemming. Het concert begint
om 19.15 uur en er hoeft geen entree
betaald te worden. Onder leiding van

dirigent Hilde Ubben worden er verschillende soorten muziekstukken
ten gehore gebracht. Bij slecht weer
wordt het concert niet op het kerk-

plein gehouden worden maar wordt er
uitgeweken naar MFC De Meulewiek.
Meer informatie is te vinden op
www.merikovocaal.nl
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Kick-off Hegga
Symphonica
Muziekvereniging St. Hubertus Hegelsom organiseert op vrijdag
29 juni een openluchtconcert op het Wilhelminaplein in Horst. Dit
concert dient als kick-off voor Hegga Symphonica, een muziekspektakel
dat in het weekend van 5 tot en met 7 oktober in Manege Wieneshof
wordt gehouden.
op de kick-off te horen zal zijn sluit
geheel aan bij de stijl van Hegga
Symphonica, volgens de organsiatie.
Er wordt namelijk spetterende, lichte
muziek gespeeld.

Het kick- off concert in Horst
begint om 19.30 uur met de
jeugdfanfare en wordt vanaf
20.15 uur vervolgd door het
fanfareorkest. Het repertoire dat

Honingslingeren bij
‘t Zoemhukske
Honing staat op zondag 1 juli bij ’t Zoemhukske in Horst in het
middelpunt. Dan wordt er namelijk middels de techniek van het
honingslingeren honing verkregen uit de ramen waarin deze in raten is
opgeslagen door de bijen.
Via een zeef wordt de honing
opgevangen om later in potjes te
kunnen doen. Waarom verzegelen
bijen haar honing? Wat is crème
honing? Hoe komt het dat honing
in een potje kan versuikeren?
Welke soorten honing zijn er?
Tijdens deze praktijkmiddag worden

begrippen als kast, raam, raat,
verzegelen en slingeren allemaal
uitgelegd. Ook is er ruimte om
vragen te stellen aan de aanwezige
imkers of honing te kopen.
Iedereen is welkom tussen 14.00 en
16.00 uur om te ruiken, proeven en
meehelpen slingeren.

Crist Coppens
4 gemarineerde kipfilets € 5,95
4 gemarineerde karbonades € 6,50
geldig t/m zaterdag 30 juni 2018

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Citaverde en bieb sluiten
leesproject af
Leerlingen van het Citaverde College in Horst volgen in het tweede jaar een leesproject. Dit jaar werd samen
met de bibliotheek gekozen voor het thema waargebeurde verhalen. Het project werd donderdag 21 juni
afgesloten met een schrijversbezoek.
Door middel van een quiz hebben de leerlingen de collectie van de
bibliotheek leren kennen en kennisgemaakt met de boeken van de
Slashserie. In een Slashboek vertelt
een lotgenoot zijn of haar levensverhaal. Jongeren krijgen in een
Slashboek een inkijkje in het leven

van een leeftijdsgenoot, de hoofdpersoon van het boek. Het verhaal speelt
zich af in een wereld die de meeste
leerlingen niet kennen. Als afsluiting
van het project hebben de bibliotheek en het Citaverde College een
schrijver en hoofdpersoon van een
van de Slashboeken uitgenodigd:

Anke Kranendonk en haar nichtje Lieke
Kranendonk. Zij zijn verantwoordelijk
voor het boek ‘Alles is weg’ over een
fataal ongeval. De leerlingen hebben
naar aanleiding van het gelezen boek
een eindopdracht gemaakt in de vorm
van een collage. Een selectie hiervan
is binnenkort in de bibliotheek te zien.

Derde editie Meterikse kermis
De derde editie van de Meterikse kermis vindt plaats van vrijdag 6 tot en met maandag 9 juli. Op de
Crommentuynstraat, in de speeltuin en rondom MFC De Meulewiek staan diverse attracties opgesteld.
Daarnaast zijn er elke dag verschillende activiteiten.
De organisatie van de kermis is
in handen van Stichting Meterikse
Kermis. Op vrijdagavond 6 juli wordt
officieus gestart met de Poolse
avond. Net zoals vorig jaar is deze
avond opgezet in samenwerking
met The Shuffle. De feestelijke
ontmoeting van de Poolse inwoners
en Meterikkers staat deze avond
centraal. DJ Fabian, van Poolse komaf,
zorgt voor de muziek.
De kermis wordt op zaterdag 7 juli
om 13.00 uur feestelijk geopend met

een laagdrempelige hardloopwedstrijd ‘Rundje um de Zaal’ (500 meter,
1.000 meter, 5 kilometer en 10 kilometer) en een ballonnenwedstrijd.
Later op de middag is het tijd voor een
blacklight apenkooi, expeditie Mieterik
en een Mariokart toernooi. In de feesttent speelt vanaf 20.00 uur NOAH.
Zondag 8 juli starten de festiviteiten al vroeg met het toeptoernooi. In
de middag luisteren de AMC Zengers
hun vijftigjarig jubileum op met een
optreden in de feesttent, gevolgd door

LEURS
RUIMT
OP

Heel Meterik bakt en de loterij. De dag
wordt afgesloten met een optreden
van The Hedge.
Op maandag 9 juli is het, na de
seniorenochtend en Meteriks Got
Talent, tijd voor het matinee. Op deze
middag en avond verschijnen twee
artiesten op het podium. Het spits
wordt afgebeten door Marloes
Nogarede en Maartje Smedts, die
een akoestisch optreden verzorgen.
De kermis wordt afgesloten door rockcoverband Pigtail uit Horst.

tot

70%
korting

Tijdelijke sale van
vele exclusieve monturen

Vuurwerkshows in Toverland
Op woensdag 11, 18, 25 juli & 1, 8, 15, 22 augustus 2018 presenteert
Attractiepark Toverland weer de magische Midzomeravonden. Het park is dan
tot 23.00 uur geopend. We bieden onze gasten tijdens deze tropische avonden
meer entertainment dan ooit. De midzomeravonden worden tussen
22.45 – 23.00 uur afgesloten met een vuurwerkshow.

Midzomeravonden met vuurwerkshow
Op woensdag 19, 26 juli en 2, 9, 16 en 23 augustus 2017 presenteert
Op donderdagavond 5 juli openen we onze nieuwe themagebieden voor
Attractiepark
Toverland weer de magische Midzomeravonden. Het
genodigden, deze avond wordt tevens afgesloten met een vuurwerkshow tussen
park
is
dan
tot
23:00 uur geopend en in de avonduren is er live
22.30 – 23.00 uur. Hier kunt u mogelijk hinder van ondervinden.
entertainment
extra
shows. De Midzomeravonden worden tussen
Bij voorbaat danken
voor
uw begrip.
22:45 – 23:00 uur afgesloten met een vuurwerkshow. Hier kunt u
Wij wensen
u een van
betoverende
zomervakantie toe!
mogelijk
hinder
ondervinden.
Bij voorbaat dank voor uw begrip & wij wensen u een spetterende
zomervakantie toe!

MODO

WOODONE

MARMA

PQ

Bij ons glazen
vanaf:

TOM FORD

TOM FORD

€65,-

€158,-

gratis

Enkelvoudig

Multifocaal

Kraswerend én
ontspiegeld

Per glas

Per glas

Deze actie is geldig van 2 t/m 21 juli 2018.

T. 077 307 1357

Markt 57 Panningen
www.leursoptiek.nl
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Agenda t/m 5 juli 2018
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Orgelconcert Anne Gaëlle Chanon

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Stichting Het Beukenhof
Locatie: Café Boems Jeu America

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

Handwerkcafé

Wandeling in het Schuitwater

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

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

Hegga Symphonica Kick-off

Demonstratie oude ambachten

Pleinconcert ‘Vakantiestemming’

Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: centrum Horst

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

Zaerum Beach Event

Nepal Festival

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: Meriko Vocal
Locatie: kerkplein Meterik

Tijd: bekend na opgave
Organisatie: VC Athos Sevenum
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Tijd: 10.30-17.30 uur
Locatie: Huys Kaldenbroeck Lottum

Ruiterfeest Horst

So You Think You Can Dance,
The Show

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Ruiterclub Wittenhorst
Locatie: Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Wandeling Pelgrimsoorden

di
03
07

Kermis Lottum
Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: centrum Lottum

Tijd: 18.00-02.00 uur
Locatie: centrum Lottum

Kermis America

Promsconcert Music ST

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum America

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Vriendenkring Swolgen,
Muziekvereniging Tienray
Locatie: Stal De Leygraaf Swolgen

Jubileumwedstrijd: Sparta ’18 VVV Venlo
Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Sparta ’18 Sevenum
Locatie: Sportpark ’t Spansel Sevenum

wo
04
07

Beachparty

Zomerconcert

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest Noord-Limburg
Locatie: Café Ôs Kruuspunt Meterik

do
05
07

Optreden Stoere Patsers
Tijd: 18.30 uur
Locatie: kermistent Lottum

ma
02
07

Tijd: 09.30-17.00 uur
Organisatie: Ruiterclub Wittenhorst
Locatie: Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Grubbenvorster Mannenkoor
Locatie: ’t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: centrum Lottum

Tijd: bekend na opgave
Organisatie: VC Athos Sevenum
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Openbare repetitie

Meezingavond

Kermis Lottum

Zaerum Beach Event

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum America

Tijd: 12.00-23.00 uur
Locatie: Gasterie Lieve Hemel Sevenum

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

Kermis Lottum

Kermis America

Fête Local

Honingslingeren

Tijd: 10.30-12.30 uur
Locatie: Aan De Drift, America

Ruiterfeest Horst

Tijd: vanaf 20.15 uur
Organisatie: Egelsheim & Happy Sound Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys Ter Horst

Blote Voetenwandeling

Tijd vanaf 11.30 uur
Organisatie: MCC De Streekrijders
Locatie: Circuit de Reulsberg Horst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Openstelling Kasteel Huys Ter
Horst

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden
Locatie: markt Lottum

MON jeugdwedstrijd

Informatieavond huisvesting
arbeidsmigranten

Open Air Seizoen afsluiting

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Dansvereniging All For You
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tabletcafé

zo
01
07

Duckrace America

Veilingklok en optreden
Grubbenvorster Mannenkoor

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: G.K. Cantate Horst
Locatie: Lambertuskerk Horst

Handwerkcafé
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

Zomeravondconcert
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Kermis America
Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum America

Jouw agendapunt hier?

Kermis Lottum

Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: centrum Lottum

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars
• monteurs (E & W)
• timmermannen • lassers (TIG & MIG/MAG)
• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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America
zondag

Heilige mis

11.00

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Mis/processie 09.30

Kronenberg
19.15

Lottum
Meerlo

Medewerker recycling

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

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

Huisartsenpost

Bij Verstappen advanced
packaging is kwaliteit een
vereiste, het vormt de basis.
Wij denken en bewegen mee
en creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij. Verstappen
voegt waarde toe aan het
product, productie- en
logistiekproces van de klant.
Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug
te vinden in de cultuur van
de organisatie.

Jouw werkzaamheden bestaan uit het volledig bedienen van de maalmolens voor
kunststofrecycling. Je controleert de automatische vul- en menginstallaties van
grondstoffen en daar waar nodig vul je grondstoffen aan. Je zorgt ervoor dat de
apparatuur wordt schoongehouden en zo in goede staat blijft verkeren. Daarnaast verleen
je assistentie bij de diverse afdelingswerkzaamheden en draag je dagelijks zorg voor een
schone en opgeruimde werkomgeving.
Het werk is afwisselend in een 2-ploegendienst: 1 week vroege dienst – 1 week late dienst.
Vroege dienst: maandag t/m vrijdag van 05.45-14.00 uur.
Late dienst: maandag t/m donderdag van 13.45-22.00 uur en vrijdag van 13.45 -18.00 uur.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een teamplayer die zich thuis voelt in een
organisatie met een hands-on mentaliteit. Je maakt deel uit van een vast team met
gedreven, ervaren en enthousiaste collega’s.
Jouw profiel
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent energiek, leergierig en wilt werken in een 2-ploegendienst
• Je hebt een flexibele werkhouding
• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en werkt gedisciplineerd
• Je bent woonachtig in de gemeente Horst a/d Maas of nabije omgeving
Wij bieden
Wij bieden je een brede en afwisselende functie in een groeiende en innovatie organisatie.
We hebben goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder veel aandacht voor jouw
persoonlijke ontwikkeling en een marktconform salaris dat meegroeit met je ervaring.

Venlo
(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
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

Bij de productieprocessen van onze verpakkingen ontstaan er productieresten. In de
functie als medewerker recycling zorg jij ervoor dat deze productieresten worden vermalen
tot snippers. De snippers, het maalgoed, wordt vervolgens opnieuw ingezet voor de
productie van onze folies en verpakkingen.

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

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in deze profielschets.
Kom dan ons team versterken! Stuur je CV met motivatie naar
personeel@verstappenpackaging.com t.a.v. Mieke Verstappen.

Venray

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Melderslo

Meterik

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
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

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.nl • www.verstappenpackaging.nl

Gebiedsteams

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Voor onze afdeling extrusie zijn wij per direct op zoek
naar een fulltime (40 uur)

Huisarts en apotheek

Broekhuizen
zondag
		

Medische
zorg

service 19

kerkdienst

18.00

Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
29 juni t/m 1 juli 2018
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
T 0478 54 14 93
2 t/m 5 juli 2018
Het Tandhuys
Raadhuisstraat 12, Venray
T 0478 58 22 81

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

OPEN DAG
Cultureel Centrum
‘t Gasthoês
Zaterdag 7 juli van 13.00-17.00 uur met:
Tentoonstelling van decorstukken
Veiling van decorstukken vanaf 16.00 uur
Rondgang door ‘t Gasthoês volgens een route
Live muziek van de Muzikantine

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Nog een laatste keer ons ‘oude’ Gasthoês
bezoeken...

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Schetsen en virtuele film nieuwe Gasthoês

Gasthuisstraat 25, 5961 GA Horst
www.horstaandemaas.nl/gasthoes

Tummers

Airco’s &
ventilatoren
ruim op
voorraad!

6

!

Bezorgers/Bijrijders

Junior/Ervaren Verkopers
Service Center Medewerker

willen versterken! Bezoek onze site
www.eptummers.nl voor meer info.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe,
enthousiaste collega’s die ons team

Kom werken bij de leukste elektrovakspeciaalzaak van Limburg!

Dat is Tummers!

Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het voor
u repareren op onze eigen reparatie-afdeling.

REPARATIEDIENST

Wij hebben bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Wij kunnen u altijd perfect adviseren!

DESKUNDIG ADVIES

Is het product toch niet helemaal naar wens?
Geen punt. Bij ons heeft u 14 dagen bedenktijd.

NIET GOED, GELD TERUG

Wij bezorgen uw aankoop gratis bij u thuis met
onze eigen, vakkundige bezorgdienst.

GRATIS BEZORGING

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al
uw aankopen en vragen. Zelfs op zondag!

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

O
H OK
O
r
st

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

GRATIS BEZORGD!

549,-

999,1499,-

749,-

GRATIS BEZORGD!

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

* Na €200,- directe kassakorting

• 65 inch (165 cm)
• Ultra HD • 4K X-Reality PRO
• Smart TV • HDR

SMART

Ultra HD tV / KD65Xe7096

2499,*

4K

ULTRA HD

• 55 inch (139 cm) • OLED
• Ultra HD • Acoustic Surface
• Android Smart TV • X1 Extreme Processor

SMART

GRATIS BEZORGD!
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Ultra HD tV / KD55aF8BaeP

ULTRA HD

4K

OLED

’’ m
55 c
9
13

• 49 inch (124 cm)
• Ultra HD • 4K X-Reality PRO
• Smart TV • HDR

499,-

SMART

• 43 inch (109 cm)
• Ultra HD • 4K X-Reality PRO
• Smart TV • HDR

699,-

4K

ULTRA HD

Ultra HD tV / KD49Xe7096

SMART

GRATIS BEZORGD!
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De SONY Special ist va n Limburg!

Ultra HD tV / KD43Xe7096

ULTRA HD

4K

’’ m
43 c
9
10

Tummers

in

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

