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Sofie en
Noortje schrijven boek
‘Help, mijn zusje is irritant!’, is de titel van het boekje dat de Griendtsveense Sofie van den Munckhof en Noortje Hendriks samen hebben gemaakt. Een tweede deel
is intussen ook al af en er zijn zelfs plannen voor een derde en vierde boek. Lees verder op pagina 02

Arbeidsmigranten in Melderslo

‘We trekken de grens bij permanent
verblijf van arbeidsmigranten’
Er wordt een tijdelijke vergunning verleend voor huisvesting van zestig arbeidsmigranten op camping Het
Engelke in Melderslo. Werkgroep ‘Tegen arbeidsmigranten op Camping Het Engelke’ stemt in met de nieuwe
migranten, maar wil daarna een grens trekken. Dat blijkt uit de informatieavond die op maandag 2 juli in
MFC De Zwingel in Melderslo gehouden werd.
Erik van den Hombergh van de
werkgroep, burgemeester Ina
Leppink-Schuitema, wethouder Bob
Vostermans en Twan Christiaens van
uitzendbureau Sun-Power gaven
deze avond tekst en uitleg.
Vostermans: “Op dinsdag 20 maart
hebben de we vergunning in principe
al goedgekeurd. De aanvraag vol

deed echter nog niet aan alle eisen,
dus kreeg Christiaens de tijd om de
vergunningaanvraag compleet te
maken. Toen de aanvraag compleet
was, hebben we er onderzoek naar
gedaan, het beoordeeld en hebben we
hier een akkoord voor gegeven.” Hij
maakt hierbij duidelijk dat het gaat om
het tijdelijke verblijf van zestig

arbeidsmigranten voor twee jaar in de
periode van april tot en met oktober.
“Hierin hebben we duidelijk afgespro
ken dat ze in de periode van oktober
tot en met april weg zijn en dus alleen
seizoensgebonden zijn”, aldus
Vostermans.
Van den Hombergh van de werk
groep wil duidelijk maken dat de

werkgroep niet tegen arbeidsmigran
ten is, maar wel tegen plaatsing op de
voormalige motorcamping.

Het belang van
arbeidsmigranten
“Op vrijdag 23 maart werden we
overvallen door de plotselinge plaat
sing van de woonunits op de camping.
Zonder enig overleg of informatie naar
de buurtbewoners. In de buurt van
de camping wonen al ruim negentig
arbeidsmigranten en we zitten niet

te wachten op nog meer. Voor ons
is de grens bereikt. Om Sun-Power
tegemoet te komen stemmen we
als werkgroep in met het tijdelijke
verblijf van 60 personen, maar we
willen géén permanent verblijf van
240 arbeidsmigranten op deze loca
tie. Iets wat wel oorspronkelijk in de
plannen terugkwam van Sun-Power.”
De buurt is onder andere bang voor
onveilige verkeerssituaties onveiliger
en aantasting van het woongenot.
Lees verder op pagina 04
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Drie schutterijen door bij OLS

Horst, Grubbenvorst en Sevenum maken
nog kans op D’n Um
Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Lieke Mooren en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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.
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.

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

Drie schutterijen uit Horst aan de Maas mogen bij het Oud-Limburgs
Schuttersfeest (OLS) terugkomen voor de tweede dag. Sint Lucia uit Horst,
Sint Jan uit Grubbenvorst en Sint Sebastianus uit Sevenum wisten op
zondag 1 juli alles raak te schieten, waardoor ze op zaterdag 7 juli voor de
ultieme prijs, D’n Um en daarmee de organisatie van het OLS van volgend
jaar, op mogen gaan.
In Ophoven, net over de grens in
België, organiseerde schutterij Sint
Servatius Raam het OLS van 2018.

De voorspelde hitte bleef door de wind
uit, maar juist die wind zorgde er ook
voor dat het lastig schieten was voor

de 144 deelnemende schutterijen.
De drie schutterijen uit Horst aan de
Maas gaan op zaterdag 7 juli samen
met 25 andere schutterijen uitma
ken wie de hoofdprijs mee naar huis
gaat nemen. Vanaf 11.00 uur wordt er
gestart met het schieten op de böl
kes. Die worden op zaterdag verkleind
van 1,5 bij 1,5 centimeter naar 1 bij
1 centimeter. Bij de optocht werden

ook diverse prijzen binnengesleept
door de schutterijen uit Horst aan de
Maas. Zo won Sint Jan uit Grubbenvorst
de derde plaats bij ‘Beste vaandel
drager nieuwe exercitie gewapend’.
Maikel van Helden van Sint Lucia uit
Horst won bij ‘Beste sappeur’. Harm
Versteegen van Sint Sebastianus won
in de categorie ‘Brabants individueel
vendelen klasse C’.

Onderzoek grafkelder
Van Wittenhorst krijgt vervolg
De opgravingen in het atrium van de Lambertuskerk in Horst hebben duidelijk gemaakt waar de toren van de oude kerk heeft gelegen. Dit betekent dat nu ook dat de grafkelder van de familie Van Wittenhorst gelokaliseerd kan worden. Dat zegt deken De Graaf Woutering.
In 1924 is tijdens werkzaamhe
den rond de uitbreiding van de oude
kerk de grafkelder van de familie
Van Wittenhorst, de bewoners van
het kasteel Ter Horst, gevonden.
Er werden enkele loden kisten aan
getroffen met de overblijfselen ver
scheidene leden van de familie Van
Wittenhorst. Nadat genoteerd werd
waar de kelder zich in de oude kerk
bevond, werd deze weer gesloten.
Een werkgroep van vrijwilligers
wil nu de plaats van de grafkelder

van de familie Van Wittenhorst, die
zich onder de huidige Lambertuskerk
in Horst bevindt, lokaliseren. De afge
lopen weken is daarom onder lei
ding van archeoloog Xavier van Dijk
onderzoek gedaan naar de ligging van
oude kerk in Horst. Bij de opgravingen
zijn de restanten van het fundament
van de toren inderdaad aangetrof
fen. “Nu kunnen we de exacte loca
tie van de grafkelder aangeven”, zegt
deken De Graaf Woutering. “Dat bete
kent dat we na de zomer verder gaan.

Dan wordt een deel van de kerkban
ken verwijderd en een grondscan
gemaakt.” De scan moet uitwijzen
of de grafkelder inderdaad op de
beschreven plaats onder de kerk ligt.
Als de scan de locatie van de grafkel
der aantoont, wordt bekeken of tot
opgraving van de kelder wordt over
gegaan. “We hebben geen idee wat
ons nog te wachten staat. We weten
namelijk niet wat er met de kelder is
gebeurd. Het kan zijn dat hij is volge
stort met puin van de oude kerk die in

de Tweede Wereldoorlog is gebom
bardeerd. Bij de wederopbouw is
de kelder namelijk ook nog open
geweest. Het kan zijn dat de sar
cofagen verwijderd zijn, we weten
het gewoon niet.” Op zondag 8 juli
geven deken De Graaf Woutering,
archeoloog Xavier van Dijk en archi
tect Ben Keijsers bij het atrium uitleg
over de opgravingen. Dat gebeurt
om 13.30 uur, om 14.00 uur en om
14.30 uur. Na 8 juli worden de gaten
in het atrium gedicht.

Vervolg voorpagina

Sofie en Noortje schrijven boek
Sofie (10) en Noortje (10) zijn
vriendinnen en zitten bij elkaar in de
klas op basisschool De Driehoek in
Griendtsveen. Sofie schreef het boek
en Noortje zorgde voor de tekenin
gen. Het idee voor een boek kwam
van meester Robert. “Vorig jaar zat ik
ook in groep 6”, vertelt Sofie. “Maar ik
ben niet zo goed in rekenen en wilde
zelf het jaar overdoen. Ik ben wel
goed in taal en spelling, dus die lessen
hoefde ik niet nog een keer te volgen.
De meester kwam toen met het idee
om een boek te schrijven. Ik lees zelf

graag, vooral boeken met veel plaat
jes. Het leek me heel leuk om zelf een
verhaal te maken.”
De hoofdpersoon van het boek
heet Nina. Zij heeft een heel irri
tant zusje genaamd Daantje. Laat
nou het broertje van Noortje, Daan
heten. “En die kan ik ook wel eens
erg irritant zijn”, lacht Noortje. “Ik heb
verder nog twee jongere broertjes,
een jonger zusje en één oudere zus.”
“En ik twee jongere zusjes en een
oudere broer”, vult Sofie aan. Het
verhaal is in de vorm van een dag

boek geschreven. Nina vertelt wat ze
allemaal mee maakt met haar zusje
en haar vriendinnen op de middelbare
school. “Ik wilde ook illustraties in het
boek. Noortje kan heel goed tekenen
en samen hebben we de tekeningen
gemaakt.” Ze hebben ongeveer een
half jaar aan het boekje gewerkt en
er daarna drie exemplaren van laten
drukken: elk eentje voor zichzelf en
een voor de schoolbibliotheek.
Het tweede deel, met de titel
‘Help, mijn zusje neemt weer wraak!’,
is intussen ook al klaar om gedrukt te

worden. Aan het einde van het eerste
boek komt het goed tussen Nina en
haar zusje, maar in het tweede komen
er toch weer problemen. “Ik heb ook
al ideeën voor een derde verhaal”,
zegt Sofie. Een vierde boek zou leuk
zijn: “Maar ik weet nog niet waar dat
over moet gaan.” En wat willen ze
worden als ze groot zijn? Noortje ziet
zichzelf later wel als eigenaresse van
een winkel met kleding die ze zelf
heeft ontworpen. Als het aan Sofie ligt
wordt ze later schrijfster. “Of eigenlijk
ben ik dat al.”
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Het wij-gevoel van het Horster hundje
Het Horster centrummanagement is bezig met een project om het ‘Horster hundje’ nieuw leven in te blazen.
Het doel is om de sociale verbinding en de culturele identiteit van Horst te bevorderen. Dit project houdt in dat er
een nieuw hondje in het centrum van Horst geplaatst wordt en dat jong en oud betrokken wordt bij verschillende
culturele projecten.

Man uit water gered
De brandweer heeft zondag 1 juli een man uit het water gehaald bij De Diepeling in Tienray. De man was
daar samen met een ander gaan zwemmen en kon op een gegeven moment niet meer zelf uit het water
komen.
Bij het grindgat De Diepeling
geldt officieel een zwemverbod.
Ondanks dit verbod waren de twee,
een 25-jarige man uit Herkenbosch
en een even oude man uit Leunen,

er gaan zwemmen. De man uit
Herkenbosch kon niet meer zelf uit het
water komen, waarop de hulpdiensten
werden ingeschakeld. “De brandweer
heeft vervolgens de man uit het water

Sinds 2014 staat het stand
beeld van het Horster hundje op het
Lambertusplein in Horst. Sindsdien is
het beeld van het hondje op veel meer
plekken verschenen. Zo is er een hard
loopwedstrijd georganiseerd in het
centrum van Horst, genaamd Rundje
um ’t Hundje en hebben lokale win
kels het beeld van ’ t hundje verwerkt
in hun logo en zelfs in hun producten.
Jan Duijf, een van de initiatiefnemers
van het project, vertelt dat hij vond
dat er nog veel meer uit dit initia
tief gehaald kon worden. “Het versje:
‘Hedde dors? - dá godde noar Hors
- doa stiët en hundje - dát pist ow in
ut mundje’, ligt ten grondslag aan het
idee van dit project. Het is een versje
dat vooral de oudere generatie nog
goed kent en heeft doorverteld aan de
jongeren. Het heeft een ondeugend
imago en geeft een iconisch beeld
aan de Horsterse gemeenschap”, ver
telt hij. “Nu willen we een geschikter
beeld in het centrum plaatsen dat dat
ondeugende imago ook weergeeft.
Het huidige ‘hundje’ zit namelijk in
plaats van dat hij plast. We gaan in
september een wedstrijd organiseren
waarin Horster kunstenaren een beeld
mogen gaan ontwerpen dat het hui
dige in 2019 gaat vervangen. Zo wil
len we de Horster gemeenschap meer
betrekken bij dit stukje cultuur.”
Naast een wedstrijd om dit beeld
te ontwerpen, vertelt Jan Duijf dat
er nog meerdere culturele projec

ten worden georganiseerd die door
fondsenwerving worden gefinancierd.
Zo wordt er via de middelbare scho
len een verhalenwedstrijd gehou
den waarbij jongeren hun fantasie
mogen los laten op hoe dit hondje in
Horst terecht is gekomen. “Het gaat
er dan vooral om dat de jonge gene
ratie creatief bezig kan zijn en dat ze
daarnaast in aanraking komt met een
stukje cultuur van Horst aan de Maas.
Een publieksjury jureert uiteindelijk de
korte verhalen waarna een winnaar
gekozen wordt. Dit verhaal wordt dan
gebruikt om er een stripverhaal van
te maken. Basisschooljeugd of zelfs
nog jonger maakt dan op deze manier
kennis met het verhaal van ‘t hundje.
Zo gaat dit verhaal echt leven in de
gemeente.”
“Op muzikaal gebied willen we het
concept ook doorvoeren. Lokale muzi
kanten en bands krijgen de mogelijk
heid om een liedje over ’t hundje te
maken en deze op te nemen in een
professionele studio. Uiteindelijk wordt
dit liedje gebruikt in muzieklessen op
de basisschool en wordt het op evene
menten in Horst gespeeld”, vertelt Jan
Duijf. Daarnaast krijgen nieuwkomers
in de gemeente Horst aan de Maas
een beugelfles met het logo van het
Horster hundje als welkomstcadeau.
“Zo willen we iedereen betrekken bij
het project en een wij-gevoel creëren”,
vertelt Duijf. “Ik denk dat we dat zo op
een mooie manier kunnen doen.”

gehaald”, zegt een woordvoerder
van de politie desgevraagd. “Hij is
door het ambulanceteam nageke
ken. Vervolgens hebben beiden een
proces-verbaal gekregen.”

& kunststof kozijnen

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

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

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

In America vond op maandag 2 juli tijdens de kermis een Duckrace plaats in de beek bij
Café Boëms Jeu. Ongeveer 1.500 eendjes werden rond 17.00 uur op het water losgelaten en raceten
om de eerste plaats. De eerste eend kwam na ongeveer 22 minuten over de finish en was op naam
van Bram Jacobs. Hij won hiermee 100 euro. Tweede plaats was voor Jetske Rasing, derde Lisanne
Daniëls, vierde voor Wendy Sikes en de vijfde plek was voor Roy Keijsers.

VOEL JE WELKOM EN PROFITEER VOLOP....
IN HET LAND VAN DE ALLERZOETSTE AARDBEIEN

kan het nog gekker......

3 BAKJES 500 GR

€ 3,00

tegen inlevering van deze bon,
geldig op 6, 7 en 8 juli en niet i.c.m. andere kortingen

#

Duckrace in America

Nog 8 weken...
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Wandelen in Horst aan de Maas

Broekhuizer Weerd pad
In Horst aan de Maas zijn vele kilometers aan wandeltochten te vinden. De routes voeren door de
bossen, langs de oevers van de Maas, door dorpskernen en langs weilanden. HALLO Horst aan de Maas
trok de wandelschoenen aan en ging de ‘paden op en de lanen in’. In deze aflevering: het Broekhuizer
Weerd pad.

De wandelroute ‘Broekhuizer
Weerd pad’ voert je over de uiter
waarden van de Maas. Deze korte
route van 4 kilometer laat een
gevarieerd landschap zien, wat
zeker de moeite waard is om te

verkennen. De route is te volgen door
middel van knooppunten die er voor
zorgen dat je niet verdwaalt tijdens
het lopen.
Het eerste knooppunt is bij het
veer in Broekhuizen. Dit is het begin-

Het eerste gedeelte van de route
is zeer goed te doen. Dit is nog een,
tot zekere zin, verharde weg. Vanaf
het pad heb je een prachtig uitzicht
op de Maas en Broekhuizen zelf. Als
dit afloopt is het eerste paaltje met
knooppunt te zien. Het is een beetje
onduidelijk, maar het knooppunt geeft
een klein, beetje verwilderd paadje
langs het water aan. Deze wegen
kunnen zeker in nattere periodes
drassig zijn. Een tip is dan ook om
stevige schoenen aan te trekken die
wel tegen een stootje kunnen. Dit
pad voert je langs het water en de
akkers. Op een punt in de route moet
je zelfs een klein beekje trotseren. Het
mag dan geen grote beek zijn, toch is
opletten wel nodig. De stenen kunnen
glad zijn, waardoor uitglijden niet
onmogelijk is.
Buiten dat de weg een paar obsta
kels heeft, is het toch zeker de moeite
waard. Van het ene verwilderde pad,
leidt de route je naar een ander. Door
een poortje, dat vee moet tegenhou
den, kom je in een landschap terecht
dat vol zit met dieren en groen. Dit
gedeelte loopt dan ook langs een
uiterwaard van de Maas. In deze uiter
waard zit water, waar veel vogels in
verblijven. Aangezien er veel vogels
rondvliegen en vee losloopt op dit

pad, liggen er nogal wat uitwerp
selen. Oppassen is dan ook wel
nodig, maar er is ook nog genoeg
ruimte om te genieten van het uit
zicht. Vanaf de weg is de Maas is
haar volle glorie te zien, met op de
achtergrond Arcen. Dit alles vormt
een mooi uitzicht, waar zeker even
voor gestopt moet worden.

Beloning
Na deze korte stop, is het nog
maar een klein stukje voordat de
route weer op de verharde weg
komt. Dit is het laatste gedeelte
van de route. Hier is het de bedoe
ling dat je alsmaar rechtdoor
gaat, totdat de bebouwde kom
van Broekhuizen weer in beeld
komt. Vanaf hier is het niet hele
maal duidelijk waar je moet lopen.
Het knooppunt wijst namelijk de
andere kant op, maar het is de
bedoeling dat je door het centrum
van Broekhuizen heen gaat. De
route loopt weer richting het veer
en daarbij ook het beginpunt van
de route. Zoals eerder vermeld lig
gen daar genoeg restaurants om
wat te eten of te drinken. De wan
deling ‘Broekhuizer Weerd pad’
mag dan niet heel lang zijn, een
beloning is zeker op zijn plaats.

en eindpunt van de route. Van te
voren of na de wandeling iets eten of
drinken is zeker mogelijk, aangezien
er aan de Maas in Broekhuizen veel
restaurants liggen. De Limburgse vlaai
kunnen we zeker aanbevelen.

Vervolg voorpagina

‘We trekken de grens bij permanent
verblijf van arbeidsmigranten’
“En dan met name op het gebied van
veiligheid, privacy en overlast”, aldus
Van den Hombergh.
Christiaens van uitzendbureau
Sun-Power begint zijn presentatie
met het aanbieden van zijn excuses
voor de commotie die hij veroor
zaakt heeft. “We hebben inderdaad
iets te vroeg die woonunits geplaatst.
In het vervolg is het belangrijk dat
wij de dialoog opzoeken, maar dat
ook de inwoners zich bij ons melden.
Daar staan wij voor open. Praat mét
Sun-power en niet alleen óver Sun-

Power. Praat niet alleen óver de
arbeidsmigranten, maar ook mét de
arbeidsmigranten.” Ook benadrukt
hij het belang van arbeidsmigranten.
“We willen ze niet in onze achtertuin,
maar we hebben ze wel nodig. Tien
procent van de beroepsbevolking in
Noord-Limburg is arbeidsmigrant en
61 procent daarvan woont in Horst
aan de Maas. Ze zijn belangrijk voor
de regio, want zonder arbeidsmigran
ten wordt het voor internationale
bedrijven al minder snel aantrekke
lijk om zich in Nederland te vestigen.”

Als voorbeeld haalt hij het klooster
hotel (het zogenaamde ‘Polenhotel’,
red.) in Tienray aan, waar Sun-Power
eerst op veel weerstand stuitte, maar
na een tijdje op positieve reacties kon
rekenen. “De kroegbazen en super
markt waren blij met de extra aanwas
van nieuwe klanten”, vertelt hij.

‘Iedereen wordt
gescreend’
Alle personen die op de camping
komen te wonen worden gecheckt

van te voren en moeten een screening
doorstaan. Christiaens: “Alle Polen,
Roemenen, Portugezen, Italianen,
maar ook Nederlanders moeten vol
doen aan een regelement. Er komen
geen gezinnen te wonen; alleen vol
wassenen van 18 tot en met 50 jaar.
Ook zal er een beheer en begeleiding
aanwezig zijn die alles in de gaten
houdt. Normaal gesproken ontvan
gen de bewoners geen bezoek, maar
het kan wel. Dat moet dan ook van te
voren gemeld worden. We willen alle
inwoners van Melderslo uitnodigen om

gerust een keer een kijkje te nemen.”
Wat er gebeurt over twee jaar, als de
vergunning is verlopen, is voorals
nog onduidelijk, aldus Vostermans.
“We zijn op het moment nog volop
bezig met het ontwikkelen van een
beleid wat betreft de huisvesting van
arbeidsmigranten in de gemeente en
dat hangt daar mee samen, dus dat
wordt vervolgd. In de tussentijd is het
belangrijk dat we onderling open en
transparant blijven communiceren,
zowel inwoners, gemeente, werkgroep
als Sun-Power.”
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Toekomst

Gemeente onderzoekt schoolgebouwen Horst aan de Maas
Gemeente Horst aan de Maas gaat samen met de schoolbesturen aan de slag om de huidige schoolgebouwen
tegen het licht te houden. Er wordt op die manier gekeken hoe er in de toekomst met deze gebouwen wordt
omgegaan.
Hiervoor zijn diverse aanleidingen
als de ontwikkelingen in demografie,
ambities op het gebied van duurzaam
heid en de wens om in te spelen op
moderne onderwijsvormen. Zo heeft
de gemeente vastgesteld dat alle
schoolgebouwen in 2035 energieneu

traal moeten zijn. Ook hebben veel
scholen te kampen met een dalend
leerlingenaantal. Er worden minder
kinderen geboren en daarom is er op
de langere termijn minder behoefte
aan klaslokalen en schoolgebouwen.
De komende tijd maakt de

gemeente samen met de schoolbestu
ren plannen voor alle schoolgebouwen
in de gemeente Horst aan de Maas.
Er wordt onder andere onderzocht in
welke staat de gebouwen zijn en hoe
veel kinderen er de komende jaren
naar school gaan.

Geslaagden tweede
tijdvak

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

Het Dendron College in Horst heeft de geslaagden van het tweede
tijdvak bekendgemaakt.

Atheneum
Brian Everaerts Horst, Chris Janssen Sevenum, Isabelle van der Lint
Broekhuizenvorst

Havo
Fabienne Duijkers Horst, Imke van den Hoef Horst, Eva van Issum Horst,
Frederique Jacobs Horst, Guus Janssen Horst, Mathias Janssen Grubbenvorst,
Dian Kleuskens America, Roos Lit Sevenum, Sjoerd Teunissen Horst, Tycho
Thielen Swolgen, Wes Verheijen Horst, Merel Wester Sevenum

Vmbo Theoretische Leerweg:
Babette Dinnissen Melderslo, Esmée Geurts America, Marsja Janssen
Grubbenvorst, Tjitske Janssen Sevenum, Britt Thijssen Horst, Sam Walter
Sevenum

Vmbo Kaderberoepsgerichte Leerweg:
Afdeling Bouwen Wonen en Interieur
Stan Cox Horst, Luuk Stevens Swolgen

Fusieschool heet STip

Afdeling Zorg en Welzijn

Basisschool De Klimboom uit Swolgen en de Mariaschool uit Tienray gaan per 1 augustus
fuseren. De 220 basisschoolkinderen van beide scholen vierden op vrijdag 29 juni gezamenlijk een
sportdag. Aan het einde van de ochtend werd de naam van de nieuwe school bekendgemaakt: STip.

Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg

(Foto: Sten Jetten)

Sam Coppus Horst, Aisha Katolo Horst

Job Geven Broekhuizenvorst, Lieke Seuren Horst

Afdeling Zorg en Welzijn

Brand in woning
Swolgen

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

In een woning aan de Jan van Swolgenstraat in Swolgen is woensdag
4 juli om 03.00 uur brand uitgebroken. De brand heeft forse schade aan
een aanbouw en uitbouw aangericht. De oorzaak is nog onduidelijk.
Omdat er werd aangegeven dat er
zeker nog een persoon in de woning
was, werden er meerdere brandweer
korpsen opgeroepen. Bij aankomst van
de brandweer bleek dat de bewoner
door omstanders wakker was gemaakt
en uit de woning was gehaald.
De bewoner is door het personeel van
een opgeroepen ambulance nageke
ken, maar bleek niet gewond te zijn.

Zondag 27 mei 09.00 - 15.30 uur

‘Ik fiets 10 in het centrum’
In het centrum van Horst werd zaterdag 30 juni het startschot gegeven voor de actie ‘Ik fiets 10’.
Hiermee wil gemeente Horst aan de Maas het voor zowel fietsers als voetgangers mogelijk maken
zich samen in het centrum te bewegen.

De brand woedde in een coniferen
haag en in een overkapping en aan
bouw van de woning. Om 03.30 uur
was de brand geblust en werd gestart
met het nablussen. De overkapping
en aanbouw raakten door de brand
fors beschadigd. De coniferenhaag is
deels afgebrand. Er wordt onderzoek
gedaan naar de oorzaak van de brand.
Hoe groot de schade is, is onbekend.

Aanpakkers gezocht
(vanaf 15 jaar)

voor de weekenden en vakanties

Interesse?
Bel 06 - 25 05 18 94

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
alleen mar

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Heel gewoon
heel bijzonder
gewoon een heel bijzonder mens

Gedenk mij met een glimlach
want er is zoveel licht
Veeg je tranen uit je ogen
en breng een lach op je gezicht

Chris Minten

Silvie Verlinden-van Rens

echtgenoot van

Jo Minten-Litjens

echtgenote van

Marc Verlinden

* Horst, 15 juli 1946

† Meterik, 26 juni 2018
Jo
Sylvia en Arjan
Bob en Julia
Noortje en Jordi
Marcel en José
Gido
Rosalie

mama van

Anne
* Venray, 25 april 1980

† Ibiza, 24 juni 2018

Horst, Marc
Anne
en familie

Familie Minten
Familie Litjens

De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 6 juli 2018 om 14.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray. Bijeenkomst in het crematorium
om 13.45 uur alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor een gedachtenis
voor Anne op prijs gesteld. Hiervoor staan collectebussen
bij het condoleanceregister.

plotseling is overleden op haar geliefde
vakantiebestemming Ibiza.
Onbegrijpelijk, oneerlijk……..niet te bevatten.

Sjaak en Truus
Achten

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn
zorgzame leven voor ons heeft betekend hebben wij op
donderdag 5 juli afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze papa en opa

Silvie, we zullen je missen…. ons vriendinnengroepje zal nooit
meer compleet zijn zonder jou…
Marc en Anne heel veel sterkte met dit enorme verlies,
we zullen er altijd voor jullie zijn.
Emmy, Martin, Eva en Isa
Klazien, Joop, Daan en Milou
Hanneke, Ron, Sepp
Ramona, Sander, Joep en Bram
Linda, Lotti en Pippa

Het is onmogelijk om iemand te vergeten,
die zoveel gaf om te herinneren………
Onze lieve, stralende, vrolijke

Silvie, wat gaan we je missen!

Peter & Wieteke, Sven en Evi
Martin & Emmy, Eva en Isa
Geert & Jessie, Isis en Gwen

echtgenoot van

Cisca van Issum-Kelders
 19 februari 1927
Cisca

Horst

Marlie en Théon
Machteld en Jelle
Jasper
Loki

Hermkens Jan
To Hermkens
Annemie
Robert en Natasja
en kleinkinderen

De hendjes, ’t bezeuk, de brifkes, de bleumkes, de kaarte
en de knoêvels nao ’t zao plotselinge ovverlieje ván

Mia Moorman-Hawinkels
hebbe ós echt good gedaon.
Dao wille we gaer iederiën vur bedânke.
Hôrs, juli 2018
Wim Moorman, kiender en kleinkiender

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

www.theoarts.com

Linda en Laurent
Morris

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken
voor de mooie woorden, kaarten, belangstelling en steun
bij ‘t overlijden van mijn lieve man, onze pap en trotse opa

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

† 30 juni 2018

Slooyerbroek 5, 5961 LX Horst

Dag en nacht bereikbaar

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

Kinderen en kleinkinderen

We hebben zondag 1 juli jl. afscheid genomen
van Chris, pap en opa.

Martien van Issum

Silvie Verlinden-van Rens

Van harte gefeliciteerd!

Jan Drabbelsstraat 14 , 5964 AH Meterik

Een speciaal woord van dank aan dokter Duives, dokter Verbeek,
Groene Kruis Thuiszorg-team Meterik en Terminale Nachtzorg.

Vorige week zondag is ons leven op zijn kop gezet
door het bericht dat onze lieve vriendin

Ger en Siel
Kleuskens –
van den Beuken

Wij willen u graag
bedanken voor uw felicitaties
en goede wensen voor ons
60-jarig huwelijk.

Rietbos 54, 5961 RB Horst

Silvie is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4
te Horst waar u donderdag van 19.00 tot 19.45 uur
afscheid van haar kunt nemen.

11 juli 2018
50 jaar getrouwd

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

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

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

en kinderen

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.
Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.
Verdellen timmerwerken. Heeft u
een overkapping, dakkapel, schuifkast
of nieuwe houten kozijnen nodig? Kijk
op www.verdellentimmerwerken.nl
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.
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop zonnebloemen en
koffieboeketjes € 2 per bos,
veldboeketten op bestelling. Fam.
klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.
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.
Jos Computerhulp. Computerles
Zomervakantie Actie, 5 lessen voor
€ 75,00. Info bel 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
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!
Ontspanningsmassage.
Heerlijk ontstressen en je batterij
weer opladen. Ontspanningsmassage
al vanaf 25 euro mogelijk. Meer info.
www.powerfulstones.nl
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Geboren

Welkom lief meisje!

Mats Nijssen

Jasmijn

03 juli 2018
Zoon van
Geert & Leonie Nijssen
Veilinghof 15
5973 KZ Lottum

Geboren op 28 juni 2018

Verloren portemonnee met inhoud
op markt Horst op 3 juli.
Tel. 06 12 26 77 97.
Na 20 jaar trouwe dienst moet mijn
tuinman stoppen. Welke tuinman wil
mij verder helpen met mijn tuin?
Tel. 077 398 22 06.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Gevraagd: rozenoculeerders,
J. Geurts Lottum, tel. 06 28 12 24 01.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. rabarber, frambozen,
perziken, pepers, komkommers,
vers knoflook enz.
Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.


Dochter en zusje van
Bert Joosten en
Margo Rubie
Julian
Weltersweide 33
5961 EK Horst

Verloren sleutel en sleutelhanger
op route van Melderslo naar Hegelsom
via Dijkerheideweg. Tel. 06 30 01 12 81.
Jos Computerhulp. ICT ondersteuning
particulier, bedrijf of vereniging.
Vraag hulp 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl

Vier generaties

Te huur opslagruimtes in Melderslo,
170 m2 (6 x 28m), hoogte 4m,
vorstvrij, verhard buitenterrein,
heftruck aanwezig. Tel. 06 12 84 75 92.

Met de geboorte van Maelynn Vajèn zijn de vier generaties in haar familie compleet.
Superoma en oma maakten dit zelfs voor de tweede keer mee. Van links naar rechts: superoma
Coby Heijnen-Passchier (81) uit Lottum, oma Jacqueline Hanegraaf-Heijnen (54) uit Lottum,
mama Joya Bavelaar-Hanegraaf (28) uit Zoeterwoude en uiteraard Maelynn Vajèn (op de foto
6 weken oud). “Wij zijn enorm blij en trots. Wat een rijkdom”, aldus de familie.

Gezocht hulp in de huishouding.
Gezin in Horst zoekt huishoudhulp 4u
p/w op vrijdag. 06 51 09 09 22.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Te koop Hobby 460 L.U. Excellent,
bouwjaar 7-2-2012. Geheel compleet
met voortent-mover, fietsendrager en
tv compleet + schotel. Prijs n.o.t.k.
Tel. 077 398 47 81.
Te huur royale vrijstaande woning
nabij centrum Horst. Tijdelijk te huur.
Voor info: 06 36 17 40 08.

nieuws 07

Horsterdijk

Lottum krijgt 3D-zebrapad

tuin

Vakantiehulp gezocht v.a. 16 j.
Versterking gezocht, paar uurtjes
p.w. Vanuit huis werken via tel. of pc.
Info@ieniemieniepartys.nl

opschonen

Kantoorruimte in Horst-centum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00,
div. afmetingen, tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

De Horsterdijk in Lottum is de afgelopen maanden grootscheeps opgeknapt. Ter verbetering van de verkeersveiligheid heeft de schoolomgeving een metamorfose ondergaan met rood asfalt, opvallend schoolzone
straatmeubilair en een 3D-zebrapad. Volgens gemeente Horst aan de Maas is dit het eerste in deze vorm in
Nederland.
De verkeersveiligheid op de
Horsterdijk is de inwoners van
Lottum al langer een doorn in het
oog. De dorpsraad stelt dat er al
sinds 2013 klachten zijn over het toe
nemende vrachtverkeer. Een eerder
voorstel van de dorpsraad om de
Meerlosebaan te verharden zodat
het vrachtverkeer voortaan die alter
natieve route kan nemen, werd door
het College van B&W van Horst aan
de Maas te duur bevonden. Ook zag

zij niets in het voorstel om van de kern
van Lottum een 30-kilometerzone
te maken. Samen met de dorpsraad,
basisschool De Bottel en de bewoners
heeft de gemeente vervolgens beke
ken welke maatregelen wel haalbaar
zijn. “In overleg met alle partijen zijn
de drempels verwijderd”, aldus de
gemeente. “Daarnaast zijn bewuste
keuzes gemaakt in materiaalgebruik.
Voor de fietsstroken zijn geluid redu
cerende klinkers gebruikt. Het nieuwe

asfalt produceert minder geluid en
is er zelfs gekozen voor een marke
ring met minder reliëf.” Er worden
de komende weken onder andere
nog borden bijgeplaatst en vervan
gen. Op vrijdag 6 juli wordt de weg
tijdens de officiële opening weer in
gebruik genomen. Hierbij wordt op
feestelijke wijze het 3D zebrapad
onthuld. Ook wordt een gezamen
lijk manifest gepresenteerd onder de
naam ‘Ik teken voor 50 km/u’.

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

badkleding • nachtmode • ondermode
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50

Vier generaties
Met de geboorte van dochtertje Fenna Vervoort zijn de vier generaties in haar familie compleet.
Ze staat hier op de foto samen met haar moeder Yvonne Vullings uit Sevenum, oma Wilma VullingsHommen uit Sevenum en overgrootmoeder Nellie Hommen-Veling uit Blerick.
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Financiële problemen

BiblioNu heeft extra bijdrage gemeente nodig
BiblioNu heeft financiële problemen. De reserves van de bibliotheek raken op en als er geen ondersteuning
komt van gemeenten Venray en Horst aan de Maas zouden de vestigingen in beide gemeenten begin 2019 de
deuren moeten sluiten. Of de gemeenten ook daadwerkelijk financieel bij willen springen, wordt momenteel
besproken.

kregen met verzuim, bleek die verze
kering er niet meer te zijn.” Inmiddels
heeft BiblioNu de benodigde verze
kering afgesloten, maar onder andere
deze kosten hebben er wel voor
gezorgd dat het tekort van de stichting
steeds verder opliep.

‘In het hart van de
gemeenschap’

Het gaat in het totaal om een
tekort van enkele tonnen, laat
BiblioNu-directeur Jimmy Hendriks
weten. Wat het tekort per gemeente
is, wordt momenteel nog onderzocht.
Het financiële resultaat van 2018 gaat
naar verwachting negatief uitvallen,
wat betekent dat BiblioNu zonder hulp
in het eerste kwartaal van 2019 niet
meer aan haar betalingsverplichtin
gen kan doen. “Dat zat er al heel lang
aan te komen”, stelt Hendriks, die
sinds maart 2017 de rol van directeurbestuurder bekleed. “Als gevolg van de
financiële en economisch crisis hebben
Nederlandse gemeenten, waaronder
Venray en Horst aan de Maas, moeten
bezuinigen op het cultuurbeleid. In die
periode is afgesproken om de exploi

tatietekorten die hierdoor zouden gaan
ontstaan vanuit de bibliotheekreserves
aan te vullen. Als die reserves volle
dig gebruikt zouden zijn, zou opnieuw
naar de situatie gekeken worden. Zo’n
beleid voorziet volgens mij niet in een
gemeenschappelijke prikkel om samen
noodzakelijke veranderingen te reali
seren. Het kan dan ook niemand ver
bazen dat het potje nu ook echt bijna
leeg is. Alleen de snelheid waarmee
dat is gebeurd, is nieuw en te wijten
aan actuele gebeurtenissen.”

Geen
verzuimverzekering
BiblioNu had meer kunnen doen
om deze situatie te voorkomen, aldus

Hendriks. “We moeten natuurlijk ook
de hand in eigen boezem steken: alle
partijen, en dus ook BiblioNu, hadden
meer verantwoordelijkheid kunnen
en misschien wel moeten nemen om
in te spelen op de nieuwe situatie.
Daar mogen we best kritisch op zijn.”
Een reden waardoor het tekort van
de bibliotheek zo snel toenam, is de
langdurige ziekte van drie van haar
werknemers. BiblioNu bleek daar geen
verzuimverzekering voor te hebben
afgesloten, waardoor het de kosten
zelf moest betalen. “In het verleden
is die verzekering stopgezet. In de
administratie was niet duidelijk dat de
verzekering was opgezegd, waardoor
we dachten dat deze nog gewoon
liep. Toen we begin dit jaar te maken

De subsidie die BiblioNu ontvangt,
is een stuk lager dan het landelijk
gemiddelde dat bibliotheken krijgen,
zegt Hendriks. “Voor bibliotheken in
grote steden is dat ongeveer 25 euro
per inwoner en voor landelijk gele
gen bibliotheken heeft de Vereniging
Nederlandse Gemeenten het mini
mum op 17 euro per inwoner vast
gesteld. Wij ontvangen 12 à 13 euro
per inwoner.” Met die subsidie kan
BiblioNu naar alle waarschijnlijkheid
nog tot het eerste kwartaal van 2019
haar broek ophouden. “Als er nu niets
gebeurt en de subsidie niet meer
richting dat landelijk minimum gaat,
heeft dit gevolgen voor de dienstver
lening. In het ergste geval zouden we
dan begin 2019 onze deuren moeten
sluiten. Dat zou ik heel erg vinden,
want de bibliotheek ligt echt in het
hart van de gemeenschap. We hebben
de gemeente destijds geholpen met
hun begrotingstekort door zelf op onze
reserves in te teren. Wat mogen wij nu
terug verwachten?
Om continuïteit te kunnen bieden
is BiblioNu bezig met het opstellen
van een toekomstplan, dat in sep
tember aan gemeenten Venray en
Horst aan de Maas wordt aangeboden.
In dat toekomstplan staat nog steeds
de verhuizing van beide vestigingen
beschreven, een ambitie die in beide

Wij verzorgen graag uw droom
tuinontwerp!
Van inspiratie tot realisatie

Schoolstraat 19a 5866AW Swolgen
0478 692 432 | www.demiddelpas.nl

gemeenten leeft. De bibliotheek van
Horst moet in het nieuwe ’t Gasthoês
ondergebracht worden en Venray heeft
plannen om te verhuizen naar het
Schouwburgplein. Hendriks: “Maar een
verhuizing is complex en moet boven
dien gefinancierd worden. We zijn
daarover in gesprek met de gemeen
ten. In de nieuwe bibliotheekwet staat
dat de gemeente primair verantwoor
delijk is voor het in stand houden van
een bibliotheekvoorziening. Dit bete
kent dat de gemeente als opdrachtge
ver van het bibliotheekwerk de kaders
en het beleid voor een bieb moet defi
niëren. Zij moet dus beslissen wat voor
soort bibliotheek ze in de toekomst
willen hebben. Als de gemeente kiest
voor een sobere dienstverlening, dan
kunnen we niet meer al onze dien
sten blijven aanbieden.” Hendriks zelf
zou in de toekomst zelf juist nog méér
diensten willen kunnen aanbieden.
“BiblioNu heeft nog zeker een goed
toekomstperspectief. Ons ledenaantal
is met 17 à 18.000 personen de laat
ste jaren stabiel. We hebben 220.000
bezoekers per jaar. “Als het aan ons
ligt, gaan we steeds meer samen
werken met andere maatschappelijke
organisaties en we willen moeilijke
doelgroepen beter bereiken.”

Wederzijds
vertrouwen
De komende tijd gaat BiblioNu
in gesprek met gemeenten Venray
en Horst aan de Maas over mogelijke
financiële steun, maar ook over een
gezamenlijke visie op de toekomst.
Hendriks laat weten dat de samenwer
king op dit moment goed is en dat er
sprake van wederzijds vertrouwen is.
Wethouder Han Geurts van gemeente
Horst lijkt zich in ieder geval in te wil
len zetten voor het behoud van de
bibliotheek in zijn gemeente. “Het
laatste dat we willen is dat de biblio
theek failliet gaat”, stelt hij. “De biblio
theek heeft een maatschappelijke
functie. De gemeente is de grootste
financier en we zijn er medeverant
woordelijk voor dat de bieb behouden
blijft. We moeten dit moment aangrij
pen om er voor te zorgen dat er straks
in ’t Gasthoês een bieb is die toe
komstbestendig is en die meebeweegt
in de veranderende samenleving.”
Of er ook echt meer subsidie komt, is
aan de gemeenteraad, geeft Geurts
aan. “Maar we moeten snel gaan scha
kelen, zodat we in elk geval, voordat
de bieb in ‘t Gasthoês opent, de boe
ken in Horst behouden kunnen blijven.
Gemeente Venray lijkt wat voorzich
tiger. “De gemeenteraad zal uitein
delijk beslissen of de gemeente gaat
bijspringen in het begrotingstekort
en een bedrag hiervoor ter beschik
king stellen”, aldus wethouder Anne
Thielen. “In het najaar moet hierover
duidelijkheid zijn. Het is in ieder geval
duidelijk dat BiblioNu een mogelijke
verhuizing niet uit eigen middelen kan
realiseren. Feit is wel dat de gemeente
daarbij een keuze zal maken over
hoe een gezonde bibliotheek in de
toekomst eruit ziet en welke ruimte
daarbij passend is. In het najaar is naar
verwachting inzichtelijk hoeveel geld
hiervoor noodzakelijk is.”
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Lintje voor Eric Beurskens
Eric Beurskens, wethouder van gemeente Horst aan de Maas. heeft dinsdag 3 juli een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij ontving het lintje uit handen van burgemeester Ina Leppink-Schuitema.

HALLO op Curaçao
Voor Sharon de Mulder ging onlangs een wens in vervulling:
ze mocht namelijk in Curacao zwemmen met de dolfijn Chabelita
in het Curaçao Dolphin Training Centre. Het was een hele belevenis. Nadat ze enkele maanden geleden door HALLO geplukt is,
is ze een trouwe lezeres geworden van het nieuwsblad.
Zodoende kon ze weer even helemaal op adem komen met het
laatste nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas.

Eric Beurskens is, met een korte
onderbreking in 2001, bijna 20 jaar
raadslid geweest. In de voorma
lige gemeente Horst en Horst aan de
Maas voor de VVD en in de huidige
gemeente Horst aan de Maas tot voor

kort voor Essentie. Na de gemeente
raadsverkiezingen verruilde hij het
raadslidmaatschap voor het wethou
derschap. “De heer Beurskens heeft
zich gedurende zijn raadslidmaatschap
bewezen als een bekwaam, gedreven

en integer bestuurder met een grote
mate van verantwoordelijkheidsbesef
en maatschappelijke betrokkenheid”,
aldus burgemeester LeppinkSchuitema. Eric Beurskens is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Kom jij werken bij het
leukste uitje van Limburg?

Wij zoeken:

HALLO in Parijs
Annie Alards uit Melderslo had de wens om ooit nog eens met
de TGV te reizen. Kinderen Willy, Peter en Anita, aanhang en
kleinkinderen hebben haar dit toen cadeau gedaan voor haar 80e
verjaardag in januari. Onlangs was het dan zover. “Ondanks dat
het heel vermoeiend was heeft mam heel erg genoten van het
weekend in Parijs. We hebben veel bezichtigd samen en genoten
van het samenzijn en uiteraard tussendoor de HALLO gelezen.”

• Horecamedewerkers voor in bediening, keuken en afwas
(weekenden/vakanties, parttime en fulltime v.a. 15 jaar)
• Schoonmakers
Mooiste werk- en pauzeplek - Leuke collega’s Uren en planning in overleg - Werkuren overdag

kijk voor meer info op www.kasteeltuinen.nl
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aan
Liv Noya

Vriendjes
politiek?

Naam
Leeftijd
Plaats
School

Liv Noya
13 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde het liefste buiten en ik
hield van voetballen, zingen en dan
sen. Ik moest altijd in beweging zijn.
Stilzitten kon ik niet. Ik wilde ook
graag dingen ontdekken en als je
buiten bent, gaat dat goed. Ik zing al
vanaf kleins af aan. Toen ik twee was,
zong ik al heel graag.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik dacht: dat wordt een lange dag.
Ik had zaterdag twee uitvoeringen
van de musical Belle en de Betoverde
Roos. Ik had twee keer uitvoering op
één dag en daarvoor had ik nog een
repetitie. Ik was van 10.30 uur tot
21.30 uur bezig. Ik speelde het beest,
dus ik moest ook flink in de grime
en ik vond het ook best spannend.
Het was wel heel gezellig.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is acteur. Ik vind
het heel leuk om op het podium te
staan, rollen te spelen en mensen
na te doen. ik zou heel graag naar
de toneelacademie van de musical
school willen gaan. Thuis doe ik ook

heel vaak mensen na en ik speel vaak
kleine rolletjes.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik de emoticon die heel hard
lacht, met de traantjes die uit de ogen
komen en ook nog eens schuin staat
het meest. Ik weet niet hoe die heet.
Ik gebruik deze het meest om vaak
nog duidelijker te maken dat ik iets
grappig vind.
Introvert of extravert?
Extravert. Dat ben ik altijd al geweest.
Ik ben altijd goed aanwezig en ik heb
ook een eigen goede mening. Ook heb
ik een eigen kledingstijl en ben ook
best gek en niet echt verlegen. Ik sta
ook graag op het podium en ben heel
uitbundig. Dus allesbehalve introvert.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Dat is ‘The Greatest Showman’. Die heb
ik een tijdje geleden in de bioscoop
gezien en die vond ik heel leuk. Ik kan
er alle nummers van mee zingen.
Het is een film zoals een musical en het
is echt een entertainment-film. Ik denk
dat ik het daarom zo leuk vond.
Als je elk fictieve persoon zou
kunnen zijn, welke zou je dan
kiezen?
Flash. Dat is een superheld. Zijn talent
is dat hij super snel kan rennen.

Dan kun je alles super snel doen en
dan duurt het ook niet zo lang alle
maal. Dat is bijvoorbeeld op school
handig en ben je minder tijd kwijt met
minder leuke dingen, want het gaat
allemaal heel snel.
Wat is je favoriete game?
Fortnite en Battle Royal. Omdat het
een leuke actiegame is om met je
vrienden te spelen. Het is een actie
game waarin je kunt schieten en kunt
bouwen.
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb twee favoriete hobby’s: voetbal
en musical. Voetbal doe ik al sinds ik
4 of 5 jaar oud ben en musical doe ik
nu al 2 jaar. Ik wilde eerst altijd prof
voetballer worden, dus ik moest dan
wel op voetbal gaan en het is natuur
lijk gewoon een leuke team sport.
Musical is nu echt mijn passie en dat
doe ik ook heel graag.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt, is
een foto samen met Kiara en Janneke.
Dat zijn de docenten van mijn musi
calvereniging. Yenthe staat er ook op,
zij was mijn medespeler tijdens de
musical Belle en de Betoverde Roos.
Zij speelde Belle. Ik heb deze foto’s na
de uitvoeringen gemaakt.
Als je een topsporter zou zijn, waar

zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan zou ik heel goed willen zijn in
voetbal. Ik zou hier heel goed in wil
len zijn, omdat het een leuke sport is
waarmee je veel geld kunt verdienen.
Mijn favoriete speler is Messi.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met Zac Efron. Hij is mijn favoriete
acteur op dit moment. Hij speelt in
leuke films en in leuke musicals. Hij is
ook ooit begonnen met zingen en acte
ren en dat lijkt me heel leuk. Hij speelt
ook in ‘The Greatest Showman’.
Wie kent jou het beste?
Dat is mijn moeder, omdat zij alles
over mij weet. Ik vertel haar ook bijna
alles. Bijna alles.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Dat is de Teletubbies. Het is gewoon
grappig om naar te kijken. Vroeger
keek ik hier ook heel vaak naar. Ik had
ook een Teletubbie-knuffel. Nu kijk ik
er niet meer naar.
Wie is je grote voorbeeld?
Dat is mijn opa. Hij is er altijd voor me,
wat er ook is. Ik ga standaard één keer
in de week bij hen eten. Vroeger paste
oma en opa op mij. ik ga ook nog
elke woensdag naar opa en oma toe.
Opa doet altijd alles voor me en hij
weet heel veel. Hij is altijd heel lief.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Het is alweer een tijdje
geleden dat ik iets over onze
grote vriend Donald Trump
schreef, maar het is weer
zover.
Afgelopen dinsdag was onze
eigen premier Mark Rutte op
bezoek bij het Witte Huis.
Alles ging precies volgens de
regeltjes. Rutte werd netjes
verwelkomd, er werd een ferme
handdruk uitgewisseld en ze
poseerden even voor de pers.
Eenmaal binnen in de Oval Office
was het tijd voor een klein
interview met de heren, maar
dan gebeurt er iets. Trump was
bezig met een betoog over een
mogelijke handelsovereenkomst
met de EU. Als laatste zegt de
Amerikaanse president: “Als we
eruit komen is dat positief. En zo
niet, dan is dat ook positief.”
Hiervan moet Rutte even grinniken en zegt dan “Nee, niet
positief. We moeten er op een of
andere manier uitkomen.”
De Amerikaanse pers reageert
verbaasd op dit voorval. Trump
wordt nooit tegengesproken en
al helemaal niet in de Oval
Office. Stiekem ben ik wel een
beetje trots op Rutte. Hij laat
toch niet helemaal over zich
heen lopen en zegt wat hij
denkt. Maar ik ben nog lang
geen voorstander van dit
bezoekje. In mijn ogen doet
Rutte te vriendelijk tegen de
Amerikaan. Trump heeft ervoor
gezorgd dat families uit elkaar
zijn gehaald. Dat kinderen bij
hun ouders zijn weggehaald,
omdat ze toevallig niet de goede
papieren hebben om Amerika
binnen te mogen. En ik weet
het, Donald heeft nu iets getekend waardoor dat niet meer
gaat gebeuren. Maar voor de
gezinnen waarbij het al gebeurd
is, is het te laat. Ik snap dat een
handelsovereenkomst met
Amerika belangrijk is, maar ik
kan niet achter iemand staan die
zo cru en harteloos is. Dus Rutte,
als je de volgende keer Trump
met dit soort praktijken confronteert, dan mag je blijven.
Liefs, Puck
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WK modelhelikopter
vliegen in Kronenberg
Op het evenemententerrein aan de Schorfvenweg in Kronenberg strijkt in het weekend van vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli Global 3D neer: wereldkampioenschap 3D modelhelikopter vliegen.

verenigingen 11
Wandeling door
historisch Hegelsom
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 11 juli een wandeling door de kern van Hegelsom. Graad Tillemans, voorzitter van de
plaatselijke heemkundevereniging, leidt belangstellenden vanaf
19.00 uur rond.
Hegelsom telt ongeveer 2.000
inwoners. Het werd aan het einde
van de 19e eeuw gesticht als heideontginningsdorp. Aan het begin van
de 20e eeuw ontstond de huidige
dorpskern. Maar het grondgebied
van Hegelsom wordt al veel langer
bewoond. Dat bewijst onder meer
een in 1979 ontdekt vorstengraf uit
omstreeks 700 voor Christus.
De pluimveevakschool die
jarenlang in Hegelsom gevestigd
was, verleende het dorp bekend
heid. Tot de bezienswaardigheden
behoort de uit 1933 daterende Sint-

Hubertuskerk met de naastgelegen
pastorie. Ook enkele nabij de
dorpskern gelegen langgevelboer
derijen zijn volgens de historische
kring de moeite van het bekijken
waard.
De wandeling door Hegelsom
begint om 19.00 uur en duurt
naar schatting maximaal 1,5 uur.
Verzamelpunt is het plein voor de
Sint-Hubertuskerk. Aan de wande
ling zijn geen kosten verbonden; ze
is gratis voor zowel leden als nietleden van LGOG. Aanmelding is niet
nodig.

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
Deze WK 3D competitie wordt
wederom georganiseerd in samen
werking met modelvlieg club Jupiter
Venlo. Het deelnemersveld bestaat
uit de wereldtop in zijn klasse en
bestaat dit jaar uit een selectie van
46 vliegers, uit 18 landen zoals
Puerto Rico, Thailand, Zuid Korea, USA
en Canada. Het kampioenschap bevat
verschillende facetten waaronder de
Flight to Music, extreme freestyle en

de technische set maneuvers figuren.
Naast het internationale wed
strijdelement worden de vrijetijd
helikoptervliegers onder de toe
schouwers weer in de gelegenheid
gesteld om op de vrijdag- en zater
dag avond na afloop van de wed
strijden zelf op het wedstrijdveld
helikopter te vliegen.
Ook staat er dit jaar een flightsi
mulator, zodat ervaren kan worden

hoe het is om modelhelikopter te
vliegen, net zoals zoals een modelhe
likopter vliegschool waar alle nieuw
komers de eerste minuten kunnen
maken. Een demonstratie wordt
gegeven door Girls United: een groep
meiden die samen spectaculair
modelhelikopter vliegen. Het ter
rein is iedere dag om 08.00 uur open.
Kijk voor meer informatie op
www.global3d.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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Jubilarissen St. Hubertus
Tijdens de jaarlijkse seizoensafsluiting van Muziekvereniging St. Hubertus Hegelsom werd zaterdag 30 juni 250 jaar aan muzikale ervaring gehuldigd. Jeroen Verberkt en Ger van der Sterren vierden allebei hun 25-jarig jubileum, Arno van Soest is sinds dit jaar 40 jaar lid. Louis Gommans en Mat
Classens vieren hun 50e jubileum en Jeu Smits is 60 jaar lid. De jubilarissen werden toegesproken
door voorzitter Jeroen Kuijpers en ontvingen een speldje en een oorkonde van de Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen. (Foto: Yentle Fotografie)

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Reanimeren zou iedereen
moeten kunnen’
Van de inwoners van Horst aan de Maas
kan 58 procent reanimeren. 29 procent geeft
aan daarvoor een diploma te hebben. Dat
blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Volgens een onderzoek van de Hartstichting
uit 2016 is de kans op overleven bij een hartstil
stand buiten het ziekenhuis meer dan verdub
beld. Het aantal mensen dat een hartstilstand
overleeft is flink gestegen, zegt de Hartstichting.
Midden jaren 90 was de kans op overleving
nog maar 9 procent. Inmiddels is dit gemiddeld
23 procent. In Horst aan de Maas weet 58 pro
cent van de inwoners wat te doen bij een reani
matie. Een deel daarvan heeft een diploma, al is
dat in veel gevallen wel verlopen.
Een reanimatiecursus verplichten is een
goed idee, vindt 47 procent van de inwoners.

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
32%

Eens
47%

Oneens
21%
Reanimatiecursus moet
verplicht zijn

moet men niet verplichten, dit doe je vanuit
“De grondbeginselen van EHBO en reanimatie
je gevoel en niet iedereen kan dit aan”, zegt
zou iedereen moeten kunnen. Dit aanleren zou
iemand. “Niet iedereen is hier geschikt voor”,
al op de basisschool kunnen beginnen”, denkt
beaamt een ander. “Wel zou het volgen van een
deze persoon. Een ander zegt: “Dit zou op de
middelbare school een verplicht vak moeten zijn. reanimatiecursus makkelijker gemaakt moeten
worden.” Ook vinden sommigen een verplichting
”Je kunt eigenlijk niets verkeerd doen, behalve
juist averechts werken.
als je niets doet”, voegt
‘Je kunt eigenlijk niets verkeerd “Er zijn mensen die dat
een derde toe.“ Al maak
doen’
niet kunnen of net willen.
ik wel een kanttekening:
Of in crisissituaties niet
op de lange termijn zijn
‘Net als een slipcursus’
kunnen functioneren. Je
niet veel reanimaties suc
kunt en mag mensen niet
cesvol, maar ieder leven
‘Niet iedereen kan dit aan’
verplichten.”
is er één!” Sommige
inwoners vinden dat naast een reanimatiecursus
TipHorstaandeMaas is een
ook een EHBO-cursus verplicht zou moeten zijn.
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
“En ook een slipcursus”, vindt iemand.
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
Anderen vinden juist dat mensen dit zelf
resultaten of aanmelden voor de volgende
uit zouden mogen maken. “Dit zijn zaken die
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, 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

Fietser: verkeersdeelnemer?
Sinds de aanleg in 2006/2008 is de Westsingel verworden tot een
van de meest tragische verbindingswegen tussen eind-Noordsingel en
Stationsstraat. Gewoon een rondweg en geen buurtontsluitingsweg,
zoals het gemeentelijk instituut ons wil doen geloven.
Een weg die gesierd wordt door
zes bochten, waarvan er vier vol
strekt onoverzichtelijk zijn. Een aan
tal zebra-oversteekplaatsen. Een
fietsoversteekplaats in een apart
bochtje. Drie rotonden, voorzien

van varkensruggetjes, die gelukkig
hun functie hebben mogen neerleg
gen wegens incompetentie. Tot slot
nog een paar verkeersremmers in de
vorm van zwart-grijze paaltjes, die ook
niet helemaal dienstig waren en zijn.

Na de aanleg zijn er op de rode fietsrijbaan (lees: fietssuggestiestrook) in
totaal 32 fietsafbeeldingen geschil
derd, een tijd geleden weggeschuurd
en nu weer terug. Al met al een weg
om van te gruwen.
Meerdere malen is door mij bij
de vorige wethouder (Paul Driessen)
erop aangedrongen eens goed te kij
ken naar en oplossingen aan te dra
gen voor de miskleunige aanleg. Dat

eerste is prima gelukt, goed kijken,
maar dat kunnen wel méér mensen.
De wethouder was de overtuiging
toegedaan, dat de zelfdiscipline van
de verkeersdeelnemers meer maatge
vend zou mogen of moeten zijn.
Op 25 oktober 2009 zijn daar
over en over de algemene veiligheid
van de weg ook al vragen gesteld
in de gemeenteraad, zonder al te
noemenswaardig goede resultaten.

Fietssuggestiestroken worden al
sinds jaar en dag uit ANWB-adviezen
geweerd, omdat zij te vrijblijvend
zijn voor de gebruiker (de fietser)
en ook geen eigenlijke juridische sta
tus kennen. Gewoon aparte, veilige
afgeschermde fietspaden. Daarvoor
moet je dan ruimte creëren.
Felix van Haren,
Weltersweide, Horst

FUNGO SUBSTRATES
Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd

Wij zoeken:

Vakantie
medewerkers (40 uur)

in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
Voor onze werkplaats in Panningen (Limburg) zoeken wij een energieke
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.

De organisatie
De organisatie Fungo Substrates produceert houtsubstraat voor de
productie van speciale paddenstoelen zoals Shiitake en Erengii in
onze locatie in Lottum.
Fungo Substrates Lottum is op zoek naar enthousiaste medewerkers
vanaf 16 jaar.
Wil je een afwisselende
vakantie baan die uit diverse
werkzaamheden bestaat,
weet je van aanpakken en wil jij
graag aan de slag in een schone
omgeving en een ambitieus team?
We zoeken (jeugd-)medewerkers
voor de vakantieperiode voor 40
uur per week.

Heb je interesse?
Kom jij graag als vakantiemedewerk(st)er ons team
versterken, neem dan contact op
met Luc Heldens.

Productie Manager m/v
Ervaring met productieprocessen en leiding geven in een productie15 juli
juli aanstaande
aanstaande houden
15
houdenwe
we

weer een
een kofferbak
kofferbak verkoop
weer
verkoop
opde
de mooie
mooie wielerbaan
wielerbaan van
op
vanhet
het
Thyas complex aan de Minister
Thyas complex aan de Minister
Calsstraat 9 in Panningen.
Calsstraat 9 in Panningen.
Wij zijn open van 9 uur tot 15 uur.
tot 15
uur.
Wijentree
zijn open
9 uur
De
is totvan
12 jaar
gratis
en vanaf
De entree
tot per
12 jaar
gratis
en vanaf
12 jaaris€2,persoon
kosten
12 jaar €2,- per
kosten
€8,-persoon
voor auto
€10,standhouders
€8,- voor
auto
€10,standhouders
voor bus voor meer
info of
boeken

voor bus voor meer info of boeken

Telefoon: 06-57 88 33 76
of mail naar
l.heldens@fungosubstrates.com

0624452810//0651890760

omgeving 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

0624452810//0651890760
mail heldensweb@outlook.com

mail heldensweb@outlook.com

www.heldensmarkten.nl

www.heldensmarkten.nl

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com
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Bespreking poll week 25

Ik ga het WK voetbal volgen
Bijna drie kwart van de stemmers heeft de WK-voetbalwedstrijden dit jaar
links laten liggen. Voor veel mensen is het toernooi echt alleen maar leuk als
Nederland meedoet. En aangezien Nederland zich voor het tweede toernooi
op rij niet wist te plaatsen, zet 72 procent de tv op een andere zender of geniet
gewoon van het lekker weer. Zonder Nederland hoeft voor hen het WK niet.
De overige 28 procent is toch een die-hard voetbalfan. Of het nu IJsland,

Panama of Zweden is, ze kijken elke wedstrijd. Vrijwel alle topspelers van deze
aardbol spelen tegen elkaar bij het WK, dus kijken is een must. Dat Nederland
niet meedoet, is alleen maar fijn. Geen spanning of we wel de volgende ronde
gaan halen, maar ongedwongen kijken naar alle sterren die er in het heden
daagse voetbal rondlopen. Ook zonder Nederland kun je genieten van een
goede voetbalwedstrijd.

Met fusies gaat identiteit van dorpen
verloren eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Je ziet het tegenwoordig steeds meer: verenigingen, fanfares, scho
len en zelfs gemeentes die fuseren om er samen iets beters van te kun
nen maken. Een voorbeeld is basisschool De Klimboom uit Swolgen en
Mariaschool uit Tienray, die per 1 augustus samengaan. Vaak is een terug
lopend ledenaantal het argument dat aangedragen wordt, maar ook effi
ciëntie komt hierbij om de hoek kijken. Samen krijg je gewoonweg meer
gedaan. Voor iemand die voor tien personen iets moet regelen, is het in
principe een kleine moeite om dit ook voor twintig personen te doen, als
je toch eenmaal bezig bent. Dat is dan net zo handig en veel gezelliger met
twintig personen in tegenstelling tot twee losse clubjes van tien. Allemaal

onder één nieuw gezicht, met een nieuwe identiteit en met een meer regi
onaal karakter.
Het nadeel hiervan is dan wel weer dat steeds meer dorpen hun eigen
verenigingen en clubs en dergelijke verliezen en hiermee ook een stukje
identiteit van het dorp verloren gaat. Veel dorpen zijn gebouwd op een
hecht verenigingsleven en veel mensen vinden trots en geborgenheid in
hun eigen clubje. Fuseren met een andere partij zorgt er voor dat deze
hechte band uit elkaar getrokken wordt. Het is niet meer iets eigens en je
moet toch toegeven dat je niet zonder de andere partij kan.
Met fusies gaat identiteit van dorpen verloren. Wat vindt u?

Früshoppen
Frühshoppen, een waar
begrip onder de Americanen
in het eerste weekend van
juli. Waar andere dorpen
tijdens de kermis een matinee
organiseren, gaan we in
America op kermiszondag om
11.00 uur frühshoppen.

Uitslag vorige week (week 26) > Maak winkelcentrum Horst fietsvrij > eens 49% oneens 51%

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

EZOCHT MIG/MAG Lasser
MEDEWERKERteG
ch rhanden
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Voor meer info www.alconbv.nl (Panningen)

8 juli vanaf 16.00 u

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Live muziek met Jolanda & Jack

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

1 jaar
Monseigneur Aertsstraat 3a Swolgen

En voor degenen die dit
begrip niet kennen, frühshoppen is zoiets als de zondagochtend na carnavalszaterdag. Je
bent nog brak van de avond
daarvoor en het beste medicijn
is dan om gewoon weer door te
gaan. Dus: pilsje in de hand,
lekker zonnetje erbij en luisteren naar een blaasorkest dat de
echte klassiekers speelt. Dit jaar
werd het frühshoppen muzikaal
ondersteund door Sjanté uit
Ysselsteyn. Een blaasorkest,
aangevuld met een combo, een
zanger en een zangeres.
Verschillende echte kermiskrakers klonken uit de speakers en
deze werden afgewisseld met
heerlijke Duitse schlagers. Niet
alleen een spektakel om te
horen, maar zeker ook om te
zien. De mannen van Sjanté
droegen roze blouses en de
vrouwen roze bloemen.
Dat klinkt bijna hetzelfde, maar
dat is het zeker niet. Sommige
mannen uit de Ysselsteynse
band waren blijkbaar nog net
iets specialer dan de rest want
zij droegen ook nog knalroze,
glimmende puntschoenen. Iets
waar menig man in het publiek
jaloers op was, maar dit dan
niet durfde toe te geven.
Langzaam kwam de sfeer er in
bij de frühshoppers en daar
speelde Sjanté letterlijk en
figuurlijk goed op in. De nummers werden aangevuld met
dansjes en de band sloot haar
optreden spetterend af met
‘Killing in the name of’.
Een mooi begin van een warme
kermiszondag, die na het frühshoppen moeiteloos overging in
een knallend feest.
Fenna
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Te koop

Voormalig sportpark Griendtsveen

De gemeente Horst aan de Maas biedt het voormalige sportpark in Griendtsveen, Lavendellaan 31 (5766 PP), te koop aan. De voorkeur gaat uit naar een maatschappelijke en/of recreatieve invulling die recht doet aan het beschermd dorpsgezicht van Griendtsveen.
• De locatie omvat het sportcomplex als ge-

• De einddatum voor inschrijvingen is 31 au-

heel: de voormalige voetbalkantine inclusief

gustus 2018. Ingestuurde plannen blijven tot

kleedkamer en parkeerplaats, en twee voet-

die datum gesloten. In week 37 is er gelegen-

balvelden.
• Het is mogelijk met twee partijen voor de

heid uw plan aan de gemeente toe te lichten.
Neemt u voor meer informatie en de verkoop-

twee afzonderlijke delen (apart of samen) in

voorwaarden contact op met Tim Raassens of

te schrijven. Deel 1 bestaat uit de voormalige

Lisa Elbers van de gemeente Horst aan de

voetbalkantine incl. kleedlokalen en parkeer-

Maas. Zij zijn telefonisch te bereiken

plaats. Deel 2 bestaat uit de twee voetbalvel-

via (077) 477 97 77 of per e-mail:

den.

gemeente@horstaandemaas.nl

Tour de L1mbourg
strijkt neer in America
Tour de L1mbourg trekt weer door Limburg. De rondreizende wielertalkshow van L1 gaat

Informatieavond 9 juli 2018

weer door onze provincie reizen en op woensdag 11 juli strijkt de karavaan neer bij “Aan de

Burgerhulpverlening Horst aan
de Maas: vrijwilligers gezocht!

Drift” aan de Lorbaan in America. De gemeente Horst aan de Maas wil graag deze mooie

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het netwerk van Burger Hulpverlening Horst aan de

dus maakt regionale omroep L1 het programma

Maas. Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt u graag helpen als iemand een hart-

Tour de L1mbourg van 7 t/m 29 juli tijdens het

circulatiestilstand heeft? Meld u dan aan als vrijwilliger bij Burgerhulpverlening. Op 9 juli

grootste wielerevenement van de wereld; de

organiseren we een informatiebijeenkomst voor mensen die interesse hebben om deel te

Tour de France. Iedere dag is er vanaf 17:50 uur

nemen aan het netwerk. Iedereen die in de gemeente Horst aan de Maas woont of werkt is

een sfeervolle wielertalkshow vanuit een andere

van harte welkom.

Limburgse plaats te zien, live op L1 TV. Presen-

plek in natuurgebied de Heere Peel bij inwoners en toeristen onder de aandacht brengen.
Het programma
Limburg is dé wielerprovincie van Nederland en

tator Sander Kleikers wordt tijdens de Tour de
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie

L1mbourg bijgestaan door analyticus en oud

over burgerhulpverlening, hoe u zich kunt

wielrenner Gert Jakobs, terwijl Bas van Mulken

aanmelden en wat er van u wordt verwacht.

bijdrages vanuit Frankrijk verzorgt. “Zo volgen

De avond start om 19.30 in het gemeentehuis

we de Limburgse tour-volgers in eigen provincie,

over de Heere Peel. Vanaf de Lorbaan start ook

in Horst. U kunt de fractie-ingang (aan de zijde

én langs de route in Frankrijk”, vertelt Sander

de befaamde 18 km lange mountainbike-route

van De Librije) gebruiken. Op de website van

Kleikers. “Verder zitten we de mannen om wie

De Schaak door de Schadijkse Bossen.

burgerhulpverlening Limburg vindt u meer

het gaat, de wielrenners, dicht op de huid”.

informatie en kunt u zich ook opgeven voor de

Gratis bijwonen

avond.

Aan de Drift

Iedereen is uitgenodigd om deze live uitzending

Aan de Drift is het natuur- en informatiecentrum

bij te wonen. Voorafgaand aan de uitzending is

Vrijwilliger worden?

van plan bent dit diploma te halen, kunt u zich

met horecagelegenheid aan de rand van de

er van alles te beleven zoals het bekijken van

Als u in het bezit bent van een geldig

aanmelden voor het netwerk. Aanmelden kan

Schadijkse Bossen, in de Heere Peel te Ameri-

de Tour de France etappe van de dag op een

reanimatiediploma of een AED-diploma, of

via www.burgerhulpverleninglimburg.nl.

ca. Het is hét vertrekpunt voor wandelen, ﬁetsen

groot scherm als ook een aantal (ﬁets)spellen.

en activiteiten waarin de natuur van de Schadijk-

Het bijwonen van de uitzending is gratis. Kom

se Bossen en de Heere Peel wordt beleefd. Hier

dus langs op woensdag 11 juli bij “Aan de Drift”

Bomen kappen Venrayseweg

kunt u na een stevige wandeling heerlijk tot rust

aan de Lorbaan in America! Tour de L1mbourg

komen. En onder het genot van een lekker kopje

zal van zaterdag 7 t/m zondag 29 juli dagelijks te

kofﬁe of van een heerlijk ambachtelijk bereide

zien zijn op L1 TV, om 17:50 uur (live), 20:50 en

Donderdag en vrijdag worden enkele afgekeurde lindebomen aan de Venrayseweg in Horst

pannenkoek genieten van het prachtige uitzicht

22:50 uur.

gekapt. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een hoogwerker. Het verkeer wordt door
verkeersregelaars aangestuurd en de weg wordt dus niet afgesloten.

Het echtpaar
Kerstjens-Verstegen
uit Sevenum vierde
vorige week
hun 60-jarig
huwelijksjubileum.
Burgemeester Ina
Leppink-Schuitema
feliciteerde hen
persoonlijk
namens de
gemeente
Horst aan de Maas.
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Vragen over zorg, welzijn, zelfstandig wonen en meedoen

Open inloop in Broekhuizen
Een kopje kofﬁe, een praatje, de krant lezen, een spelletje doen, andere dorpsgenoten ontmoeten. Dat kan allemaal in de huiskamer van de Naesenhof in Broekhuizen, elke vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. De huiskamer is tegelijkertijd ook een informatiepunt.
Verschillende organisaties zijn regelmatig aanwezig voor een open spreekuur, zoals ons

Bekendmakingen

gebiedsteam.
Elke eerste vrijdag van de maand is ons

manier in gesprek over wat mensen bezig

gebiedsteam ook in de Naesenhof. Annette

houdt.”
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Engels is één van de medewerksters van het
gebiedsteam: “Iedereen die vragen heeft over

Heeft u vragen voor ons gebiedsteam?

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

zorg, welzijn, zelfstandig wonen en meedoen

Elke eerste vrijdag van de maand treft u

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

in de gemeenschap, kan bij ons terecht. Ik

Annette Engels, Mirjam Linssen, Lydia Gielen

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

vind het ﬁjn om ín het dorp zelf met mensen te

of Cindy Brauer tussen 10.00 en 12.00 uur in de

spreken. Soms is er een drempel om contact op

Naesenhof. U kunt ook contact opnemen met

America

Gasthuisstraat 25

Sevenum

te nemen met de gemeente, of een afspraak te

het gebiedsteam van de gemeente Horst aan de

Griendtsveenseweg 21

De Afhang kv 426-427

Midden Peelweg 5

maken met ons. Op deze manier zijn we dichtbij

Maas, via (077) 477 97 77. Meer informatie vindt

inwoners en kunnen we op een ongedwongen

u op www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam.

De Afhang fase C

(verzonden 28/6)

Broekhuizen

Kleefsedijk 29a

Horsterweg 20
Grubbenvorst

Lottum

Boekweitstraat ongenummerd

Horsterweg 70a

Hoogbroek 6

Stokterweg 14

Helenaveenseweg

Venloseweg 55
Meerlo

Swolgen

Hegelsom

Tienrayseweg 20

Kerkeveld kv 12

Langstraat 75a

De IJsvogel ongenummerd

Kerkeveld kv 13

Dingsstraat kv 16

De Cocq van Haeftenstraat 13

Flemingweg 2

Melderslo

Tienray

Broekhuizerdijk 27

Trambaan 22

Horst

Meterik

Vertrokken naar onbekende

Melatenweg 8a

Crommentuijnstraat 34

bestemming Horst aan de

Gebr. Van Doornelaan 25

Rector de Fauwestraat 26

Maas

Dijkerheideweg 3

Campagneweg 22

Witveldweg 44, Grubbenvorst

Patronaat 13c

Bergsteeg 20

Dingsstraat kv 17
Hagelkruisweg 12 en
Hagelkruisweg 12a t/m 12l

Melatenweg 25

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.

Te huur bedrijfsruimte
www.ikzoekeencontainer.nl

werkplaats, kantoor, kantine, verdiepingsvloer
totaal 650 m2, perceel 1.000 m2

tel. (077) 320 97 00

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

Optie: verhard buitenterrein 1.600 m2
Deckersgoedtweg 3
5975 RR Sevenum

Info : 077 - 464 14 67
06 - 54 99 44 61
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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.

De gemeenteraad: hoe zit het nu eigenlijk?
Niet iedereen weet wat de gemeenteraad precies doet. De nieuwe
raadsperiode is weer begonnen en er worden afspraken gemaakt over
hoe er de komende vier jaar gewerkt gaat worden en over welke onderwerpen er gesproken wordt en met wie.
Het is belangrijk dat burgers
weten wat er in de politiek bespro
ken wordt. Er wordt immers beslist
over zaken die hen op enig moment
raken. Daarom verbaast de SP zich
dan ook over de vaagheid over wan
neer iets vertrouwelijk besproken
wordt. In een besloten vergadering

wordt nu vastgesteld waar de gemeen
teraad in beslotenheid over spreekt.
Vreemde gang van zaken, want de SP
vindt beslotenheid goed als het gaat
over personen, onderhandelingsposi
ties of financiële consequenties, maar
verder niet. De SP zet zich in om de
politiek zo transparant mogelijk te

maken. B&W heeft aangegeven waar
volgens haar de komende vier jaar
haar uitdagingen liggen, zoals jeugd
zorg, arbeidsmigranten en intensieve
veehouderij. Er wordt steeds beschre
ven dat er samen met het bedrijfsle
ven naar oplossingen gezocht moet
worden. Met het bedrijfsleven? Niet
ook met de burgers? Wat de SP betreft
moeten we er voor waken dat het
bedrijfsleven niet de dienst uit gaat
maken. De overheid is in onze ogen in
eerste instantie verantwoordelijk voor

haar inwoners en ze moet samen met
haar inwoners werken aan oplossin
gen voor de genoemde uitdagingen.
De coalitiepartijen zeggen dat ze de
uitdagingen samen met de oppositie
partijen (SP en VVD) willen oplossen.
Op zich mooie woorden, maar daar zijn
geen achterkamertjesbijeenkomsten
voor nodig. Democratie gaat niet alleen
over meerderheden, maar ook over
rekening houden met de minderheid.
En sowieso moet het beleid van die
meerderheid goed gecontroleerd wor

den, Dat is een belangrijke taak van
de oppositiepartijen die echter wel
bemoeilijkt wordt als je achter geslo
ten deuren vergadert. Kort samenge
vat: het heeft er alle schijn van dat de
politiek graag samen in beslotenheid
beslist over wat er voor onze inwo
ners van belang is. De SP doet hier
niet aan mee. Wij werken samen met
onze inwoners aan oplossingen voor
de uitdagingen die op ons af komen.
Bart Cox, fractievoorzitter
SP Horst aan de Maas

De jaarrekening van 2017
Net voor de laatste raadsvergadering voor het zomerreces ben ik
alweer aan de beurt om een stukje te schrijven namens het CDA.
Wat vliegt de tijd, alweer 12 weken raadslid. Het is voor mij een erg
drukke tijd geweest, inwerken en evenwicht vinden in raadswerk, mijn
bedrijf en het extra bijspringen als mantelzorger bij mijn ouders. Weer
een hoop mooie ervaringen rijker waaruit blijkt dat gewoon samen doen
goed werkt.
In de laatste raadsvergadering
voor de vakantie staat, naast een
groot aantal bestemmingplanwijzi
gingen, de jaarrekening 2017 van de

gemeente op de agenda. De jaarreke
ning laat een positief saldo zien van
4,7 miljoen. Het resultaat zal onder
andere ingezet worden om reserves

te vormen voor het sociaal domein en
een aantal niet uitgevoerde projecten
zullen in 2018 alsnog uitgevoerd gaan
worden. Het is goed te constateren
dat de accountant een goedkeurende
verklaring afgeeft; wat toch wil zeg
gen dat we het huishoudboekje als
gemeente op orde hebben.
Verder geeft de rekening in een
oogopslag (de RIOE) mooi inzicht van
hetgeen er gebeurt in onze gemeente.
Zeker de moeite waard om ook als

inwoner eens kennis van te nemen.
We willen als CDA-fractie ieder
een een goede vakantie wensen,
geniet er samen van. Dat moet voor
de meeste mensen met de verwachte
weersvoorspelling de komende weken
zeker lukken. Al zal het voor anderen
extra aanpakken zijn om alles van vol
doende vocht te voorzien.
Sjaak Jenniskens,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Dedert Icesticks in Horst is een internationaal opererend bedrijf
dat jaarlijks 130 miljoen vrieslollies produceert. Dit doen we met
zelf ontworpen en gebouwde machines die wij met ons klein
technisch team al meer dan 40 jaar onderhouden en verder
ontwikkelen. Wij streven naar een prettige werksfeer en collegiale
samenwerking, die ervoor zorgen dat wij in het ijsseizoen een
optimale productie kunnen draaien.
Wij zoeken twee sociale vakmensen, ter ondersteuning van onze
technische en productieafdeling die:
• graag praktisch en nauwkeurig bezig willen zijn
• de handen uit de mouwen willen steken en geen 9-5 mentaliteit hebben
• samenwerkend en zelfstandig oplossingsgericht werken om tot het
beste resultaat te komen.

ALLROUND MONTEUR m/v
Verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie, constructiewerkzaamheden en innovatie aan mechanische installaties in samenwerking met ons
technische team. Wij vragen: LBO+/MBO niveau; kennis en ervaring met
lassen, frezen, hydrauliek en constructiewerkzaamheden.

PROCESOPERATOR m/v
Verantwoordelijk voor het oplossen van kleine, herhalende storingen
en alles wat er voor nodig is om het productieproces soepel te laten
verlopen. Wij vragen: MBO niveau/BBL mogelijk.
Wij bieden voor beide functies: fulltime baan van 40 uur per week,
prima arbeidsvoorwaarden, een goed salaris en een fijne werksfeer.
Voor aanvullende informatie bel naar Dominique van der Meij op
077 - 398 17 94 of 06 - 53 22 23 40.
Wij zien jouw reactie graag tegemoet binnen 14 dagen, per post of
per e-mail: Dedert Icesticks B.V. of info@dedert.nl
T.a.v. D. van der Meij, Industriestraat 15, 5961 PG Horst
Voor meer informatie www.dedert.nl
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Muziek: een leuk en nuttig instrument
Een dag geen muziek (en niet gelachen) is een dag niet geleefd, zou ik
mijn levensmotto kunnen noemen. Muziek heeft een belangrijke plaats in
mijn leven. Ik zing en speel gitaar, omdat ik dat twee van de leukste dingen
vind om te doen. Maar bewust en onbewust om nog veel meer redenen.
Een van de mooiste elementen
van muziek vind ik dat het verbin
dend werkt. Samen muziek maken is
communiceren zonder met elkaar te
praten. Waar woorden tot verdeeld
heid raken brengt samen muziek

maken een voelbare connectie tot stand.
Bijvoorbeeld tussen mensen die verschil
lende talen spreken of bij het herstellen
van gezinsstructuren waar praten nog
niet constructief uitpakt. In meerdere
psychologische processen kan muziek

een uitkomst bieden. Bij het UBUNTUproject dat een tijdje geleden in Horst
aan de Maas plaatsvond is het ingezet
voor onder andere verbinding en trau
maverwerking. Een erg waardevol pro
ject. Ook voor het fit maken en houden
van je hersenen is muziek maken en
luisteren een mooi hulpmiddel. Het zijn
te veel voordelen om op te noemen,
maar kort gezegd is bijvoorbeeld gitaar
spelen een echte work-out voor herse

nen. Op iedere leeftijd is het goed om je
hersenen uit te dagen. Maar hoe vroeger
deze invloed, hoe meer je profiteert van
de voordelen. Muziek is een must in het
onderwijs. De vele positieve bijdragen
van muziek mogen wat ons betreft nog
veel meer ingezet worden als instru
ment voor het brengen van plezier én
relevante resultaten.
Inez Arts,
D66+GroenLinks

Iedereen sport mee, ook minder valide dorpsgenoten
In de HALLO Horst aan de Maas van week 16 schreven we dat wat ons
betreft iedereen mee moet kunnen doen aan sport en spel in Horst aan
de Maas. Extra aandacht in dat stuk ging uit naar doelgroepen waar dat
meedoen niet vanzelfsprekend is.
Zo hadden we het over kinde
ren en over mensen met een fysieke
uitdaging. Ook zij moeten kunnen
sporten. Daarom gaan wij voor een
volledige uitvoering van Agenda 22
(het Europees verdrag waarin dit

afgesproken is). Tevens riepen we in
dat stuk op om goede ideeën met ons
te delen, en gelukkig is dat gebeurd.
Want sporten voor onze minder
valide dorpsgenoten is nog lang niet
zo vanzelfsprekend, bleek toen we

werden uitgenodigd door een spor
tieve, maar minder valide, actieve
ling. Bezig met de voorbereiding om
de Nijmeegse vierdaagse in een rol
stoel te volbrengen en ons voedend
met ideeën hoe ook deze groep nog
actiever te krijgen. Want als gemeente
hebben we inzicht in wie er minder
valide is, welk aanbod van sport we
hebben, en welke mogelijkheden er
zijn voor mensen waar een financi

ële drempel is. Als we die zaken aan
elkaar verbinden kan ook deze groep
meedoen. Tijdens de raadsvergadering
op 3 juli hebben we opgeroepen deze
doelgroep speerpunt te maken in ons
sportbeleid. We zijn er nog lang niet,
maar stap voor stap gaan we voor ons
einddoel. Want sport moet écht voor
iedereen toegankelijk zijn.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Eerst een plan dan de centen
De kaders en de uitgangspunten voor de begroting van 2019 hebben we
afgelopen dinsdag besproken in de gemeenteraad. Dit is zeer zeker niet
saai. Het is een belangrijk moment omdat we hiermee de spelregels afspreken waar we de begroting van 2019 aan toetsen en hiermee ook aangeven
wat we belangrijk vinden met elkaar en dus ook geld voor over hebben.
Natuurlijk staan ook de ambi
ties van het coalitieprogramma in
deze nota van uitgangspunten. Het is
verleidelijk om meteen voor deze
ambities geld uit te trekken. Essentie
is echter voorstander om de ambi

ties eerst te vertalen naar plannen.
Wat willen we bereiken en hoe gaan
we dat doen? Soms is voor de ambities
inderdaad geld nodig maar vaak kun
nen ambities ook samen met bedrijfsle
ven, verenigingen en inwoners worden

gerealiseerd en gaat het niet primair
om geld. Menselijk kapitaal is vaak
veel belangrijker. In het coalitieakkoord
hebben we behoorlijk wat ambities
afgesproken. Wat de financiële impact
is van al deze ambities moet in som
mige gevallen nog blijken en helaas is
onze financiële polsstok niet oneindig.
Daarom is ook binnen het coalitieak
koord afgesproken dat we plannen en
ambities prioriteren op basis van urgen
tie en draagvlak met elkaar en de raad.

Gevraagd per direct tot 24 augustus:

Gezocht enthousiaste
Voor ‘De Wendelwei Horst’

vrijwilliger m/v

Gevraagd per direct tot 17 augustus:

Ben jij de vrijwilliger die samen
met anderen op toerbeurt een
week de dieren verzorgt
van
de dierenweide
aanvoor de
Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste
vrijwilliger
verzorging van onze
dieren
in
de
dierenwei.
Deken Creemersstraat Horst?

leeftijd
vanaf
jaar.tot 24 augustus:
Gevraagd
per16
direct

loodsmedewerker
De werkzaamheden bestaan uit het

loodsmedewerker

leeftijd
vanaf 16van
jaarpallets, en het palletiseren
afbinden

en wegzetten van pallets met electrische

leeftijd vanaf 16
jaar. uit het afbinden van
De werkzaamheden
bestaan
pompwagen.
pallets en het palletiseren en wegzetten van pallets
werktijden
zijn van
6.00 tot
werkzaamheden
bestaan
uit15.30
het u.
met De
elektrische
pompwagen.
Het
betreft
geen
zwaar
werk
tegen
afbinden
van
pallets,
en15.30
het palletiseren
De werktijden
zijn
van
6.00
tot
uur. een
goede
beloning
en wegzetten
vanwerk
pallets
met
Het betreft
geen
zwaar
tegen
eenelectrische
goede
beloning.
pompwagen.

De dierenwei is een dierenverblijf dat ligt aan de Deken
Creemersstraat 56
in Horst
en wordt
al 20 jaar onderhouden
Voor
‘Radio
Reindonk’
door vrijwilligers
en
is
verbonden
aan
Dichterbij.
Een drietal mensen met een
verstandelijke
Het is een centraal punt in de wijk en wordt veelvuldig bezocht
beperking ondersteunt wekelijks de
door buurtkinderen en buurtbewoners.

programmamakers van Radio Reindonk.

Je zorgt,
in overleg
de anderedie
vrijwilligers,
in de ochtend
Ben
jij de met
vrijwilliger
op woensdag
of
voordonderdag
de dieren, gemiddeld
2 uur per dag. is en toezicht
hun contactpersoon
Ieder zorgt
omtijdens
de beurthun
een week
vooren
de lunchpauze
dieren.
houdt
koffie?

Voor
informatie:
tel.van
06-36425901
De werktijden
zijn
6.00 tot 15.30 u.

Voortnv
informatie:
tel. 06-36425901
Knops
Het Noel
betreft
geen(bedrijfsleider)
zwaar werk tegen een
t.n.v. Noel Knops (bedrijfsleider)

goede beloning

I: www.plantenkwekerijschreurs.nl
I: www.plantenkwekerijschreurs.nl
Heerstaat 11, 5975 PW Sevenum
T: 077 467 1804 F: 077 467 1027

Jeroen Brouns,
Raadslid Essentie Horst aan de Maas

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

loodsmedewerker

Voor informatie:
tel.11,
06-36425901
Heerstaat
5975 PW Sevenum
Heerstaat 11, 5975 PW Sevenum
T:
077
467
1804
F: 077 467 1027
tnv Noel Knops
(bedrijfsleider)
T: 077
467 1804 F: 077 467 1027

Als er inderdaad geld nodig is voor de
realisatie van de ambities dan kunnen
we voor de plannen zeker ook con
creet geld vrij maken maar niet zonder
concreet plan. Eerst een plan en dan
de centen. We staan altijd open voor
verbeterpunten binnen de gemeente of
kansen. Voldoende tijd wat ons betreft
om samen een plan te maken.

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Heb je affiniteit met dieren en vind je het leuk om dieren
te verzorgen en de dierenwei te onderhouden dan zijn wij
Meer
weten?
op zoek
naar
jou! Of tips? Bel of mail:
Annemie Lucassen / Ingrid Flinsenberg
06-12969383
06-52760759
HebT:
je interesse,
bel of/stuur
een berichtje.
Ingrid
E:Flinsenberg
Annemie.lucassen@dichterbij.nl /
tel nr.
- 52 76 07 59 i.flinsenberg@dichterbij.nl
E:06
i.flinsenberg@dichterbij.nl
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Certificaat dementievriendelijk
Lottumse finaliste
Nationale WELLA
Trendvision Award
Imke te Baerts uit Lottum staat in de finale van WELLA
Trendvision Awards 2018 op zondag 10 september tijdens het
COTY Live event. Zij is ook wel beter bekend als de hairstyliste van
de Rozenkoningin uit Lottum. Trendvision is een haarstylistencompetitie die ieder jaar wordt georganiseerd door WELLA
Professionals. De winnaar van de finale gaat door naar de grote
internationale finale. Dit jaar wordt de finale georganiseerd in
samenwerking met Amsterdam Fashion Week.

Munckhof Groep in Horst ontving dinsdag 3 juli een certificaat in het kader vader van ‘samen
dementievriendelijk’. Munchof heeft de afgelopen tijd al 150 chauffeurs opgeleid in het goed
omgaan met mensen met dementie. Het bedrijf heeft hiervoor een eigen trainer opgeleid Doel is om
binnen een jaar alle chauffeurs deze training te laten voltooien. Tom Roefs van Munckhof kreeg het
certificaat uitgereikt door Petra Leijssen, bestuurslid Alzheimer Noord Limburg en lid van de werkgroep ‘Horst, een dementievriendelijke gemeenschap’.

Extra waterstandsdaling Maas
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zorgt ervoor dat de waterstand van de Maas in het stroomgebied
tussen Broekhuizen en Geijsteren nog iets verder daalt dan nodig is voor alleen de veiligheid. Deze extra ruimte
mogen bedrijven in het stroomgebied gaan gebruiken.
De eerste bedrijven kregen
woensdag 27 juni een Provinciale
Instemmings- en Akkoordverklaring
hiervoor uit handen van gedeputeerde
Hubert Mackus van provincie Limburg.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
realiseert extra centimeters water

standsdaling om bedrijfsuitbreiding in
het stroomgebied van de Maas tussen
Broekhuizen en Geijsteren mogelijk te
maken. Bedrijven kunnen deze extra
ruimte inzetten als compensatie bij de
aanvraag van een waterwetvergun
ning bij de rijksoverheid. Provincie

Limburg heeft een belangrijke trek
kende rol bij de regeling. Nu de aan
nemer met de rivierverruimende
werkzaamheden is begonnen, is de
‘Regeling Ontwikkelingsruimte’ van
start gegaan.

Terlago is een sfeervol restaurant in het centrum van Horst.
Bij Terlago hebben wij oog voor aandacht. Gastvrijheid staat bij ons
hoog in het vaandel en samen met het team gaan we elke dag voor
een optimale beleving. Wij willen onze gasten laten genieten van een
culinair bezoek, waarin ze zich speciaal voelen.
Met liefde voor het vak geven wij onze gasten persoonlijke aandacht.
Wanneer onze gasten genieten, genieten wij. Bij ons kunt u terecht
voor een van onze koﬃe specialiteiten of een goed glas wijn.
Daarnaast serveren wij in de middag verschillende lunchgerechten
en in de avonduren kunt u zich laten verrassen door onze tapas.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

(A d ve r to r i a l )

• zelfstandig werkend kok m/v
• gastheer/gastvrouw
• medewerker afwaskeuken m/v

Succesverhaal

Meer informatie over deze vacatures staat op www.terlago.nl
Vind je het leuk om bij ons te komen werken?
Stuur je motivatiebrief en CV naar info@terlago.nl
Terlago Bar Restaurant Kerkstraat 9 Horst T 077 - 398 69 78

NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen. Neem het verhaal van
Pamela. Na een re-integratietraject werkt Pamela alweer twee maanden met veel plezier op de afdeling
Financiën, Planning & Controle bij de gemeente Venray. Daar werkt ze als medewerker financieel beheer.
Dat Pamela plezier in haar werk heeft, blijkt uit het enthousiasme waarmee ze vertelt over haar huidige
werkgever, haar collega’s en haar werkzaamheden. Pamela is veel bezig met de crediteurenkant en sinds
kort ook de salarisadministratie. Ondanks dat ze nog maar net begonnen is als medewerker financieel
beheer, heeft ze het nu al goed naar haar zin. Ze vindt het werk leuk, heeft hele fijne collega’s en ze
heeft het gevoel weer dat ze meetelt. Nieuwsgierig hoe Pamela deze samenwerking ervaart?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl.
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Zeven units te koop

Nieuw bedrijvencentrum in Tienray
In Tienray wordt er begonnen met de verkoop van bedrijvencentrum BC10Ray aan de Boerenovenweg.
De ontwikkeling bestaat in totaal uit veertien bedrijfsunits, nu wordt gestart met fase 1 met een omvang van
zeven bedrijfsunits.

kelaar Tedenrode.
Het lokale initiatief wordt door
de gemeente Horst aan de Maas
ondersteund. Recent is de aanslui
ting van de Boerenovenweg met de
Nehobolaan gereedgekomen, waar

door dit een verbinding maakt met
het bestaande bedrijventerrein en
de bedrijven. Het bouwproces wordt
zoveel mogelijk lokaal aanbesteed.
Wanneer de eerste fase verkocht is,
volgt de tweede fase.

Landelijke open dag
blauwebessentelers
Het blauwebessenplatform organiseert op zaterdag 14 juli een landelijke open dag voor blauwe bessen telers. Ruim zeventien telers door het
hele land openen deze dag hun deuren voor publiek, waaronder ook de
blauwebessentelers uit Broekhuizen, Melderslo en America.

De eerste zeven units hebben
een oppervlakte van 120 vierkante
meter, die als werkplaats, opslag
ruimte of kantoor ingericht kan wor

den. Daarnaast is er een uitbreiding
mogelijk van 80 vierkante meter als
verdiepingsvloer. “BC10ray zorgt voor
nieuwe dynamiek waarmee we echt

samen met ondernemers kunnen
optrekken het wordt mooi werken en
wonen in Tienray”, aldus de initiatief
nemer Ivo van Summeren van ontwik

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

Bijzondere bijstand
en toeslagen
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Een ondernemer in financieel zwaar weer kan soms een beroep
doen op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (Bbz). Dit is een inkomensondersteunende maatregel. Bbz wordt als inkomen gezien, dat is logisch,
een normale bijstandsuitkering is immers ook inkomen.

Echter, toekenning van Bbz
voor ondernemers vindt in eerste
instantie plaats als een lening.
Pas achteraf, aan de hand van de
daadwerkelijke inkomensgegevens,
wordt deze lening kwijtgescholden.
Pas bij kwijtschelding van de lening
is er sprake van een definitieve
vermogensovergang en daarmee
van fiscaal inkomen. Op dat moment
krijgt de ondernemer echter geen
geld meer er is enkel nog sprake
van een papieren inkomen.
Zeker als in een jaar de Bbz
over een aantal jaren wordt
kwijtgescholden, kan dat leiden
tot een éénmalig fors papieren
inkomen. Daardoor kan de

ondernemer ineens geen recht meer
hebben op Zorgtoeslag, Huurtoeslag
of andere inkomensafhankelijke
regelingen, terwijl de ondernemer
dat wel zou hebben gehad als de Bbz
gewoon jaarlijks bij het inkomen zou
zijn geteld.
Om dat op te lossen wordt
vanaf 2017 kwijtgescholden
Bbz fiscaal aangemerkt als
eindheffingsbestanddeel voor de
Loonheffing. Dat is een techniek
waardoor de uitkeringsinstantie wél
Loonbelasting dient af te dragen
over de kwijtschelding van de Bbz,
maar waardoor de kwijtschelding
geen onderdeel meer uitmaakt van
het Inkomen van de ondernemer.
De kwijtschelding van de Bbz heeft
daardoor dus geen invloed meer op de
inkomensafhankelijke toeslagen.
Voor de oudere jaren bleef
het probleem echter bestaan.
In eerste instantie wilde de regering

ook niet denken over een
overgangsregeling. Onlangs
echter heeft de Staatssecretaris
van Financiën op vragen van
de Tweede Kamer aangegeven
17 miljoen vrij te maken voor een
compensatie voor de jaren 2014,
2015 en 2016. Er komt dus alsnog
een overgangsregeling. Hoe deze
compensatie er uit gaat zien is nog
niet duidelijk. Wij houden het voor
u in de gaten!

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

De open dag heeft als thema
‘Blauwe bes in beweging’, waarbij
de organisatie een koppeling tussen
blauwe bessen en een gezonde
leefstijl wil maken. Denk hierbij
aan rondleiding op het bedrijf en
door de velden, maar ook andere
activiteiten: huifkartochten, live

muziek, demonstraties van pluk- en
oogstmachines, diverse stands, live
cooking, zelfpluk en proeverijen.
Overal zijn verse blauwe bessen
en verwerkte producten zoals jam,
sap of wijn te koop. Kijk voor meer
informatie op www.simplythebes.nl/
blauwe-bes-in-beweging.
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Bij Kruytzer Optiek en Optometrie

Oogzorg zonder wachttijden
Wij zien dat er steeds meer aandacht is voor oogzorg en gezondheid, maar dat de wachttijden bij de oogartsen in de regio steeds langer worden. Kruytzer Optiek en Optometrie is al
jaren actief in de oogzorg en beschikt daarom over de volledige apparatuur die nodig is om een goed algeheel oogonderzoek uit te voeren naar de gezondheid van de ogen. Net als in
het ziekenhuis, maar dan zonder de wachttijden.

Onze optometristen zijn opgeleid en
bevoegd om de gezondheid van uw ogen
te beoordelen. Gezonde ogen zijn ontzettend belangrijk in ons dagelijks functioneren.
Iedereen kan te maken krijgen met oogklachten
of verminderd zien. Zeker als je ouder wordt.
Ook lopen sommige mensen extra risico
op het ontwikkelen van een oogziekte, bijvoorbeeld als deze in hun familie voorkomt.
De meest voorkomende oogaandoeningen zijn
glaucoom (verhoogde oogdruk), maculadegeneratie, staar, diabetische retinopathie en
droge ogen.
Door dit vroegtijdig te signaleren, kunnen
de gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden.
Wilt u graag meer weten over de gezondheid van úw ogen? Plan dan een afspraak in bij
een van onze optometristen via onze website
www.kruytzeroptiek.nl of bel voor een afspraak
op 077 398 26 61.

Kerkstraat 17, 5961 GC Horst
077 398 26 61
info@kruytzeroptiek.nl
www.kruytzeroptiek.nl
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GEPLUKT Laura van de Munckhof

Ze noemt zichzelf impulsief en soms iets té enthousiast. Ze is graag onder de mensen en ziet zichzelf ooit nog wel panfluit spelen in Peru.
Deze week word Laura van de Munckhof (24) uit Horst geplukt.
Laura woont nog bij haar ouders in
Horst. Ze heeft een zusje van 22 jaar
dat in Amsterdam woont en haar
broertje van 20 woont in Nijmegen.

Hoewel ze niet het idee heeft dat ze
later naar Amsterdam of Groningen
vertrekt, heeft Laura nog wel wat
landen op haar lijstje staan om een

PUZZEL

Sudoku

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.
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keer te bezoeken. Zo is ze flink aan het
sparen om over een jaar of twee, als
ze haar studie heeft afgerond en het
benodigde geld heeft, over de TransSiberische spoorlijn te gaan reizen.
Ook de Verenigde Staten wil ze nog
een keer bezoeken. “En ik zou graag
panfluit spelen in Peru. Op de markt in
Horst zit wel eens zo’n panfluitspeler.
Dat vind ik zo mooi om te horen. Dat
zou ik ook wel willen en dan moet je
wel naar Peru, natuurlijk.” Allemaal
die dromen kosten geld. Dus werkt
Laura in de weekenden in de horeca
op een vakantiepark in America. Daar
heeft ze ook haar vriend leren kennen.
“We zijn collega’s en kenden elkaar al
langer. Uiteindelijk is dat uitgeroeid tot
een relatie.”
Nadat ze haar vmbo-diploma
behaalde, startte Laura met een
welness-opleiding. “Daar kun je bij
voorbeeld schoonheidsspecialiste mee
worden of bij een spa gaan werken.
Toen ik op mijn twintigste klaar was
wilde ik nog niet gaan werken. Daarbij
was het crisis en is de schoonheidsspe
cialiste vaak een van de eerste posten
waar op bezuinigd wordt. Daarom ben
ik verder gaan kijken en heb ik mij
aangemeld voor de selectie van fysio
therapie waar ik niet doorheen ben
gekomen. Hierop heb ik besloten mij
op het laatste moment voor de lera
renopleiding biologie aan te melden.
Voornamelijk omdat je daar heel mak

kelijk in kon stromen. Ja, ik ben heel
impulsief wat dat betreft. Hoewel ik
het vak van leraar super vond, lag bio
logie me niet zo. Dus na een half jaar
ben ik daar mee gestopt. Vervolgens
werd ik uitgeloot voor de studie fysio
therapie. Het was inmiddels januari
en ik had niets omhanden. Een meisje
dat ik kende van de welness-opleiding
werkte als au-pair en dat leek me ook
wel wat. Toen ben ik wat gaan zoe
ken op internet en kwam ik terecht
bij een bureau in Venray.” Laura kreeg
een stapel formulieren toegestuurd,
maar werd toen bevangen door koud
watervrees. “Ik durfde niet meer en
heb ze niet teruggestuurd. Daarop
kreeg ik een mailtje van het bureau
of ik nog mee wilde doen, waarop

BARBECUE
COMPLEET

ik dacht: ik moet gewoon doorzet
ten.” Normaal gesproken duurt het
een maand of zes voordat een au-pair
bij een gezin wordt geplaatst. Laura
dacht dus nog alle tijd te hebben
om zich te voorbereiden. “Ik kreeg
echter al snel een bericht dat ze een
gezin voor me hadden.” Het was een
Nederlandse familie met twee kinde
ren die in Engeland woonde. “Ik heb
de voor en tegens afgewogen en ben
er toen voor gegaan. Op 10 mei 2014
ben ik naar Newbury vertrokken, een
kleine stad tussen Londen en Oxford.”
Ze kreeg daar de zorg over een meisje
van 5 en een jongetje van 2,5. “Dat
mensen jou de verantwoordelijkheid
geven over het meest dierbare wat
ze hebben, dat vond ik heel bijzonder.
Dat gaf mij ook weer zelfvertrouwen.
Ik werd er vrij gelaten om dingen te
ondernemen, waardoor ik vrienden
heb kunnen maken waarmee ik in de
weekenden regelmatig op pad ging.
Ik heb er onder andere geleerd dat
je met kinderen niet alles kunt plan
nen. Ik ben er uiteindelijk een jaar en
twee maanden gebleven, iets langer
dan gepland, maar dat kwam omdat
de familie op een gegeven moment
terugging naar Nederland en de laat
ste maanden geen andere au-pair
meer wilde.”
Als Laura niet aan het studeren
of werken is, vindt ze het leuk om te
sporten (“een mens is niet gemaakt
om te zitten”) en met haar vrienden
te winkelen of wat te gaan drinken.
“Maar samen op vakantie gaan, dat
doen we niet meer”, lacht Laura.
“We zijn een paar jaar geleden met z’n
allen naar Salou gegaan en daar bleek
al snel dat er toch te veel verschillen
zijn. Op de terugreis hebben we toen
besloten dat dat de laatste gezamen
lijke vakantie was.” Tijdens haar tijd
in Engeland oriënteerde Laura zich op
een andere opleiding. “Ik bedacht me
welke studie aansloot bij het werk wat
ik daar deed en kwam uit bij pedago
giek en management. Ik heb met de
docente geskypet en kon me, nadat
ik terugkwam, meteen aanmelden.
Ik heb nu eindelijk iets gevonden dat
bij me past.” Laura hoopt volgend jaar
af te studeren en weet nu al dat ze
dan nog niet klaar is met leren. “Ik zit
nog niet zo in de werkmodus. Ik heb
nog een minor filosofie gevolgd en
ook dat was heel interessant. Er zijn
nog zoveel opties. Wat ik wel weet is
dat ik graag met mensen werk en hen
wil helpen.”
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Crist Coppens
BUDGETBARBECUE!
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN
Oproep van de Jongerencommunity

Versterking gezocht!
Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en heb je zin om samen met andere enthousiaste jongeren
leuke events te organiseren, zoals bedrijfsevent INSPIRE? Ben jij communicatief ingesteld
en een organisatietalent? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Ben jij onze missing link?
Kijk eens op rabo.nl/horstvenray/INSPIRE. Vul je motivatie in in het contactformulier. Dit hoeft niet heel uitgebreid, uitsloven mag je daarna nog genoeg!

Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Bankbattle
Medio mei was dé Rabobank Bankbattle! 29 groepen van
de basisscholen gingen met elkaar de strijd aan om de code
van de kluis te kraken.

Wij nemen vervolgens contact met je op en wie weet zit
jij al bij onze volgende vergadering.
Groeten van de Jongerencommunity

wij zijn
écht
j
i
b
t
h
c
i
d

De 3 poulewinnaars waren:
• De Doolgaard in Horst
• Eigenwijs in Oirlo
• De Peddepoel in Wanssum
De winnaars van de Bankbattle kregen een échte kickboksclinic van Limed Sport uit Horst cadeau … hoe leuk is dat!
Gefeliciteerd jongens en meisjes en geniet van jullie
welverdiende zomervakantie.

Vakantietips
De zomervakantie staat voor de deur. Ga jij op reis, kijk dan
eens op rabobank.nl en zoek op ‘vakantie’. Je vindt er handige tips over betalen in het buitenland, verzekeringen en het
gebruik van creditcards.

Dichtbij met ons
bankieren Financieel
Advies team
T (077) 389 84 00

www.rabobank.nl/horstvenray

Wekelijks Inloopspreekuur hypotheek & vermogen

Je bent van harte welkom voor een gesprek: iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• Hegelsom: kantoor Spoorweg 2
• Venray: tot 16 juli in de pop-up store aan de Grotestraat 93, vanaf 16 juli op ons kantoor Schouwburgplein 13
Neem je wel even een actuele loonstrook en geldige legitimatie mee?
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Goede resultaten HZPC
Door: zwemvereniging HZPC
De Minioren Jaargangfinales vonden zondag 1 juli plaats in Dordrecht. Dit jaarlijks terugkerend evement
wordt ook wel gezien als het NK Lange Baan voor de Minioren. Namens HZPC hadden Isis van Kuijk, tweede
deelname, en Jorn Sprunken, eerste deelname, zich hiervoor geplaatst en waren beiden gezond gespannen.

Voor Isis was dit tevens haar laat
ste wedstrijd in de minioren-afdeling,
volgend seizoen mag zij haar wedstrij
den gaan zwemmen bij de junioren.
Ze kwam uit op de 100 meter vlinder
slag, hier had ze de 21e inschrijftijd en
kwam uiteindelijk uit op de 22e plaats
met een tijd van 1.39.45.
Jorn mocht op alle afstanden
starten binnen de minioren 3-4 cate
gorie (geboortejaar 2008-2009). In
de ochtendsessie kwam hij uit op de
100 meter schoolslag en de 100 meter

rugslag. Op de 100 meter schoolslag
klokte hij een tijd van 1.49.32 en dat
was goed voor een 23e plaats.
Met een 11e inschrijftijd kwam
hij op de 100 meter rugslag uit op de
8e eindtijd met 1.28.32, een mooie
prestatie.
Na de middagpauze stonden de
afstanden 100 meter vrije slag en 50
meter vlinderslag op het programma
voor Jorn. Bij de 100 meter vrije slag
had hij de 12e inschrijftijd en bij het
50 meter keerpunt had hij de 23e

tussentijd. Maar na een schitterende
tweede 50 meter kwam hij uiteindelijk
uit op de 8e eindtijd (1.19.17). Op zijn
laatste afstand van deze dag en van
het seizoen, 50 meter vlinderslag,
stond hij als 9e geplaatst en zwom hij,
met een tijd, van 39.66 naar een 7e
plaats.
Zowel Isis en Jorn hebben genoten
van dit evenement in Dordrecht en al
met al was dit weer een geslaagde
dag en een ervaring bij een 50 meter
bad wedstrijd.

JAKO voetbal- en korfbaldagen
Op de voetbalvelden van S.V. Lottum vinden van maandag 9 tot en met vrijdag 13 juli voor de dertiende keer
de JAKO - voetbaldagen plaats. En op dinsdag 17 juli tot en met donderdag 19 juli worden de JAKO- korfbaldagen
georganiseerd op het sportpark in Lottum.

Ongeveer tweehonderd voetbal
lers en honderd korfbalsters worden
begeleid door vijftig vrijwilligers die
deze dagen aanwezig zijn.

Op het programma staan ver
schillende wedstrijdvormen van het
voetbal en korfbal die ervoor zorgen
dat de tactische inzichten worden

getraind. Naast de gewone spel
vormen worden er ook varianten
zoals chaosvoetbal en beachkorfbal
gespeeld.
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Wereldwijde
albumrelease voor
Two Of a Kind
Het Italiaanse record-label Frontiers Music Srl brengt op vrijdag 13 juli
het tweede album van de band Two Of a Kind uit, met leden uit
Grubbenvorst, Horst en Melderslo. Het nieuwe album heet Rise en wordt
wereldwijd uitgebracht.
Het album is geschreven en
geproduceerd door songwriter en
muzikant Fred Hendrix uit
Grubbenvorst. De band wordt gevormd
door de twee zangeressen Esther
Brouns (Maasbree) en Anita
Craenmehr (Horst), drummer

Hans in ‘t Zandt (Maasbree), gitarist
Gesuino Derosas (Echt), toetsenist
Ron Hendrix (Melderslo) en bassist
Fred Hendrix. Het geluid van de band
kenmerkt zich door melodieuze rock in
de stijl van bands als Boston en Heart.
(Foto: Margriet Cloudt)

Afscheid Frank
Steeghs bij zomerconcert America
Muziekvereniging St. Caecilia uit America organiseert op vrijdag 6 juli
weer het jaarlijkse zomerconcert. Dit vindt plaats begint om 19.00 uur
voor de Bondszaal op straat en is tevens het afscheid van dirigent Frank
Steeghs.

Piet van den Munckhof 80 jaar
bij Horster Mannenkoor
Het Horster Mannenkoor heeft op vrijdag 29 juni haar jubilaris Piet van den Munckhof als erelid
gefeliciteerd met zijn tachtigjarig lidmaatschap. Hij kreeg een oorkonde en tinnen bordje met
inscriptie uit handen van KNZV-voorzitter Herman Janssen en voorzitter Fred van Neerven van het
Horster Mannenkoor. Vervolgens mochten alle aanwezigen luisteren naar het jaarlijks terugkerende
Gortmeuleconcert, waarbij speciale aandacht was voor enkele Russische liederen.

Smid aan het werk in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo worden er op zondag 8 juli verschillende activiteiten georganiseerd.
Het museum is die dag net zoals op andere dagen geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Die zondag kunnen de bezoekers
smeden aan het werk zien, kunnen
de kinderen maaskeien beschilderen
en worden er op de veilingsklok bio
logische groenten geveild. De muziek

wordt verzorgd door orkest Rooyal uit
Venray. Daarnaast is er de expositie
Couleur Locale waar een aantal leden
van schildersclub Het Brouwershuis
haar werken exposeert. In de zomer

vakantie wordt er van maandag tot
en met vrijdag iedere dag een acti
viteit speciaal voor kinderen georga
niseerd. Meer informatie is te vinden
op www.museumdelocht.nl

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

Dirigent Frank Steeghs
Franks zet hiermee een punt ach
ter 16 jaar als dirigent bij de muziek
vereniging, waarmee hij diverse
prestaties heeft neergezet. In 2015
behaalden ze onder zijn leiding het
Limburgs kampioenschap en op zon
dag 24 juni onlangs behaalden ze
nog het predicaat ‘Zeer goed’ op het
Meister Rongen Peeltoernooi. Na de
zomervakantie treedt Jean-Pierre

Cnoops aan als nieuwe dirigent van de
muziekvereniging.
Het zomerconcert begint om
19.00 uur, waarmee de jeugdfanfare
het eerste optreden geeft, gevolgd
door de fanfare. Na het concert er
is de mogelijkheid om met Frank te
proosten op de afgelopen 16 jaar.
Bij slecht weer wordt het concert bin
nen gehouden.

Swolgen en Tienray samen
in Music ST
Fanfare Vriendenkring Swolgen en Muziekvereniging Tienray sloegen zaterdag 30 juni de handen
ineen voor het promsconcert Music ST. Dit concert vond plaats in Stal De Leygraaf in Swolgen en werd
ondersteund met zang en dans.
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Uitreiking Muulkes
Twee toneelverenigingen uit Horst aan de Maas zijn in de prijzen
gevallen tijdens de Aovend van ’t Muulke, vrijdag 22 juni. De uitreiking
vond plaats in het Munttheater in Roermond.
Toneelhuis LFA reikt elk jaar de
Muulkes, de provinciale toneelprijs
voor amateurtoneel, uit. Jeugdtoneel
FLINK kreeg een Muulke in de cate
gorie meest bijzondere nieuwe

initiatief, voor ‘FLINK! On Tour.
Theo Kuijpers van toneelvereniging
Mariposa uit Grubbenvorst kreeg
een prijs voor zijn rol als Koen in
Trammelant op ein toasje kaviaar.

cultuur 25

Optreden in Horst

Fleetwood Mac tribute
‘Rumours Project’
Rumours Project speelt op zaterdag 7 september in Froxx Feesterij en Danserij in Horst. De band speelt covers
van Fleetwood Mac, waarbij de nadruk ligt op het album ‘Rumours’. De zaal is geopend vanaf 20.30 uur en om
21.00 opent dj Fred Honig.

Programma
tuintheater bekend
Theetuin de Roode Vennen in Broekhuizen heeft het programma
bekendgemaakt van het tuintheater, waarbij er iedere zomermaand een
muziektheatervoorstelling plaatsvindt in de groen omringde binnentuin.
Het eerste optreden is op zondag
15 juli met Joep’s kapel, gevolgd door
Melaquarta op zondag 26 augustus.
Afsluitend speelt Muzifique op zon

dag 23 september. Alle optredens
beginnen om 16.00 uur. Kijk voor
meer informatie op
www.deroodevennen.nl

Expositie kunstenaars
in Lottum

Rumours Project speelt deze
avond twee sets, te weten van 21.30
uur tot 22.30 uur en van 23.00 tot
24.00 uur. In de eerste set wordt het
album ‘Rumours’ in zijn totaliteit
gespeeld.

Ze gebruiken daarbij de beelden
en de verhalen over de totstandko
ming van dit best verkopende album
ooit van Fleetwood Mac. Denk hierbij
dus aan hits als ‘Go Your Own Way’
en ‘Dreams’.

Daarnaast speelt de band ook
andere nummers uit het overige
repertoire. DJ Fred Honig zorgt tus
sendoor en tijdens de afterparty voor
muziek die aansluit bij de stijl van de
show deze avond.

Op Landhuis De Maashof in Lottum exposeren zaterdag 14 en
zondag 15 juli diverse kunstenaars in de rozentuin. De rozentuin is op
beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de expositie zijn onder
andere keramiek, schilderijen
op hout, glas in lood en hand
gemaakte kunstkaarten te zien.
Renée Sondeijker exposeert kera
miek, Susanne Brylla schilderijen op

hout en Annette Stein schilderijen
op linnen. Ook van Petra Creemers,
Diet Vergeldt en Trees Wijnands is
keramiek te zien. Siena ten Broek
exposeert glas in lood en Marijse
Keuzenkamp kunstkaarten.

GEEN ENKEL
GESPREK MISSEN?
Orgelconcert
Tjeu Zeijen in Lottum
In de kerk van Lottum vindt op zondag 8 juli om 16.00 uur een orgelconcert van Tjeu Zeijen uit Kerkrade plaats. Het concert wordt aangevuld
door het Koperensemble van Meerlo onder leiding van Frans Poels.
Tjeu Zeijen is docent aan de
Kerkraadse Muziekschool, stadsorga
nist van Kerkrade en organist-dirigent
van de Augustinuskerk te Geleen.
Samen hebben Tjeu Zeijen en Frans

Poels een programma samengesteld.
Er wordt afwisselend samen en alleen
gemusiceerd. Er zijn onder andere
stukken van Bach te horen. De toe
gang tot het concert is gratis.

Kevin wilde dat, dus werd hij callcenter medewerker!
Wij zoeken per direct telefonisten, ben jij er één van?

STUDENT CALLCENTER MEDEWERKER
CALLCENTER MEDEWERKER
STUDENT WEEKEND CENTRALIST
www.werkenbijmunckhof.nl

(WEEKEND/VAKANTIES)
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Agenda t/m 12 juli 2018
do
05
07

vr
06
07

za
07
07

Handwerkcafé

Kermis Broekhuizenvorst

Kermis Meterik

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

Locatie: centrum Broekhuizenvorst

Locatie: centrum Meterik

Zomeravondconcert

KIEFF + Embrace The Waves!

Kermis Broekhuizenvorst

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

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Locatie: centrum Broekhuizenvorst

Global 3D
Tijd: 08.00-22.00 uur
Organisatie: modelvliegclub Jupiter Venlo
Locatie: Evenemententerrein Kronenberg

zo
08
07

ma
09
07

MEGA Carbootsale
Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje Horst

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

Zomerconcert America

Global 3D

Kermis Meterik

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging St. Caecilia
Locatie: straat voor de Bondszaal America

Tijd: 08.00-18.00 uur
Organisatie: modelvliegclub Jupiter Venlo
Locatie: Evenemententerrein Kronenberg

Locatie: centrum Meterik

Melderse examenfuif

Maaskeien beschilderen

Kermis Broekhuizenvorst

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: Sint Odastraat Melderslo

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

Locatie: centrum Broekhuizenvorst

Slotconcert Jeugdorkest BMBM

Open tuin:

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: Brouwershuis Broekhuizen

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Fam. Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

JAKO Voetbaldagen (tot en met
vrijdag 13 juli)

Global 3D

Sprookjestocht

Tijd: 08.00-01.00 uur
Organisatie: modelvliegclub Jupiter Venlo
Locatie: Evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 11.00-14.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Ernst & Humor
Locatie: vanaf Bosweg Swolgen

Biebuur

Open tuin

SVEB – VVV Venlo

Tijd: 11.00-12.00 uur
Organisatie: D66+GroenLinks Horst
Locatie: Bibliotheek Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58 Lottum

Tijd: 19.30 uur
Locatie Sportpark ’t Venneke Broekhuizen

Rundje um de zaal

Bezichtiging opgravingen

Tijd: 13.00 uur
Locatie: centrum Meterik

Tijd: 13.30, 14.00 en 14.30 uur
Locatie: atrium Lambertuskerk Horst

Open dag

Open zondag

Avondwandeling Hegelsom

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: ‘t Gasthoês Horst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: LGOG Ter Horst
Locatie: Sint Hubertuskerk Hegelsom

Kermis Tienray

Kermis Tienray

Tijd: 18.00-02.00 uur
Locatie: centrum Tienray

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum Tienray

Kermis Meterik

Orgelconcert Tjeu Zeijen

Locatie: centrum Meterik

Tijd: 16.00 uur
Locatie: kerk van Lottum

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Organisatie: Voetbalvereniging SV Lottum

di
10
07

wo
11
07

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

Tour de L1mbourg
Tijd: 15.00-18.30 uur
Organisatie: L1 en Aan de Drift
Locatie: Aan de Drift America

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

r
Al mee ar
a
j
4
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
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07

America
zondag

Heilige mis

11.00

Huisarts en apotheek

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

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

Kronenberg
Lottum
Meerlo

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
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

Fotografe zoekt Kronenbergse ‘megjes’
Marleen Wijnen uit Kronenberg bracht vorig jaar het fotoboek Het Groot Veld uit. Nu is ze gestart met een
tweede fotoproject: De megjes in Kronenberg.
Het fotoproject en fotoboek
Het Groot Veld vormden het eindwerk
voor haar opleiding fotografie aan de
Academie voor Beeldende Kunsten
in Mol. Marleen Wijnen is daarna
verder gegaan met de specialisatie
graad. Hiervoor wil zij deze keer niet
het landschap maar de mens portret
teren. Zij wil namelijk een portret

maken van zoveel mogelijk ‘megjes’
die in 2018 in Kronenberg wonen,
van jong tot oud. “Dus ook de meis
jes en vrouwen die niet zijn geboren
en getogen in Kronenberg, maar door
school, werk, liefde of anderszins nu
in Kronenberg wonen”, aldus Wijnen.
“Van ieder megje tussen de 0 tot
100 jaar maak ik een eigen portret

in haar eigen omgeving. De foto’s
worden gemaakt in de periode van
1 juli tot 31 december 2018.” De eer
ste resultaten worden in maart vol
gend jaar gepresenteerd, uiteindelijk
volgt er ook een fotoboek. Wie mee
wil doen aan het project kan contact
opnemen met Marleen Wijnen via
06 21 10 62 66.

Gemeente claimt toeristische positie
Uit een analyse van de website Liefde voor Limburg is gebleken dat er jaarlijks 1,3 miljoen overnachtingen
en 4,8 miljoen dag-bezoeken geteld worden in de gemeente Horst aan de Maas. Griendtsveen, Lottum en
Sevenum staan in de top 10 van meest bezochten dorpen en steden in Noord-Limburg.
Deze lijst wordt aangevoerd door
Arcen. De ‘Mooiste Wandelroute’ gele
gen in Sevenum staat op de 8e plek
van meest populaire routes op de site

Liefde voor Limburg. In 2010 werd dit
nog tot de mooiste route van Nederland
verkozen. De Mariapeel, aan de rand
van Horst aan de Maas, mag zich, na

de twee Nationale Parken in NoordLimburg, het meest populaire natuurge
bied noemen. Nationaal Park De Groote
Peel staat op 2 en De Maasduinen op 1.

De Wekkerradio in Broekhuizenvorst
Het ochtendradioprogramma De Wekkerradio is zondag 8 juli op locatie in de kermistent in Broekhuizenvorst.
Aanleiding hiervoor is het vijfjarig bestaan van de kermis. Ze staan daar van 09.00 tot 12.00 uur.
Het is al jaren geleden dat het
radioprogramma live te beluiste
ren was via Omroep Reindonk in
de gemeente Horst aan de Maas.

Presentatoren zijn Louis en Veronique.
Tijdens de uitzending komen diverse
artiesten die optreden verzorgen.
Zo komen de jongens van Altied noeit

te Laat, Anita Rosendorf, Roel Backus
en Nienke Wijnhoven. Weerman Thijs
Zeelen, bekend van L1, komt ter plekke
vertellen wat het weer gaat doen.

Venray

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

Gebiedsteams

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Medische
zorg

service 27

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
6 t/m 8 juli 2018
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
T 0478 58 45 04
9 t/m 12 juli 2018
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05

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

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

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

IEDERE DAG AAN
AUTO’S SLEUTELEN?
Erik wilde dat, dus werd hij monteur! Wij zoeken nieuwe
technische collega’s, ben jij er één van?

MONTEUR AUTO- EN BEDRIJFSWAGENS
ALLROUND TECHNISCH MEDEWERKER
www.werkenbijmunckhof.nl

ROERMOND

HEERLEN

WWW.SUPERKEUKENS.NL

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

HORST

compleet met combimagnetron, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast,
spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

compleet met koel-vriescombinatie, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

197 + 283 + 162 cm

Casali

300 cm

€ 9299,-

Breitner

€ 4199,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

