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Rundje um de Zaal
In Meterik vond op zaterdag 7 juli Rundje um de Zaal plaats. Een laagdrempelige hardloopwedstrijd waarmee het begin van de Miëterikse kermis op sportieve wijze
werd ingeluid. Voor de kinderen was er een parcours van 500 en 1.000 meter. Voor de volwassenen was er een parcours van 5 en 10 kilometer, dat onder andere door de
molen en het Bakhuuske liep.

College B&W: ‘Verplaatsing TaalRijk
naar Dendron College lost leegstand op’
Het college van burgermeester en wethouders laat in een raadsinformatiebrief van dinsdag 3 juli aan de gemeenteraad weten te willen kijken naar verplaatsing van TaalRijk in
Hegelsom. De nieuwe locatie die het College op het oog heeft is het juniorcollege van het Dendron in Horst. Aanleiding voor de verplaatsing is de daling in het aantal leerlingen.
Het voortgezet onderwijs
TaalRijk is per ingang van het schooljaar 2016/2017 opgezet op de
locatie Petc+ in Hegelsom, speciaal
voor kinderen van statushouders en
vluchtelingen. Dit is gedaan in
samenwerking met het regionale
voortgezet onderwijs en regiogemeenten Venlo, Venray, Peel en
Maas en Horst aan de Maas.
Onder regie van de gemeente Horst
aan de Maas kon het project TaalRijk

opgezet worden en bood de locatie
plaats voor maximaal 160 leerlingen. De gemeente Horst aan de
Maas heeft met de eigenaar van de
twee panden een huurcontract
afgesloten voor minimaal vijf schooljaren. Dit was in lijn met de termijn
gedurende welke het AZC in
Blitterswijck gevestigd zou zijn.
Echter, door de verminderde asielinstroom in Nederland is per eind 2017
het AZC in Blitterswijck opgeheven,

waarmee ook het aantal leerlingen
op Taalrijk gedaald is. De school
heeft nu nog 75 leerlingen, maar
naar verwachting zijn dat er 50 voor
het schooljaar 2018/2019.
Het regionale onderwijsbestuur LVO Noord is tot de conclusie gekomen, dat voortzetting van
TaalRijk op de locatie Hegelsom,
niet langer verantwoord is vanwege
de toenemende leegstand op die
locatie en de te hoge exploitatie-

kosten daarvan, laat het College in
de RIB weten. Het Dendron juniorcollege daarentegen heeft te kampen met leegstand. “Herhuisvesten
van TaalRijk in het juniorcollege
biedt een oplossing voor de leegstand in het junior college. Vanwege
de toenemende leegstand (daling
aantal leerlingen) komt het Junior
College met ingang van het schooljaar 2018-2019 deels in exploitatie
terug naar de gemeente. Deze leeg-

stand kost de gemeente circa 5.000
euro per lokaal op jaarbasis”, zo valt
er te lezen in de raadsinformatiebrief. Ook laat het College weten
dat de locatie alle randvoorwaarden
biedt voor een passende onderwijsopvang van nieuwkomers uit de
regio Venray, Horst aan de Maas en
eventueel Peel en Maas als overloop
van Venlo. De RIB wordt dinsdag
21 augustus tijdens de raadsavond
besproken.
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Oud Limburgs Schuttersfeest

Sint Sebastianus Sevenum wint ‘D’n Um’
Schutterij Sint Sebastianus uit Sevenum heeft op zaterdag 7 juli in het
Belgische Ophoven het Oud Limburgs Schuttersfeest gewonnen en daarmee het bijbehorende beeldje D’n Um. De vereniging mag zodoende
volgend jaar het schuttersfeest organiseren. Ze werd zaterdagavond in
Sevenum gehuldigd.
In de finale ging het tussen Sint
Sebastianus en Sint Petrus & Paulus
Susteren. Het winnende zestal uit
Sevenum bestond uit Henk van Rengs,
Monique Janssen, Justin Hermkens,
Tom Joppen, Hay Huijs en Erik Sturme.
Volgens Monique Janssen werd het
hele team overrompeld toen ze
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beseften dat ze gewonnen hadden.
“Het was een geweldig moment dat
echt onbeschrijfelijk was. Daarna werden we ook helemaal overspoeld met

felicitaties en reacties. Dat maakt het
ook erg bijzonder en onwerkelijk
allemaal”, vertelt Jansen. Ook over een
huldiging konden ze alleen nog maar
dromen. Janssen: “Een paar jaar
geleden hebben we het er wel eens
over gehad, toen we op het terras hier
in Sevenum zaten, hoe het zou zijn als
we het OLS zouden winnen. En dan sta
je nu ineens op de platte kar voor

iedereen in Sevenum.”
Wethouder Han Geurts was ook
in Ophoven aanwezig. “Het was heel
spannend allemaal. Nadat Schutterij
St. Lucia uit Horst en Schutterij St. Jan
uit Grubbenvorst in de loop van de dag
werden uitgeschakeld, zijn ze gezamenlijk Sevenum gaan aanmoedigen.
Als één gemeente samen stonden wij
achter Sevenum en de ontlading was

dan ook ongelofelijk toen dat laatste bolletje geraakt werd.” Ook is hij
zeer verheugd om het feit dat volgend
jaar het OLS in Sevenum plaatsvindt.
“Zeker in het kader van 800 jaar Horst
aan de Maas in het komende jaar. Het
had geen beter moment kunnen zijn.
Het komt allemaal heel mooi samen
op deze manier, ook voor Horst aan de
Maas als gemeente.”

‘Floriadeterrein moet
open blijven voor recreatie’
Het Floriadeterrein in Venlo moet open blijven voor recreatie. Dat stellen PvdA, SP, D66+GroenLinks, CDA en Essentie. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 juli riepen ze het College van B&W van Horst aan de Maas op in gesprek te gaan met gemeente Venlo en Greenpark Venlo.
De directie van Greenpark Venlo
liet onlangs weten dat wat haar
betreft het Floriadeterrein vanaf dit
najaar alleen nog maar tijdens
kantooruren toegankelijk is voor
wandelaars en fietsers. Momenteel
kunnen zij daar elke dag tussen
zonsopgang en -ondergang terecht.
Volgens de directie gaan de bedrijfsactiviteiten op het terrein niet meer
samen met recreatief gebruik zonder
toezicht. Volgens de PvdA worden

daarmee de spelregels veranderd.
“In het bestemmingsplan voor de
Floriade, dat in 2008 werd vastgesteld,
staat dat het terrein recreatief te
gebruiken zou zijn”, zegt fractievoorzitter Roy Bouten. “Nu wordt dit ineens
veranderd.” “Hoe is het mogelijk dat
dit zelfs overwogen wordt?”, was ook
Jos Gubbels van D66+GroenLinks van
mening. De PvdA vindt dat het
Floriadeterrein ook in de toekomst
voor een zo’n groot mogelijk deel

toegankelijk is voor allerlei vormen
van recreatie, met oog voor de aanwezige bedrijvigheid. “Dit project heeft
ons klauwen met geld gekost”, stelde
SP’er Bart Cox, “dan mogen we er ook
gebruik van maken.” In een motie,
ondersteund door SP, D66+GroenLinks,
CDA en Essentie, riep de PvdA daarom
het college op in gesprek te gaan met
gemeente Venlo en de directie van
Greenpark Venlo om openstelling te
garanderen. Dit laatste ging voor de

VVD te ver. “We vinden dat er overleg
moet zijn met de partijen, maar er
moet wel rekening gehouden worden
met de belangen van de ondernemers”, aldus Peter Elbers.
Wethouder Bob Vostermans gaf
aan dat het Floriadeterrein officieel
Venloos grondgebied is. “Formeel
zit Horst aan de Maas dus niet aan
tafel. Maar we zullen er een punt van
maken tijdens het overleg met de
aandeelhouders.”

Politiebureau Horst aan de Maas wijzigt
openingstijden

Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans

Het politiebureau in Horst aan de Maas wijzigt met ingang van zaterdag 14 juli de openingstijden, in afstemming met het politiebureau in Peel en
Maas. Het is een keuze die gemaakt is om de bureaus efficiënter te laten werken.

Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl

Het politiebureau in Horst aan de
Maas is geopend voor publiek op
maandag, dinsdag en donderdag,
terwijl het bureau in Panningen in Peel
en Maas geopend is op maandag,
woensdag en vrijdag. Op de genoemde
dagen zijn de bureaus open van 09.00
tot 17.00 uur. Voor de inwoners in dit

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

Horst-Peel en Maas. “We merken dat
de laatste tijd de aangifteagenda’s niet
meer compleet gevuld zijn. Het is dan
natuurlijk hartstikke jammer dat
agenten op het bureau wachten tot er
iemand komt voor een afspraak.
Deze agenten kunnen we dan veel
beter inzetten op straat.”

Daarnaast wordt er ook geconstateerd
dat burgers veel meer telefonisch of
digitaal doorgeven, waardoor een
bezoek aan het politiebureau niet altijd
meer nodig is. De politie wil op deze
manier een besparing realiseren die
ten goede komt van ‘meer blauw op
straat’.

Pater Ben Faas legt taken neer
De zeereerwaarde Pater Ben Faas S.M.M. is met ingang van 31 mei ontheven van zijn taak als assistent van de parochie Heilige Barbara in
Griendtsveen. Pater Faas heeft om gezondheidsredenen zijn taken neergelegd.
Hij heeft twintig jaar als waarnemend pastoor en later als assistent

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.

voor de kerk en het bisdom gewerkt. In
verband met de behandeling van zijn

ziekte is pater Faas op 21 juni verhuisd
naar een verpleeghuis in Brunssum.

Post voor pater Faas kan naar het klooster in Valkenburg gestuurd worden.

Crist Coppens

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.

bewakingsgebied betekent dit dat er
elke dag wel een politiebureau open is
voor het doen van aangifte, meldingen
of het stellen van vragen. “Het is een
bewuste efficiencykeuze om beide
politiebureaus niet meer elke dag open
te houden voor de inwoners”, vertelt
Jeremy Jonker, teamchef basisteam

geldig t/m
zaterdag
14 juli 2018
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3D-zebrapad

Horsterdijk in Lottum
weer geopend
Na maanden van grootscheeps opknappen, is op vrijdag 6 juli de Horsterdijk in Lottum weer in gebruik
genomen. Dit ging gepaard met de feestelijke onthulling van het nieuwe 3D-zebrapad, een middel dat snelheidsremmend moet gaan werken.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Voor ons regiokantoor in Horst zijn wij op zoek naar een

Recruiter

(32–40 uur per week)

Vac. nr. P026422

Uitdagende functie voor een HBO’er met mensenkennis en organisatievermogen, een arbeidsmarktspecialist die weet waar de
regionale kansen liggen. Je bent verantwoordelijk voor het complete proces van werving, selectie en plaatsing van kandidaten.
Bij arbeidsbemiddeling raak je de corebusiness van bedrijven
én het hart van mensen. In een snelgroeiende organisatie sta
jij voor de juiste match tussen kandidaten én vacatures bij
onze opdrachtgevers. Je komt terecht in een leuk, leergierig
team, krijgt 41 ‘vakantiedagen’ en goede marktconforme
arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie op ab-werkt.nl/recruiter-horst

De officiële opening werd vooraf
gegaan door een woordje van
wethouder Thijs Kuipers. “Er zijn
verschillende veranderingen toegepast aan de weg: er zijn speciale
waterkolken geplaatst waardoor
het water beter weg kan, voor de
fietsstroken zijn geluidsreducerende
klinkers gebruikt en ook de rode

kleur moet alarmerend werken.
Alles in het kader van de veiligheid.”
Een andere aanpassing aan de
weg is het 3D-zebrapad, een zebrapad dat zo geplaatst is, waardoor
het lijkt alsof er blokken op de weg
staan. Dit moet snelheidsremmend
gaan werken. Ondanks al deze

aanpassingen benadrukt wethouder Kuipers dat een hoge mate van
veiligheid in hoge mate door de
weggebruikers zelf bepaald wordt.
Aansluitend werd er zodoende door
de aanwezigen een manifest getekend, waarmee ze instemmen om
om niet harder dan 50 kilometer per
uur over de weg te rijden.

Wat pakken we
vandaag aan?
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NL Horst
T. 077 – 39 808 83
ab-werkt.nl

#

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

De Melderse Examenfuif vond vrijdag 6 juli plaats vlak buiten Melderslo. In een tent kwamen
examenkandidaten en andere feestvierders samen om al feestend het begin van de zomervakantie
in te luiden. Het evenement was uitverkocht. Optredens werden verzorgd door The Partysquad,
Hitmaestro en Jop Cox.

HET UNIEKE AARDBEIENLAND... GELUK!
MET ZOMERS VOORDELIG GENIETEN VOOR ONZE GEWAARDE
KLANTEN UIT HORST E.O. WAARONDER U

ongekend veel voordeel

3 BAKJES 500 GR

€ 3,00

tegen inlevering van deze bon
geldig op 13, 14 en 15 juli en niet i.c.m. andere kortingen

#

Melderse Examenfuif

nog 7 weken.....
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Wandelen in Horst aan de Maas

Heesbergroute

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: de Heesbergroute.

De Heesbergroute leidt je
door het wandelgebied De
Heesberg. Dit wandelgebied ligt
tussen de dorpen Kronenberg en
Evertsoord. Veel van dit soort
gebieden zijn verwilderd en
onbegaanbaar, maar De

Heesberg is gelukkig nog goed te
bewandelen door de verschillende
paden en wegen in het gebied.
De route begint bij een knooppunt
dichtbij de visvijver in Kronenberg.
Vanuit daar moet je een klein stukje
over de verharde weg. Het is jammer

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

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

Wereldoorlog. Zo is het eerste oorlogsmonument op de route al binnen
twee minuten lopen te bewonderen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was
deze boerderij erg belangrijk voor
het verzet. Vanuit hier werden alle
verzets- en onderduikers activiteiten
gecoördineerd. Terwijl je dit monument bewondert, moet je wel opletten voor voorbij komend verkeer.
Aangezien dit gedeelte van de route
langs een doorgaande weg is, is het
sowieso een goed idee om hier het
verkeer in het oog te houden. Na dit
monument gaat de route verder over
de verharde weg.
Al snel komt er een rustplek
in zicht. Bij het veldkruis aan de
Kronenbergerweg staan een paar
bankjes waar even uitgerust kan worden. Hierna volgt het laatste stukje van
de route op verharde weg. Net voordat je de natuur induikt, staat er nog
een kapelletje aan de weg. Dan ga je
de natuur in. De weg is goed bewandelbaar en het is een erg rustige
route. Dit gedeelte van de route voert
je door een bos waar het niet druk
is. Het enige teken van leven is een
moestuintje van iemand dat middenin het bos staat. Na een stuk door
bos gelopen te hebben, kom je al snel
een tweede kapelletje tegen. Het
mooie aan deze kapel is dat er binnen

een boek ligt waarin mensen een
bericht aan Sint Antonius kunnen
schrijven, over wat ze hopen voor
anderen of voor zichzelf. Na dit punt
vervolgt de route zich door het bos.
Tijdens dit stuk kom je langs het
Equestrian Centre De Peelbergen.
Doordat hier zoveel paarden voorbij komen, is opletten voor paardenpoep zeker geen slecht idee.
Gelukkig hoef je hier niet lang
alert op te zijn, want al snel ga je
weer weg van het paardencentrum
het bos in. In het bos kom je nog
meer overblijfselen uit de Tweede
Wereldoorlog tegen. Op enkele
plekken is namelijk te zien waar
bommen terecht zijn gekomen.
Vervolgens word je het bos uitgeleid en kom je op een zandweg
terecht. Aan de andere kant van het
open veld voor je, zie je de achtbanen van attractiepark Toverland.
Als de wind de juiste richting staat,
hoor je de kreten van de mensen in
de attracties. Dan is het even niet
duidelijk of je naar links of rechts
moet. Het lijkt alsof er een paaltje
ontbreekt, maar naar links gaan
blijkt de juiste keuze. Daarna is
het al snel weer een kwestie van
paaltjes volgen. Na nog een stukje
wandelen komt de visvijver weer in
zicht en is de wandeling klaar.

dat dit gedeelte van de route over de
verharde weg is, maar toch is er van
alles te zien. De tocht volgt namelijk
ook een deel van de Oorlogssporenroute van de dorpsraad Kronenberg.
Onderweg kom je diverse plekken
tegen die herinneren aan de Tweede

Gemeenteraad pleit voor meer
agenten in Limburg
De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil dat het College van B&W er bij de minister op aandringt meer
agenten beschikbaar te stellen voor Limburg. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 juli.
Onlangs werd bekend dat van de
1.111 agenten die het kabinet volgend
jaar beschikbaar stelt, er in totaal
31 aan Limburg worden toegewezen.
Dit tot teleurstelling van veel
Limburgse gemeenten en de Provincie.
Daar werd twee weken geleden een
motie aangenomen, waarin
Gedeputeerde Staten worden opgeroe-

pen actief te lobbyen voor meer
politiekrachten. De provinciale partijen
willen dat de criminaliteit in de
provincie ook in de toekomst goed
bestreden kan blijven worden en daar
zijn meer agenten voor nodig, vinden
ze. Die mening ondersteunen ook de
politieke partijen van Horst aan de
Maas. Tijdens de gemeenteraadsver-

gadering werd door de gemeenteraad
unaniem een motie van
D66+GroenLinks, SP en VVD aangenomen waarin het college werd opgeroepen een brief naar het ministerie
van Justitie en Veiligheid te sturen.
“Hiermee geven we een krachtig
signaal af”, aldus Roy Bouten van de
PvdA.
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Horsterse doet in rolstoel mee aan Vierdaagse

‘Iemand met een beperking
kan grenzen verleggen’
Marly Seegers (54) uit Horst zit al dertien jaar in een rolstoel, maar ze laat zich niet beperken door haar
lichamelijke beperking. Dit jaar doet ze samen met Ell Jans (61) uit Wanssum voor de eerste keer mee aan de
Vierdaagse in Nijmegen van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 juli.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709
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Marly kwam in een rolstoel
terecht, nadat ze door de complicatie
van een gebroken enkel dystrofie (een
aandoening waardoor het lichaam niet
reageert zoals het moet, red.) kreeg.
Echter, stilzitten was voor haar geen
optie. Ze moest bezig blijven, want
anders lag een elektrische rolstoel in
het verschiet voor haar. “Dat wil ik
absoluut niet, dus ben ik op zoek
gegaan naar mogelijkheden om actief
en sportief te blijven. Maar ik kwam er
al snel achter dat er geen aanbod in
de gemeente Horst was op dat gebied
voor mensen met een lichamelijke
beperking”, vertelt Marly. Uiteindelijk
kwam ze bij een fitnessgroep La Vita
Sana in Blerick, maar die groep is
opgeheven. Nu maakt Marly zich sterk
samen met CDA-raadslid Roy Bouten
om sport voor mensen met een
beperking op de kaart te zetten in
Horst.

Vrijwilligerswerk
Zonnebloem
Ell leerde ze kennen door haar
vrijwilligerswerk via de Zonnebloem,
samen gingen zij aan de slag om een
jubileumboek op te stellen in het
kader van 40 jaar Zonnebloem. “Van
daaruit heeft het contact zich ontwikkeld en zijn we ondertussen goede
vriendinnen geworden”, vertelt Ell.
“Een vervolg werd hieraan gegeven
toen we de kerstballenwensen van
de Zonnebloemgasten gingen bundelen. De wens van Marly was om nog

een keer naar de Eerste en Tweede
Kamer in Den Haag te gaan, dus dat
hebben we toen gedaan. Dat was
heel gezellig, dus stelde ik voor dat
ze iets uit mocht zoeken om daarna
te gaan doen.” Toen kwam boven
water dat Marly nog heel graag aan
de Vierdaagse mee wilde doen. Marly:
“Dat wilde ik altijd nog een keer graag
doen, maar ik had nooit tijd. En toen
ik eenmaal de tijd had, zat ik in een
rolstoel.” Ell: “Mijn eerste reactie was:
weet je waar je aan begint? Waar ik de
moeilijkheden zag, zag Marly voornamelijk de mogelijkheden, maar
al gauw besloot ik het een kans te
geven.”

Met fietskar naar
Venray
Zo zijn ze samen in januari van
dit jaar begonnen met oefenen en
toen ze in februari voor de eerste
keer 20 kilometer hadden afgelegd,
hebben ze zich definitief opgegeven.
Samen doen ze mee met een grotere groep genaamd de x-toppers. Een
groep bestaande uit mensen met een
beperking, ongeacht of dit nu lichamelijk, verstandelijk of psychisch is.
Iedereen is daarbij gekoppeld aan een
buddy en Ell is de buddy van Marly.
“De organisatie van die groep regelt
alles voor ons. We hebben in Lent een
accommodatie en we hoeven alleen
maar te zorgen dat we overal op tijd
zijn”, vertelt Marly. Met deze groep
trainen ze ook, maar ook trekt Marly

er op uit met Ell. Maar steeds vaker
gaat Marly alleen op pad. “Een tijdje
terug ben ik met een fietskar achter
mijn rolstoel naar Venray gegaan, over
een weg die parallel loopt aan de A73.
Dat trok stiekem best veel bekijks van
automobilisten”, vertelt ze niet zonder trots.

Doel nu al bereikt
Ze doet alles zelf, wat inhoudt
dat ze zichzelf vooruit rolt met de
rolstoel, ook tijdens de Vierdaagse
in Nijmegen. “Regel is dat ik mezelf
moet voortbewegen. Niemand mag
aan mijn rolstoel komen, dat wordt
zo door de organisatie gesteld. Als
iemand mij helpt, word ik gediskwalificeerd. Ook al is dat op de
Zevenheuvelenweg, die bekend staat
als het moeilijkste stuk van de vierdaagse”, weet Marly te vertellen.
“Het vergt dus pure spierkracht van de
armen, maar met onze goede voorbereiding komt dat helemaal goed.”
Ook moet ze er voor waken dat ze niet
te snel gaat en dat ze het wandeltempo van de groep aanhoudt. “Ik kan
gemakkelijk 8 kilometer per uur gaan,
maar dan raak ik los van de groep
x-toppers. We moeten bij ieder controlepunt gezamenlijk aankomen.” Marly
en Ell willen graag de eindstreep halen
op dag vier, maar hun doel hebben
ze al bereikt. “We hebben nu al laten
zien dat iemand met een beperking
zijn grenzen kan verleggen”, laat Ell
weten. “En mijn conditie is er ook op
vooruit gegaan”, lacht Marly.

INCARE BV, gelegen op het Keizersveld te Venray, is een bedrijf dat
vochtige doekjes ontwikkelt en produceert voor de Europese markt.
Als uitbreiding op onze afdeling Techniek hebben we plaats voor:

2 Allround
Technisch Assistenten/
Onderhoudsmonteurs

(m/v)

Rechterhand van het Hoofd Technische Dienst
In deze afwisselende fulltime spilfunctie draag je zorg voor het onderhoud
van het machinepark, het gebouw en de gebouwgebonden installaties.
Je lost zelfstandig storingen op. Je ondersteunt het productieproces en de
machine-operators. Je voert naar eigen inzicht en in overleg aanpassingen
en verbeteringen uit aan het productieproces.
Functie-eisen:
• MBO-niveau (bijvoorbeeld Mechatronica)
• Kennis van Elektrotechniek is een must
• Aantoonbare (ruime) ervaring in een vergelijkbare functie
• Zelfstandig én in teamverband kunnen werken
• Bereid zijn in de toekomst in 2 ploegen te werken
• Bereid zijn voorlopig oproepdiensten te draaien
• Collegiale en flexibele instelling
• Oog voor schoon en veilig werken
Wij bieden je een afwisselende, uitdagende baan in dagdienst in een informeel bedrijf met ca 50 medewerkers. Bovendien is er de gelegenheid om
verdere opleidingen te volgen.
Wat kenmerkt Incare: korte communicatie lijnen, maximale ruimte voor
eigen initiatief, vertrouwen, open cultuur, flexibel, betrouwbaar, vooruitstrevend, familie- en teamgevoel.
Indien je belangstelling hebt voor deze functie of graag meer
informatie wilt, neem dan contact op met:
Incare BV, Keizersveld 99, 5803 AP Venray, 0478-553800
info@incarebv.nl t.a.v. Jack van Duren

W W W. C O D I G R O U P. C O M / I N C A R E
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Moedig ging je door, steeds weer positief en bescheiden.
Opgewekt en zorgzaam, nimmer klagend, altijd stil dragend.
Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een grote
vreugde dit in saamhorigheid en uit liefde voor je te mogen doen.
Je was voor ons ... ôzze lieve Va, Opa en Opa Toën ...
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in de leeftijd van 88 jaar, ben je
omringd door je kinderen van ons heengegaan

Toonechtgenoot
Coenders
van

Door Coenders - Poels † 2010
* Lottum, 8 februari 1930
Venlo
Lottum

Venlo
Horst

Swolgen

Venlo

† Lottum, 7 juli 2018

Leo † Mia †
Miep en Jan
Kim en Thijs, Janne, Jitze
Rob en Christel, Max, Josje, Moos
Niek en Silke, Lisa, Simon
Roy en Brenda
Sandra en Kees, Sjors, Luna
Leon †
Jo
Bart en Olga, Stef, Sam, Nikki
Loes en Paul, Bram, Gijs
Paulien en Andrew
Monique ♥ en Jeroen, Moos, Niels
Leo en Henny
Diana en Rob, Britt, Imke, Daan
Cindy en Victor
Erik en Ramona, Myrthe, Veerle, Ruben
Peter †

Smetenhof 10, 5973 KD Lottum
Ôzze Va is thuis, waar jullie persoonlijk afscheid kunnen nemen woensdag
11 juli van 18.30 tot 20.30 uur.
We zullen ôzze Va bijzonder gedenken tijdens de avondwake donderdag
12 juli om 19.00 uur in de Sint- Gertrudiskerk te Lottum.
De uitvaartdienst vindt plaats vrijdag 13 juli om 10.30 uur in bovengenoemde
kerk. Daarna begeleiden we ôzze Va naar zijn laatste rustplaats bij ôs Mô op
het kerkhof.
Voorafgaand aan beide diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie aan KWF Kankerbestrijding op prijs.
Dokter Janssen en dokter Peeters, de megjes van het Groene Kruis en Proteion, heel
veel dank voor de geweldige en liefdevolle verzorging van ôzze Va.
Mochten jullie geen persoonlijk bericht ontvangen, gelieve deze advertentie
als zodanig te beschouwen.

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Je liefde voor ons stond bovenaan
Wij moeten aanvaarden om zonder jou... verder te gaan
Na een kortstondig ziekbed is toch nog onverwachts
op 86-jarige leeftijd rustig ingeslapen
mijn lieve vrouw, ôs mam, oma en oma-frietjes

Mia van Ooijen-Teegelbeckers
echtgenote van

Piet van Ooijen
Venlo, 9 juli 2018
Horst, Wim en Yvonne
Michelle
Roxanne
Horst, Mien en Math
Joey
Jenna
Melderslo, Riek en Hay
Erwin †
Linda en Jeroen
Mees, Thijsje, Faas
Correspondentieadres:
Fam. Joosten-van Ooijen
Loevestraat 38
5961 TX Horst
Op zaterdag 14 juli 2018 om 12.00 uur willen wij samen met jullie
afscheid nemen van mijn lieve vrouw, ôs mam, oma en oma frietjes in
crematorium Boschhuizen Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray / Oostrum.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Ôs mam is bij Mien en Math op de Loevestraat 38 te Horst
waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

Bedroefd heeft het bestuur kennis genomen
van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Dankbetuiging

Het heeft ons bijzonder getroffen zoveel blijken
van medeleven te mogen ontvangen na het overlijden van

Cisca van den Broek - Philipsen
echtgenote van

Hein van den Broek †
Te weten hoe zij gewaardeerd werd tijdens haar leven
is voor ons een grote steun en troost.
Heel hartelijk dank.
Mariet en Twan
Yvonne en Robbin, Anita
De zeswekendienst vind plaats op zaterdag 21 juli 2018
om 19.15 uur in de parochiekerk van de H. Theresia te Kronenberg.

Joep Hagens
Het bestuur wenst zijn kinderen en kleinkinderen
alle sterkte toe met dit grote verlies.
Veilig Verkeer Nederland afdeling Horst aan de Maas

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.
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.

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

Wiek en An
Künen-Rijs
Van harte gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen
Zilverschoon 7
5975 TE Sevenum

Geboren
6 juli 2018

Manouk
Dochter van
Fons Voesten & Natascha Koster
Zusje van Lars
van Douverenstraat 62, 5961 JJ Horst
Geboren

Noud
8 juli 2018
Zoon en broertje van
Guus van Rens
en Petra Willems
Lotte en Pim
Leeuwerweg 15
5962 NT Melderslo

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Healing Creme huidverzorgende
creme, bij brand- en schaafwonden,
insectenbeten, jeukstillend. Info
www.praktijkgerhegger.nl. Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.

Hulp in de tuin gezocht,
bij voorkeur vutter 1 dagdeel in de
week. Interesse bel 06 54 98 24 55.
Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.
Kantoorruimte in Horst-centum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00,
div. afmetingen, tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.

Dag en nacht bereikbaar

18 juli 2018
50 jaar getrouwd

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Personeel gevraagd:
rozenoculeerders en binders. J. Geurts
Lottum tel. 06 28 12 24 01.
Verdellen timmerwerken. Heeft u
een overkapping, dakkapel, schuifkast
of nieuwe houten kozijnen nodig? Kijk
op www.verdellentimmerwerken.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Openingsactie. Powerful Stones
opent 14-07-2018 haar deuren op
Veemarkt 7A. Massages mogelijk
vanaf € 25,-. 13.00 uur demonstratie
Guasha. Uitstekend geschikt tegen
spierklachten. www.powerfulstones.nl
06 40 88 97 54.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Gevr. poetshulp voor 3 uur elke
2 weken in Horst. Tel. 077 398 22 06.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop BBQ pakketten.
Te koop BBQ en vlees pakketten
van onze scharrelvarkens. Het vlees
is vacuüm verpakt en ingevroren.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.
Te koop luxe appartement
in centrum van Horst. Vraagprijs:
€ 249.000. Bel voor meer informatie:
06 10 20 68 12.

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

Gerrit Angenent
echtgenoot van

Riet Angenent-Zeilstra
✶ Woubrugge, 5 maart 1937

Te koop pruimen.
G. Theeuwen Flemingweg 2 Swolgen
0478 69 15 12.

Poetshulp Hegelsom voor 3 à 4 uur
per week bij gezin in Hegelsom.
Tel. 06 83 38 77 11.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit o.a. rabarber, frambozen,
perziken, komkommers, courgettes,
snoep- en soeptomaten, pepers enz.
Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Rijbewijskeuringen senioren,
wekelijks. B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
tel. 0478 53 17 48.

Grubbenvorst, Horsterweg 57, 5971 ND
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op zaterdag
14 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
KWF kankerbestrijding op prijs gesteld. Hiervoor staan
collectebussen bij het condoleanceregister.

Onbegrijpelijk

Breigaren opruiming.
Breimode en Handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75.
Volg ons op facebook.
Te koop zonnebloemen en
koffieboeketjes a € 2,-. Veldboeketten
op bestelling. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.
Te koop vleespakketten.
Rosé kalfsvlees, hobbymatig op stro
opgefokt. Bezichtigen is mogelijk.
Tel. 06 21 88 85 66.

† Grubbenvorst, 10 juli 2018

Grubbenvorst, Riet
Hegelsom, Hans †, Miranda en Theo
Jeffrey en Noa
Krissy
Horst, Gerco
Venlo,
Nadia en Floyd
Tilburg,
Amber en Jorrit
Grubbenvorst, Harry
Grubbenvorst, Marja

Huishoudelijke hulp.
Poetsen van woonhuis in Melderslo.
Reacties op: 06 11 21 42 98
ná 19.00 uur.

Te koop aanhangwagen (bakwagen),
3 x 1.4 meter. Lichte opknapbeurt
nodig. Vraagprijs 275 euro.
Tel. 077 398 34 47
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Onverwacht en veel te vroeg hebben wij
afscheid moeten nemen van onze collega

Annie Janssen
Met het overlijden van Annie verliezen wij een betrokken,
zeer gewaardeerde collega en een mooi mens.
Wij leven intens mee met Perry, familie en vrienden en
wensen hen veel sterkte toe bij het dragen van dit groot verlies.
Peter, Wil en alle collega’s van Plus Lucassen

Verse bramen en frambozen!
Verse frambozen, bramen, rode en
blauwe bessen van de teler! Malina
Fruits, Tongerloseweg 11, Hegelsom,
06 16 04 23 57. Ma-zo geopend!

Lichtgevende
wegbelijning
fietspad in Sevenum
Na de eerste proef op een fietspad aan de provinciale weg N272 in
Noord-Brabant, heeft Provincie Limburg gekozen voor een nieuw proeftraject met lichtgevende belijning. Dit doet ze op het fietspad aan de N277
ter hoogte van de Middenpeelweg in Sevenum.
Het betreft hier een glow-in-thedark-belijning, die is voorzien van een
speciale laag die UV licht absorbeert
en loslaat als het donker is. Dit proces
blijft zich continu herhalen zonder
enige vorm van elektriciteit of schadelijke stoffen.

Ook bij regen of andere weersinvloeden blijft het product actief. Het is
één van de manieren waarop provincie Limburg kijkt naar oplossingen in
buitengebieden om fietsers een
veiliger gevoel te geven wanneer ze in
het donker fietsen.

Afgelopen dinsdag hebben wij, in besloten kring,
afscheid genomen van mijn lieve man, ózze pap,
opa en overgrootvader

Verloren in Horst sleutels met Rabo
Interhelp plaatje. Tel. 06 57 85 77 75.
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.

Jac Smulders
echtgenoot van

Jo Smulders - Verdellen
* Horst, 26 maart 1928

† Venlo, 6 juli 2018

Venray, Gertie en Jos
Anouk en Micha
Aukje en Joep, Sep
Joris

Sevenum,

Venray, Hennie en Peter
Jop
Daan
Mees en Michelle

Panningen, Annemie en Leon
Fenne
Kim en Bart
Jeroen en Marloes

Horst,

Maasbree, Hans en Marian
Esli en Sjoerd
Stan
Luca

Jan en Chris
Lisanne en Rémon
Marly en Ralph
Lenny

Tineke en Wichard
Sjuul
Sjors

Venrayseweg 102, 5961 AJ Horst

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

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

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl
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Oorlogsschuilplaats in
’t Gasthoês ontdekt
In ’t Gasthoês in Horst werd dinsdag 10 juli een schuilplaats geopend die in gebruik was tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Thei Cuppen, die er zelf ondergedoken heeft gezeten, opende samen met historicus Mart van
Issum het luik op de zolder van het cultureel centrum. De twee mannen raakten op de laatste open dag van
’t Gasthoês op zaterdag 7 juli in gesprek over deze schuilplek en ontdekten het luik.
“Het was de laatste kans om een
kijkje te nemen in ’t Gasthoês”, vertelt
Thei Cuppen. “Die kans wilde ik niet
laten schieten. Daarom besloot ik
langs te gaan en de plek op te zoeken
waar ik ondergedoken heb gezeten in
de Tweede Wereldoorlog.” Thei ontmoette Mart van Issum op deze zolder.
Mart had in de wandelgangen
gehoord dat er nog een schuilplaats in
het gebouw verstopt moest zijn.
“Het kan bijna geen toeval zijn dat wij
met elkaar aan de praat raakten”,
vertelt Mart van Issum. “Ik heb 37 jaar
geleden deze ruimte nog dichtgegooid. Ik werkte toen mee aan de
verbouwing en over een schuilkelder
werd niet gesproken. Het werk moest
vooral af zijn, we hadden toen geen
tijd voor de achterliggende verhalen.”
Nu, 37 jaar later, maakten Thei
en Mart samen de vloerbedekking
los en tilden met een breekijzer de

platen van het luik omhoog. Onder
deze platen was een groot, diep gat
waar volwassenen rechtop in konden staan. “We hebben hier in die tijd
wel eens met vijftien tot twintig man
gezeten”, vertelt Thei. “Ik woonde hier
in de buurt en ben door de zusters
opgevangen. ‘t Gasthoês was destijds
namelijk een klooster. De zusters hebben toen erg goed werk verricht. Wij
konden namelijk op de tweede verdieping verblijven en op het moment
dat er gevaar dreigde, verschuilden
wij ons in deze donkere ruimte. Wij
zaten daar dan soms wel uren met zijn
allen. Uiteindelijk heb ik hier zo’n vier
weken ondergedoken gezeten. Maar
ben daarna nooit meer teruggekomen
naar deze plek. Tot nu. Nu hebben we
het meteen open gemaakt, dat is wel
heel bijzonder.”
Na het openen van de schuilplaats
werd een grote Indische lamp gevon-

den en een aantal serviceboekjes
van de goederenlift, die later naast
de ruimte is geplaatst. De goederenlift werd gebruikt toen ’t Gasthoês
na een klooster een ziekenhuis werd.
De boekjes met gebruiksaanwijzing
zijn er waarschijnlijk op die manier
in gevallen. Het is echter een raadsel hoe de lamp in de ruimte terecht
is gekomen. Wat Thei en Mart vooral
hopen, is dat het verhaal overgedragen wordt naar de volgende generaties. “Het is belangrijk dat jongeren
zich nog altijd beseffen dat het niet
altijd zo’n goede tijd is geweest als
dat het nu is”, zegt Thei. “Ik heb een
miserabele jeugd gehad waarin ik
heel erg beperkt was. Het is gewoon
niet te vergelijken met de tijd van nu.
We kunnen met zijn allen blij zijn dat
we niet meer in die tijd leven. Daarom
is het belangrijk dat deze verhalen
niet verloren gaan.”

Laatste open dag ’t Gasthoês

Van decorstukken tot
gepimpte autostoelen
’t Gasthoês in Horst organiseerde op zaterdag 7 juli een open dag
waarbij bezoekers voor de laatste keer een kijkje konden nemen.
Het was de laatste mogelijkheid voordat ‘t Gasthoês op slot gaat voor
een grondige verbouwing.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Tijdens de open dag is er een
route uitgestippeld van de kelder tot
aan de zolder. Deze route leidt langs
alle clubs en verengingen die in het
gebouw zitten. Eén van die verengingen is ‘De Muzikantine’, een
organisatie die jong muzikaal talent
uit Horst aan de Maas aanstuurt.
Zij hebben hun oefenruimte aan
’t Gasthoês vastzitten. Bezoekers
krijgen hier de mogelijkheid om zelf
het een en ander uit proberen op de
muziekinstrumenten. De leerlingen
van de Muzikantine geven een
optreden op de parkeerplaats om
afscheid te nemen van ’t Gasthoês.
Vanwege de verbouwing moeten ze
vanaf maandag 16 juli uitwijken
naar OJC Niks.
Ook staan er verschillende
attributen en decorstukken uit de
geschiedenis van ’t Gasthoês te
koop. Dit staat allemaal uitgestald in
de grote zaal. Er staat van alles tus-

sen: van decorstukken uit verschillende toneelstukken tot gepimpte
autostoelen, maar ook een collectie van oude straatnaamborden
uit de gemeente. Toneelmeester
Joost vertelt: “Herman Brusselmans
en Kristien Hemmerechts hebben
ooit op die stoelen gezeten tijdens
de Boekenweek. Naar afloop hebben ze zelfs de stoelen gesigneerd.
Niet veel mensen weten dat, want
de handtekeningen staan op de achterkant.” Alle stukken die geveild
worden, heeft Joost door de jaren
heen verzameld. “Sommige stukken
heb ik zelf gemaakt of opgeknapt,
maar er zitten er ook bij die ik heb
laten maken door anderen. Dit is
dus eigenlijk mijn eigen collectie,
maar het stond allemaal gestald in
’t Gasthoês en zij wilden er van af.
Daarom leek een veiling me wel een
leuk idee, zo draag ik alvast iets bij
aan het nieuwe Gasthoês.”

Het luik dat dinsdag 10 juli geopend is

PUZZEL

NIEUW!
SEIZOENSDAG 14 JULI
Kom jij zaterdag 14 juli ons
bedrijf bezoeken tijdens de
landelijke blauwe bessen dag?
Tijdens deze dag zijn er
verschillende standjes,
rondleidingen over het
bedrijf, muziek, is er een
GPS tocht voor de jeugd en
voor de kleintjes is er een
kleurwedstrijd.
Ook worden er deze dag
huifkartochten georganiseerd.
Dus laat u vooral verrassen!

In de maanden juli en augustus organiseren we bij “Handje
Gezond” elke zondag leuke huifkartochten ‘rondje blauwe bes’.

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.

Samen met herberg “de Morgenstond” in Griendtsveen wordt
deze culinaire reis elke zondag georganiseerd. Tijdens deze reis
proeft u de blauwe bes op z’n best èn op z’n lekkerst uiteraard.

2

Tijdstippen vertrek
12.00u, 13.30u, 15.00u
Prijs volwassenen
€ 14,75
Prijs kinderen
€ 12,25
Reserveren kan bij Handje Gezond via 06 34451302

3

Vanaf 1 juli tot 1 september zijn wij weer dagelijks geopend
van 9.00u tot 18.00u. voor verse blauwe bessen en blauwe
bessenproducten.
Fam. de Kleijne | Dorperpeelweg 15 | 5966 PM America
handjegezond.nl | blauwebessenwinkel.nl
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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HALLO op vakantie...
HALLO Horst aan de Maas is al op veel plekken in de wereld geweest. Bent u ook, buiten Horst aan de Maas, op vakantie geweest en heeft u een leuke foto gemaakt
met de HALLO? Stuur deze dan naar redactie@hallohorstaandemaas.nl met uw gegevens en wie weet ziet u uzelf terug in de HALLO!

... in Schotland
De in Hegelsom geboren Thea van der Coelen uit Velp ging
onlangs met haar schoonzus Nellie Driessen uit Hegelsom op
vakantie in Schotland. Tijdens die vakantie namen ze een kijkje
bij het zomerstulpje van de Britse koninklijke familie: het
Balmoral Castle bij Aberdeen. Het ideale moment om even bij te
komen met de HALLO.

... in Vietnam
Bovenstaand gezelschap vertrok begin februari voor een vakantie naar Vietnam.
Engelien Breukers, Frank en Huong Hanssen uit Lottum en Mia Theeuwen uit Grubbenvorst gingen
op bezoek bij de ouders van Huong. Engelien was vooral te spreken over het verschil in leefwijze en
hoe gemoedelijk het daar allemaal is. Tijdens het Vietnamese Nieuwjaar op dinsdag 5 februari werd
er een momentje gepakt om te poseren met de HALLO.
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Rockopera Tommy
in het Horster dialect
Het traditionele zomeravondconcert van de Koninklijke Harmonie van Horst vond plaats op
donderdag 28 juni. Tijdens deze avond werd bekendgemaakt dat er in mei 2019 drie uitvoeringen
van de Horster versie van de rockopera Tommy van The Who plaatsvinden. Dit gebeurt in het kader
van Horst aan de Maas 800. Er werd door de harmonie van de mogelijkheid gebruik gemaakt om,
samen met rockband en Roy Verbeek, alvast een voorproefje te geven hierop met het nummer
‘Flipperkâskeuning’, ook wel bekend als het origineel Pinball Wizard. Kijk voor meer informatie op
www.rockoperatommyhorst.nl

Voor meer informatie zie
www.simplythebes.nl

• RONDLEIDINGEN 10.00, 12.00, 15.00 EN 17.00 UUR •
• ZELFPLUK • KLEURWEDSTRIJD •
• LIVE COOKING MET BLAUWE BESSEN •
• TERRAS GEOPEND VOOR GEBAK EN IJS •
• SCHMINKEN 13:00 - 16:00 UUR •
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America
Tel. 06 - 39 23 92 65, Tel. 0493 – 38 07 82

www.blauwebessenland.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Armoedebestrijding
Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld staan vaak aan
de zijlijn. Het niet kunnen meedoen zorgt vaak voor een gevoel van
uitsluiting en onzekerheid. Schaamte en stigmatisering kunnen van
invloed zijn op de ontwikkeling van een kind en vergroten de kans op
verdere achterstand en ongelijkheid. Als SP vinden we dat de overheid er
alles aan moet doen om dit te voorkomen, zodat iedereen opgroeit met
gelijke kansen.
gen wij het college of er al concrete
plannen waren gemaakt, maar men
vond dat de gemeente eigenlijk al
genoeg deed aan armoedebestrijding. Wel werd onderzocht wat

In 2017 kregen alle gemeenten
extra gelden, in te zetten voor extra
armoedebestrijding bij kinderen.
Voor Horst aan de Maas betekent dit
130.000 euro. In maart 2017 vroe-

eventueel nog extra ingezet kon
worden. In mei 2018 kregen we
uiteindelijk een informatiebrief over
de stand van zaken: nog steeds geen
concrete nieuwe acties.
En wat schetst onze verbazing?
Nu blijkt dat het geld niet ingezet is
en dat het zal verdwijnen in de algemene reserves van de gemeente.
De gelden zijn echter wettelijk geoormerkt en dienen voor het aangegeven doel ingezet te worden.
Het verzoek van de SP om het geld

over te hevelen naar het volgend jaar
bij de extra gelden die ook dan voor
armoedebestrijding ontvangen worden, wilde de wethouder niet inwilligen.
De SP zoekt naar een goede
besteding van deze gelden. Heeft u
een idee voor een goede bijdrage
aan armoedebestrijding bij kinderen,
neem contact met ons op.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Kansen grijpen
In mijn vorige stuk heb ik aangegeven trots te zijn op de gemeente
Horst aan de Maas. Daarbij heb ik de economie als groeimotor bestempeld waarbij we, nog meer dan nu het geval is, over onze grenzen heen
moeten kijken naar kansen die we samen kunnen verzilveren in onze
regio.
Eén van deze kansen doet zich
voor op het gebied van duurzaamheid. Onze regio is verschillende
malen uitgeroepen tot meest aantrekkelijke regio voor de vestiging
van nieuwe logistieke bedrijven.
Dat is mooi en biedt vele nieuwe

kansen, voor ontwikkeling, voor
nieuwbouw en voor nieuwe banen.
We moeten er echter wel op letten
dat we juist bedrijven hierheen halen
waar we trots op kunnen zijn. Niet de
zaken aan het toeval overlaten, maar
bewust kiezen voor de bedrijven met

toegevoegde waarde voor de verdere ontwikkeling van onze agri– en
foodsector en de daaraan verbonden
industrie.
Ook de huisvesting van deze
bedrijven moet meerwaarde brengen
voor Horst aan de Maas. De gronden
van Horst aan de Maas op Greenport
Venlo worden momenteel verkocht.
We moeten onze invloed laten gelden
op de aard van de bouwwerken die
aan de horizon verrijzen. Laten we de
kansen grijpen en zorgen voor attrac-

tieve nieuwe duurzame bouwwerken
waar we nog jarenlang plezier aan
kunnen beleven. Google in dat kader
maar eens op ‘nieuwbouw Rhenus
Tilburg’. Tenslotte roep ik op tegelijkertijd na te denken over hoe wij,
als gemeente, en als inwoners kunnen
meeprofiteren van de duurzaamheidsmaatregelen die daar genomen worden. Gewoon. Doen.
Eric Thissen,
VVD Horst aan de Maas

Op tijd een (evenementen)vergunning
De laatste raadsvergadering heb ik gebruik gemaakt van het spreekrecht voor raadsleden om het college op te roepen met het vergunningsproces aan de slag te gaan. Helaas komt het te vaak voor dat een
vergunningtraject zo lang duurt dat deze pas enkele dagen vóór het
evenement wordt afgegeven. Dit kan anders.
Veel vrijwilligers zijn elk jaar op
de been om iets te organiseren voor
onze gemeenschap. Energie die
onbetaalbaar is en verbindingen legt
voor het leven. Het gemeenschapsdenken is groot in Horst aan de Maas,

zowel onder ouderen als jongeren.
Tijdens ons bezoek aan de kernen
hebben we als raad kennisgenomen
van een aantal van deze initiatieven.
Naar ons inzicht initiatieven die een
grote bijdrage leveren aan de leefbaar-

heid in een dorp. Men staat er niet op
te wachten om lang bezig te zijn met
het aanvragen van een vergunning en
vervolgens het wachten erop. Dit zou
anders kunnen door tijdig de vergunning aan te vragen en vanzelfsprekend
tijdig een antwoord vanuit de
gemeente te ontvangen.
Helaas is dit nog niet altijd het
geval. Afgelopen maanden ben ik
diverse malen aangesproken over met
name de tijd en energie die het kost

omtrent een vergunningaanvraag.
Laat deze kostbare energie niet verloren gaan en ga samen met organisaties en vrijwilligers aan de slag om dit
traject te vereenvoudigen waar dit
mogelijk is. Ik heb vertrouwen in het
college dat dit in de komende tijd goed
neergezet wordt zodat aanvragers en
omwonenden op tijd duidelijkheid
hebben.
Danny van Hees,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Cateringservice

Theaterfestival

Cirque de la Lune

Jolanda Pouwels

Kermis!
Verwen je gasten.

Zaterdagavond 21 juli 2018
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Kasteeltuinen Arcen is het groene
podium voor diverse kleinkunst,
theaterartiesten en live muziek!

Kijk voor meer informatie & tickets op:

www.kasteeltuinen.nl

Straattheater
en kleinkunst
in de tuinen |
Muziekoptredens |
foodstands en
een cocktailbar |
Zinderende vuuract
als finale!

www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453
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Bedrijfsruimte
•
•
•
•

in het centrum van Sevenum, de Gats 4
oppervlakte 670 m2
multifunctioneel
met ruime parkeergelegenheid

VOOR MEER INFORMATIE: 06 - 11 39 70 68
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Nationale wedstrijd

Horsterse genomineerd
voor Trend Vision Award
Jessica Bindewalt - Kleeven van Salon du Trezo uit Horst is genomineerd voor de Trend Vision Award 2018. Dit
werd maandag 2 juli bekend gemaakt in de Westergasfabriek in Amsterdam. In totaal werden er twintig deelnemers genomineerd.
De nationale finale vindt plaats op
10 september tijdens de Amsterdam
Fashion Week op het Museumplein.
Jaarlijks wordt de door WELLA georganiseerde Trend Vison Award uitgereikt

aan haarstylisten in de categorieën
Color Vision en Creative Vision.
Jessica van Salon du Trezo is genomineerd in de categorie Color Vision
waarin er wordt gekeken naar het

kleurgebruik van de deelnemers.
De winnaar van deze nationale wedstrijd mag hierna verder naar de
internationale competitie, die dit jaar
in New York plaatsvindt.

Best Customer Experience Award

Tweede plek retailprijzen voor
Heerenstraat
Kledingzaak Heerenstraat uit Horst is maandag 9 juli tweede geworden bij de uitreiking van de Dutch
Retail Experience Awards. De winnaars van de landelijke retailprijzen werden bekend gemaakt in Amsterdam.
Heerenstraat was een van de winnaars in de categorie: ‘Best Customer Experience Award Women’.
De eerste plaats in deze categorie ging naar ‘OU. Boutique Stories’
uit Amsterdam en INSTORE
Conceptstore uit Delft is derde
geworden.

Heerenstraat uit Horst eindigde
dus op een tweede plaats. De awards
zijn verdeeld in verschillende categorieën waarin het onderscheidende
belevenisconcept van de winkel

centraal staat. Naast de juryprijzen
zijn er ook publieksprijzen uitgereikt.
Eén van de winnaars van de
publieksprijzen is kledingzaak
Vrouw uit Horst.

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

Letselschade:
bel een LSA-advocaat!
Door: Kristel van de Molengraft, advocaat
Stel, u wordt het slachtoffer van een ongeval. Belt u dan meteen een
advocaat? Of bent u bang voor hoge rekeningen? Misschien denkt u wel
dat uw zaak niet ‘belangrijk genoeg’ is voor een advocaat? Ik hoop dat u
na het lezen van dit artikel gewoon durft te bellen!
Bij een ongeval moet de
aansprakelijke partij namelijk al
uw schade vergoeden. Dus óók de
advocaatkosten! De aansprakelijke
partij is meestal de verzekeraar van
de veroorzaker van het ongeval.
Het is dus niet zo dat de veroorzaker
alles zelf moet betalen, wat
weleens gedacht wordt.
Heeft u naast de WA-verzekering
een schadeverzekering inzittende
(svi) afgesloten en veroorzaakt u
zelf een ongeval? Dan wordt ook
uw eigen letselschade vergoed.
Deze verzekering wordt helaas
vaak vergeten.
Hoe kiest u nu de juiste advocaat?
Een letselschadeadvocaat klinkt voor
u misschien hetzelfde als een jurist
van een rechtsbijstandverzekering,
maar dat is niet zo. Elke advocaat
is een jurist, maar niet elke jurist

BEZORGERS
HALLO HORST AAN MAAS

is een advocaat. Na een juridische
studie, moet een advocaat namelijk
verder studeren en beëdigd worden
door de rechtbank.
Om het dan nóg moeilijker te maken:
niet elke advocaat is specialist op het
gebied van letselschade. Net zoals
artsen, kiezen de meeste advocaten
ook voor een specialisme. Voor
letselschade heeft u daarom echt
een LSA-advocaat nodig. Dan weet
u dat uw advocaat lid is van de
specialisatievereniging LSA en dat
uw advocaat over die kennis en
ervaring beschikt die nodig is om
vaak langdurige en ingewikkelde
schaderegelingstrajecten tot een
goed einde te brengen.
Ook als u al een jurist of advocaat
heeft, kunt u altijd gratis en geheel
vrijblijvend contact opnemen met een
LSA-advocaat. U heeft namelijk recht

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!

op een second opinion of om over te
stappen.
Waar ik normaal zeg “bij twijfel niet
oversteken”, adviseer ik u nu juist
“bij twijfel altijd bellen”!

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 82 | www.putt.nl
vandemolengraft@putt.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
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www.TipHorstaandeMaas.nl

Camerabewaking Roeffen Mart
Van de inwoners van Horst aan de Maas heeft ruim 91 procent begrip voor de plaatsing van camera’s op speeltuin Roeffen Mart in
Grubbenvorst, ook al tast het de privacy van de burgers aan. Slechts 4 procent geeft aan het hiermee oneens te zijn. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
De afgelopen maanden is speeltuin
Roeffen Mart in Grubbenvorst herhaaldelijk
slachtoffer geweest van diefstal en vandalisme. Zo werden er tot tweemaal toe dure
schommels gestolen en werd er een klimbrug
in brand gestoken. Zodoende is de stichting
toen ook overgegaan op camerabewaking op
de speeltuin. Dit brengt de kwestie met zich
mee dat hiermee de privacy van de bezoekers
ook in het geding komt. Het merendeel van de
mensen geeft hierbij als reactie dat als je niets
te verbergen hebt, er eigenlijk ook niets aan
de hand is. “Als je niets te verbergen hebt, is
het voor het plezier van de kinderen”, zegt de
een. Een ander geeft aan: “Er is blijkbaar geen
andere mogelijkheid om de speeltuin heel te
houden.” Hoewel daarbij wel door sommigen
de kanttekening gemaakt wordt, dat als de als

Inwonerspanel

1.672 leden

neutraal
5%
oneens
4%
eens
91%

‘Camera’s geven geen
garantie’

mensen iets willen ze toch een manier vinden. aangedragen en 28 procent stemt in met het
“Degenen, die iets willen jatten of vernielen,
verhogen van de beveiliging. Andere oplossindoen dat mogelijk ’s
gen worden aangedragen
nachts en benaderen
in de vorm van een afraseen camera van achtering en de plaatsing van
een kassa. “Chips in de
teren en hangen er
‘Het blijkt nodig te zijn’
toestellen plaatsen zodat
dan een doek over”,
‘Men moet van andermans spullen ze via satelliet opgeis één van de geluiafblijven’
den. Om de privacy te
spoord kunnen worden”,
omzeilen wordt ook
wordt ook aangeleverd
‘Camera’s alleen aan als
voorgesteld de cameals idee.
er geen kinderen spelen’
TipHorstaandeMaas
ra’s alleen in de nacht
is een samenwerkings
aan te zetten.
verband tussen
Een ruime 38 proHALLO Horst aan de
cent is het er over
eens dat het niet mogelijk is om te voorkomen Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
of aanmelden voor de volgende enquête,
dat er spullen gestolen worden uit de speelkijk op www.tiphorstaandemaas.nl
tuin. Kluisjes plaatsen wordt door 9 procent

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

Kansen voor natuur en kleine veehouder
Het tij keert. Waar nu de intensieve veehouderij, gesteund door
subsidies op vergisting en innovaties nog veel geld verdienen, ten
koste van de kleine ongesteunde veeboer, zal het tij keren. De intensieve massavleesproductie wordt vervangen door fabrieksmatig
geproduceerd kweekvlees. Dezelfde kwaliteit. Geen dieren meer
nodig.
Dat de intensieve veehouderij
het milieu op wereldschaal en de
leefomgeving en gezondheid lokaal
zwaar belast is bekend. Toch wordt
deze lobby door conservatief denkende partijen en overheden nog
volop gesteund. De intensieve veehouderij lost het wereld voedselpro-

bleem niet op. Vijf tot tien mensen
zouden kunnen eten van wat één
persoon in de vorm van vlees nodig
heeft. Zo voeden we niet de wereld
maar versterken het voedseltekort.
Ook zorgt de intensieve veehouderij
voor grote mestproblemen.
Waarom kansen voor natuur en

kleine veehouder? Omdat we de subsidiestromen kunnen verleggen van
grote intensieve veehouderij naar de
kleine boer. Met die subsidie lossen
we milieuproblemen voor de kleine
boer op. De kleine boer gunt zijn vee
bewegingsvrijheid. Hij voert met
echte bijproducten. De conversiefactor met goed voedsel wordt lager.
Vlees van de kleine boer is een lekkernij. Kansen voor de kleine boer.
Niet stoppen, maar verbeteren en
mest op eigen land. De stoppersregeling lijkt sympathiek maar is in feite
een verkapte subsidie om ruimte te

maken voor de grote IV-bedrijven.
Een andere duurzame vorm
van vleesproductie is het schieten
van wild. Onze natuur is behoorlijk
ingeperkt. Een verstandig natuurbeheer kan een wildpopulatie productief op een acceptabel niveau
houden. Schrijnende wildsituaties
kun je voorkomen. Beheer gaat hand
in hand met een duurzame natuurlijke vleesproductie zonder mest en
stankprobleem. Ook deze kleinere
hoeveelheid vlees kan als lekkernij
worden gezien. De jacht voelt misschien niet altijd goed, maar goed

gereguleerd is het wel duurzaam.
Met wat visie kan de politiek nu al
zien dat de intensieve veevleesproductie zal verdwijnen. Stuur de subsidies vanaf nu richting duurzame
oplossingen. De kleine veeboer
met land voor zijn mest. De grote
veeboer kan zijn eigen broek best
ophouden. Zet de subsidiedeuren
open voor toekomst voor de kleine
duurzame veehouderij. Doorhollen
naar schaalvergroting is zinloos.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

De overvaltactiek van ondernemer en gemeentebestuur
Het lijkt er op dat niet alleen in Venray ‘het huis brandt’, maar in heel
Noord-Limburg. De Limburger meldt in één week: ‘Melderslo wil nieuwe
buren nog steeds niet’, ‘Als politici voor verandering rug recht houden’
en ‘Het huis brandt in Venray’. En Hallo, donderdag 5 juli “We trekken de
grens bij permanent verblijf van arbeidsmigranten”. Onderwerpen:
noodzaak en huisvesting van arbeidsmigranten.
Tijdens de informatieavonden
proberen ondernemers en gemeenten inwoners en raadsleden te
overtuigen van de noodzaak van
arbeidsmigranten. Er zijn nu al te
weinig arbeidskrachten en dat zal zo
nog een tijd lang blijven. Groei en

uitbreiding van de lokale en regionale
economie kan niet meer zonder
arbeidsmigranten: 150.000 tekort voor
heel Nederland, over vier jaar een
tekort van 10.000 in Noord-Limburg en
nu al een tekort van 8.000 bedden.
Het is mijn stellige overtuiging dat de

cijfers ten onrechte als absolute
grootheden worden gebracht. Het Etilonderzoek is veel genuanceerder. Bij
gelijkblijvende economie zijn 1.100
arbeidsmigranten nodig; bij hoge
ambities van gemeenten en ondernemers worden er dat 4.800.
Het zijn cijfers die voor de inwoners van Melderslo tijdens de informatieavond niet tellen.
De cijfers, die wel tellen, komen
van: Twan Christiaens: zijn plan 240
arbeidsmigranten te huisvesten op
camping het Engelke met als voor-

gerecht de 60 arbeidsmigranten die
nu komen wonen; van Erik van den
Hombergh die al 90 slaapplaatsen
telde voor arbeidsmigranten in zijn
buurt. 240 arbeidsmigranten is volgens wethouder Vorstermans nu niet
aan de orde. De vergunning wordt
verleend voor de duur van twee jaar,
is seizoensgebonden en geldt voor
60 arbeidsmigranten. Maar wat na
die twee jaar? Vorstermans weet het
niet. De nieuwe coalitie gaat nieuw
beleid maken voor de huisvesting.
In principe geen grootschalige huis-

vesting voor short stay in of nabij
de dorpen. Laten we wel bedenken: “In principe“ is politieke taal
voor het kan ook anders zijn. Er
zijn altijd wel argumenten te vinden om het anders te doen dan nu
(toe)gezegd wordt. De twijfel aan
de betrouwbaarheid blijft hangen.
Overvaltactiek werkt averechts!
Een les voor gemeentebestuurders
en ondernemers?
Hopelijk wel.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

opinie 13

12
07
Bespreking Poll week 26

Maak winkelcentrum Horst fietsvrij
Het is beter om het winkelcentrum van Horst helemaal fietsvrij te maken
in plaats van een maximumsnelheid van 10 kilometer per uur in te voeren.
Daar is 49 procent van de stemmers het over eens. 10 kilometer per uur is
nog steeds hard als je nagaat dat een gemiddeld persoon 5 kilometer per
uur loopt. Hoe ga je die snelheid meten en controleren? Komen er flitspalen
in het centrum te staan? De gemeente stelt met de campagne wel dat
iedereen rekening met elkaar hoort te houden, maar er zijn er toch altijd wel
mensen die net iets harder gaan en daar krijg je juist de ongelukken van.
Ieder ongeluk is er eentje te veel, zegt deze groep.

Wij zijn het daar niet mee eens, zegt 51 procent van de stemmers.
Met een fietsverbod in het winkelcentrum sluit je ook meteen mensen
die slecht ter been zijn en afhankelijk van een scootmobiel buiten het
winkelcentrum. Door het instellen van een maximum snelheid voorkom
je asociaal gedrag en blijft het centrum toegankelijk voor iedereen. In een
winkelcentrum gelden net zo goed verkeersregels en zijn er duidelijk banen
en paden uitgetekend waar iedere partij terecht kan. Daarnaast dienen ook
voetganger net zo goed op te letten. Met begrip voor elkaar kom je al een
heel eind, aldus deze groep van stemmers.

Lokaal politiebureau hoort juist vaker
open te zijn
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Het politieteam van Horst aan de Maas en Peel en Maas kondigde deze
week aan dat ze de openingstijden op elkaar af stemmen. Het bureau in Horst
is geopend op maandag, dinsdag en donderdag en in Peel en Maas is dan
geopend op maandag, woensdag en vrijdag. Ze vormen samen één regio,
dus als op donderdag het ene bureau niet open is, kun je hoe dan ook op het
andere terecht voor aangiften, meldingen en dergelijke zaken. Op deze manier
kunnen ze zaken van elkaar overnemen, hoeven de bureaus onderling minder
vaak open te zijn en kan de nadruk weer liggen op meer blauw op straat.
Een goede ontwikkeling, want wie gaat er tegenwoordig nog daadwerkelijk
naar een politiebureau? Alles kan digitaal of telefonisch en op deze manier kan

de politie zich bezighouden met datgene waarvoor ze is opgeleid. Er wordt al
jaren geroepen dat er meer blauw op straat moet komen, dus het wordt tijd dat
dat er ook komt.
Maar hoe zit het met de ouderen? Voor sommige mensen uit deze groep is
het digitaal of telefonisch doen van aangifte niet zo makkelijk. Daarnaast voelt
het ook gewoon beter als je voor een kwestie die speelt in Horst in Horst kunt
aankloppen, in plaats van dat het op de stapel in Peel en Maas terecht komt.
Die hebben minder binding met een andere regio, dus kunnen ook moeilijk
weten wat er speelt.
Lokaal politiebureau hoort juist vaker open te zijn. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 27) > met fusies gaat identiteit van dorpen verloren > eens 60% oneens 40%

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

Ministerie koopt mogelijk 1 miljoen varkens op
De minister van landbouw Carola Schouten gaat mogelijk tot
1.000.000 dierrechten van varkens opkopen. Dierrechten zijn indertijd
gratis toebedeeld en zijn nu verhandelbaar. Tegelijkertijd met het opkopen kan een aantal bedrijven dat wil uitbreiden onder voorwaarden
43.000 varkensrechten tegen gereduceerde prijs verkrijgen.
Medio 2019 zal er een regeling in
het leven geroepen worden waar
boeren die willen stoppen op in
kunnen schrijven. De minister stelt
hiervoor 120 miljoen ter beschikking.
In de praktijk zal het veelal gaan om
kleinere en oudere bedrijven die toch
al zouden stoppen. De grotere bedrijven en vleesindustriëlen zullen
worden ontzien. Een varkenshouder

die op dit moment de meeste overlast
veroorzaakt door teveel stank, zal voorrang krijgen om het bedrijf te beëindigen door middel van aankoop door de
overheid. Deze sanering van de varkenssector met in totaal 12.000.000
dieren is in een stroomversnelling
gekomen door een Wagenings onderzoek waarin is vast komen te staan dat
1.200 luchtwassers op varkensstallen

onvoldoende werken. De reductie van
met name geur bleek minder dan de
helft van wat de fabrikant beloofde.
Daardoor gaan er ook problemen
ontstaan bij de varkensstal van het
NGB die nu in aanbouw is. Tot in de
bebouwde kom van Melderslo zal na
de bouw bij de toepassing van de
geplande combiluchtwasser de wettelijke geurnorm worden overschreden.
Helaas heeft de verantwoordelijke
gedeputeerde Mackus niet de koe bij
de horens gepakt en samen met de
ondernemers en de minister naar een
oplossing gezocht.
Je zou toch denken: voorkomen is

beter dan genezen? Alle slachtoffers
van het luchtwasserdebacle krijgen
toch gelijk: er is gewoon teveel
stankoverlast. De bedrijven die de
overlast veroorzaken worden betaald
om te stoppen of om innovaties toe
te passen. Daarvan moet straks weer
blijken of ze werken. Omwonenden
blijven inmiddels zitten met stof,
stank of in het ergste geval een
onverkoopbare woning of bedrijf.
Niet techniek, maar minder
beesten is de oplossing
André Vollenberg,
namens Behoud de Parel
Grubbenvorst

Ingezonden brief

Fietser: verkeersdeelnemer? (vervolg)
Dit stuk is een vervolg op het artikel dat vorige week geplaatst is
onder dezelfde naam. Het leek wat abrupt te eindigen, maar hier is dan
toch deel 2.
De Westingel annex
Weltersweide zijn allebei wegen in
de bebouwde kom, dus maximaal.
50 kilometer per uur, maar daarover
is al vaker geschreven. De praktijk
wijst simpelweg uit dat geen mens
dat wil geloven: vanaf de
Americaanseweg naar de Stationsstraat toe en vice versa. Als je van de
Stationsstraat richting Westsingel de
rotonde verlaat verschijnt er, maar

dan wel héél snel kijken zonder op de
fietsers en de overige verkeersituatie
te letten, in redelijk kleine cijfers
50 op de weg. Verder is er tot aan de
derde rotonde geen enkele aanwijzing. Dat hoeft natuurlijk ook niet,
want de bebouwde kom is al aangegeven nabij de rotonde Hegelsom.
Ja-haa, huh? 50 kilometer per uur
tussen schapen en paarden? Zijn ze
nou helemaal belatafeld?

De verdere praktijk laat zich raden.
Alle weggebruikers houden zich aan
de gemaakte afspraken (zelfdiscipline,
weet je nog?). Dat lijkt er in de verste
verte niet op. Voorbeeld: de gemiddelde, gemotoriseerde, vierwielige
weggebruiker maakt er geen enkel
geheim van om zo nodig de fietser
‘omver te blazen’, als die zich op het
rode rijgedeelte bevindt en er een
vierwielig-gemotoriseerde tegenligger
nadert. Die fietser moet onverwijld en
zonder enig dralen worden ingehaald,
daar blijf je toch niet even achter
rijden tot de weg weer enigermate

veilig is? Wat medegebruiker? En dat
inhalen gebeurt ook in die volstrekt
onoverzichtelijke bochten.
Op dat rode gedeelte bewegen
zich alleen maar obstakels voort,
lastposten, niet-ter-zake-doende-verkeersobjecten. Op de WeltersweideWestsingel is de fietser helaas geen
verkeersdeelnemer, maar een
bewegend-blok-aan-het-gemotoriseerde-been. Lang leve de buurtontsluitingsweg.
Felix van Haren,
Weltersweide, Horst

Journa
lieke

Een turbulent vak
Ik ben vanaf dat ik een
klein meisje was altijd bezig
geweest met het schrijven van
verhalen, het maken van
tijdschriften en het volgen
van het nieuws. Afgelopen
jaar maakte ik de logische
keuze om journalistiek te
gaan studeren in Tilburg.
Ik wilde van mijn hobby mijn
beroep maken en me gaan
verdiepen in dit vak.
In Tilburg leerde ik radio en
televisie maken, tijdschriften
inhoud geven, online producties
maken en verschillende soorten
stukken schrijven. Voor verschillende opdrachten werd ik door
heel Nederland, en zelfs Europa
gestuurd om de meest interessante en leuke artikelen te
schrijven. Ik kwam er achter dat
er altijd wel iets te beleven is als
je in dit vak werkt. Het was voor
mij dus ook een win-win situatie
toen ik terecht kon bij de HALLO
om mijn geleerde skills ook in de
praktijk toe te passen. Een bijbaantje dat mij tot nu toe ook op
de meest uiteenlopende plekken
heeft gebracht.
Wat het vak echter niet zo
positief maakt zijn de aanslagen
die afgelopen maand gepleegd
zijn op verschillende redacties.
Namelijk op de Telegraaf,
de Panorama en de krantenredactie in Anapolis in Amerika.
Daarnaast roept Donald Trump
dat journalisten niet te vertrouwen zijn en blijken journalisten
veel te worden bedreigd naar
aanleiding van hun werk.
De keuze om journalistiek te
gaan studeren leek ineens niet
meer zo leuk en vanzelfsprekend. Je zou me bijna voor gek
verklaren dat ik deze richting op
ben gegaan. Nee, mijn vak is
misschien niet het meest veilige
beroep met het beste imago
maar naar mijn mening daarom
juist zo belangrijk. Voor nu blijf
ik veilig bij de HALLO werken en
schrijf ik over regionale onderwerpen. Want of het nu landelijk, regionaal of lokaal is,
mooie verhalen die heb je
overal. Ook hier valt er altijd
wel iets te beleven.
Lieke

14Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
12 juli 2018

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

102ste Nijmeegse 4-daagse

Lopen voor de
Gezondste Regio 2025?

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst

• Groenewoudstraat Horst

aan de Maas kunt u raadplegen op

• Kloosterstraat Grubbenvorst

www.horstaandemaas.nl. De komende

• Daniëlweg Melderslo

Net als vorig jaar wil de gemeente Horst aan de Maas haar inwoners, die meelopen met

periode zijn wij voor u op de volgende

• Grubbenvorsterweg Lottum

de 4-daagse van Nijmegen, succes wensen. De gemeente wil hen, na een kort eerbetoon,

locaties aan het werk:

• Rector Mulderstraat Melderslo

opnieuw een blijk van waardering meegeven voor hun te leveren prestatie. Dit mooie
initiatief van twee jaar terug – een idee van een inwoner van Horst aan de Maas, die ook zelf
één van de wandelaars was- krijgt hiermee een verdiend vervolg.

EWS Solutions BV starter van
het tweede kwartaal 2018

Goed idee

Uitnodiging en aanmelding

Elk jaar lopen er meer dan 150 inwoners van

Op zaterdag 14 juli is er daarom, voorafgaand

Horst aan de Maas mee met de vierdaagse van

aan de start van de vierdaagse op maandag

Nijmegen. Ondertussen zijn ze al herkenbaar

17 juli, opnieuw een ontmoeting gepland in

aan een frisgroen of frisrood petje met het

de raadzaal van het gemeentehuis van 13.00-

Het nog maar net opgestarte EWS Solutions is de winnaar van de verkiezing Starter van het

logo van de gemeente en van de Gezondste

14.00 uur. Alle deelnemers aan de vierdaagse

2e Kwartaal in 2018 geworden. EWS Solutions richt zich op de installatie van innovatieve en

Regio 2025. Dit idee van Henk Coppus, zelf een

zijn daarvoor bij deze van harte uitgenodigd.

intelligente cameratechnieken, waarbij ‘Smart Solutions’ worden ingezet.

fervent wandelaar, werd door de gemeente en

Wilt u daar bij aanwezig zijn, meldt u dan aan

de Gezondste Regio 2025 in 2016 tijdens de

via gemeente@horstaandemaas.nl of bel

Intelligente camera’s die alarm veriﬁëren

heeft hierbij een verantwoordelijkheid op het

100ste Nijmeegse 4-daagse terecht omarmd.

077-4779777. Graag noteren wij dan uw naam,

en met elkaar communiceren. Hiermee

gebied van veiligheid. Zij denken dat dit systeem

Wandelen is gezond en dat mag worden

woonplaats en inschrijvingsnummer van de

onderscheidt EWS Solutions zich. Guus

hierbij een belangrijke ondersteuning kan zijn.

uitgedragen.

4-daagse.

Loesberg is de initiatiefnemer van deze
organisatie. Hij maakt gebruik van de nieuwste

Ook meedoen?

Prestatie
De gemeente en de Gezondste

cameratechniek met ‘Deep Learning’, waarmee

Met de verkiezing van de Starter van het

hij een eigen camerasysteem, MIOS, heeft

Kwartaal willen de initiatiefnemers, gemeente

Regio 2025 begroeten u graag

ontwikkeld.

Venray en Horst a/d Maas, Rabobank Horst

op zaterdag 14 juli a.s. Inloop is

Venray en het Venrays Ondernemers Platform,

vanaf 12.45 uur. Uw deelname

Ondersteuning in beveiliging en veiligheid

startende ondernemers een steuntje in de rug

aan de vierdaagse is een mooi

Zowel wethouder Bob Vostermans van de

geven. Bovendien dingt de winnaar mee naar

voorbeeld van hoe Horst aan de

gemeente Horst aan de Maas als wethouder

een prijs van € 1.500 voor de Starter van het

Maas en de Gezondste Regio

Jan Loonen hebben elk in hun gemeente te

Jaar. Ook meedoen? Meer informatie staat op

samengaan. De gemeente is bij

maken met grote evenementen. De gemeente

www.venray.nl/ondernemers.

voorbaat al trots op uw prestatie, maar vooral ook op het feit
dat velen van u dat samengaan
van onze gemeente en de
Gezondste Regio ook daadwerkelijk vier dagen lang laten zien
tijdens de wandeling.

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

Westsingel ongenummerd

Meterik

Nieuwe Peeldijk 36

Gebr. van Doornelaan 124

Kannegietweg 6

Melatenweg ongenummerd
Broekhuizenvorst

Custersweg ongenummerd

Sevenum

Blitterswijckseweg 1

Burg. Steeghsstraat

Erdbrugweg 8

Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum

Afsluiting overwegen traject Eindhoven-Venlo

Werken aan het spoor

Grubbenvorst

Het Veldje ongenummerd

Tienray

Gasthuisstraat 56

Over de Beek 21

Haagweg 1

Mackayweg 7

Lottum

Horst aan de Maas

Horsterdijk 70a

Reglement van Orde

Wilhelminastraat 7
De Bisweide 72

ProRail gaat tussen 12 juli t/m 15 juli 2018 aan het spoor werken. Op het traject kunnen
tijdens deze werkzaamheden geen treinen rijden.

ongenummerd

Hegelsom

Grimmelsweg 1a

Langstraat 32

gemeenteraad
Subsidieregeling

Treinverkeer

Wilt u reizen met de trein?

Melderslo

jeugdbescherming en

Tijdens de werkzaamheden rijden geen trei-

Kijk dan voor actuele reisinformatie op

Horst

Blaktweg 6

jeugdreclassering Regio

nen op het traject Eindhoven-Venlo.

www.ns.nl

Schoolstraat 15/15a

Daniëlweg 64

Noord-Limburg
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Afgelopen week mocht burgemeester Ina Leppink-Schuitema twee echtparen feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum. In Meerlo bezocht ze het echtpaar Derksen–Zondervan en in Horst feliciteerde ze
het echtpaar van Soest–van Someren. Ook de heer Huijs uit Horst werd door haar persoonlijk gefeliciteerd met zijn 100e verjaardag.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

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

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

Van motie tot fietspad
Het fietspad tussen Trade Port Noord en Station Horst-Sevenum, de
Greenport Bikeway, is uit aan het groeien tot één van de bekendste
fietspaden van Horst aan de Maas en omstreken. Via Venlo loopt dit
fietspad tussen twee bedrijventerreinen door tot aan het station HorstSevenum. Nog even en dan fietst men vanuit Deurne rechtstreeks naar
Venlo.
In De Limburger van woensdag
4 juli stond dat de provincie medefinancier zal worden bij de aanleg van
een nieuw fietspad tussen station
Horst-Sevenum en America. Het traject wordt in de toekomst mogelijk

uitgebreid naar Deurne. In totaal
zullen de kosten €1,55 miljoen zijn,
betaald door de gemeente en provincie.
Er komt een vrij liggend fietspad.
Dat betekent een fietspad dat apart

ligt van de rijbaan waar het snelle
verkeer rijdt. Net als tussen Venlo en
station Horst-Sevenum dus een fietspad met zo min mogelijk last van
ander verkeer. Dit zorgt natuurlijk voor
een goede veiligheid: iets wat Essentie
alleen maar kan omarmen. In ons
verkiezingsprogramma hebben we
immers uitgesproken voor veilige
fietsverbindingen te staan.
In 2015 heeft Essentie ingezet op
de komst van dit fietspad naar
America door toen een motie in te die-

nen. Een jaar later heeft de toenmalige gemeenteraad ingestemd met het
voorstel voor de aanleg voor het
fietspad. Het college van B&W kreeg
de opdracht om actief te speuren naar
subsidiemogelijkheden. Met de
bijdrage van de provincie lijkt dit goed
gelukt.
De aanleg kan nu snel van start
wat ons betreft, we fietsen een veilige
verbinding tegemoet
Kay Thijssen,
raadslid Essentie

Wildparkeren langs de snelweg
Vindt u het ook zo raar al die vrachtwagens die geparkeerd staan op
de toe- en afritten langs de A73 en de A67?
Onveilige situaties voor chauffeurs en medeweggebruikers. Los
van de veiligheid ook, maar vreemde
arbeidsomstandigheden om nachten,
soms hele weekenden, in de cabine

van een vrachtwagen te (moeten?)
bivakkeren. Overigens bepaalde het
Europese Hof van Justitie in 2017 dat
het niet langer is toegestaan om in het
weekend te overnachten in de vracht-

wagen. Dit ook om uitbuiting tegen
te gaan. Een vrachtwagen is immers
een werkplek en geen slaapplek.
Op de site van Rijkswaterstaat lees
ik dat de verzorgingsplaatsen langs
de snelweg niet bestemd zijn voor
lang-parkeerders.
Beveiligde parkeerterreinen

moeten daarvoor de oplossing bieden.
Maar die zijn er te weinig.
Chauffeurs worden erop gewezen dat
wildparkeren gevaarlijk en verboden
is. Toch is de praktijk anders. In een
logistieke regio is dit een probleem
wat Rijkswaterstaat, overheden en
bedrijfsleven samen bij de kop moe-

ten pakken. De PvdA staat voor
veiligheid en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden van chauffeurs.
De komende tijd gaan we hiermee
aan de slag.
Richard van der Weegen
raadslid PvdA Horst aan de Maas
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RAADSFEITEN
RAADS
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INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Roy Bouten @roybouten • 4 jul.

en
aadHadM steunen m’n motie en roep
BAM! 24 van de 26 raadsleden @R
lijk
anke
toeg
l
dee
elijk
venlo zo groot mog
op dat Floriade terrein @Greenport
.
heid
rijvig
bed
met
met
ns
bala
, uiteraard in
moet blijven voor recreatief gebruik
vond zegt. #FloriadeMoetOpen
Nu afwachten wat @RaadVenlo vana

Proﬁelschets nieuwe
burgemeester
In juni konden onze inwoners hun stem laten horen over de nieuwe burgemeester: welk type
burgemeester hebben we nodig? De sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester
gaat binnenkort van start en de gemeenteraad vindt het belangrijk dat onze inwoners
betrokken worden bij het opstellen van een proﬁelschets voor de nieuwe burgemeester.

Een nieuwe gemeenteraad,
een andere raadsvergadering
De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 3 juli ingestemd met een nieuwe
vergaderopzet: de raadsavond nieuwe stijl.
Betrokkenheid

Tijdens de raadsavond op dinsdag

Nieuwe opzet

groot is). Aan het besluitvormend deel nemen

Bijna 1.200 inwoners hebben de vragenlijst

21 augustus bespreekt de raad de

De gemeenteraad vergadert voortaan

alleen raadsleden deel. De minimumleeftijd

ingevuld op Mijnburgemeester.nl.

proﬁelschets oriënterend. Voorafgaande aan

tweewekelijks. Met de raadsavond nieuwe

van burgerraadsleden is 16 jaar.

In vergelijking met gelijksoortige onderzoeken

deze vergadering wordt ook het resultaat van

in andere gemeenten is dit een hoge respons

de inwonerraadpleging bekend gemaakt.

stijl krijgt de raad meer ruimte voor een goede
oordeelsvorming. In de vorige Raadsfeiten

Meepraten

en dit toont een grote betrokkenheid van

werden de overwegingen voor de verandering

Bijgaand schema laat zien dat de raadsavond

onze inwoners bij de keuze voor een nieuwe

Vervolg

toegelicht.

nieuwe stijl volop mogelijkheden biedt

burgemeester. Dank daarvoor.

In het najaar vinden de gesprekken plaats met
de sollicitanten. Naar verwachting volgt er rond

voor inwoners om mee te praten met de
Burgerraadsleden

gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van

Resultaten

december / januari een benoeming door de

Nieuw is ook dat raadsleden zich kunnen

burgerpodium of spreekrecht? Meld dit vooraf

De resultaten van de inwonerraadpleging

Minister zodat de nieuwe burgemeester van

laten vervangen door burgerraadsleden.

bij de grifﬁe.

worden meegenomen in de proﬁelschets

Horst aan de Maas begin 2019 geïnstalleerd

voor de nieuwe burgemeester die de

wordt. Kijk voor meer informatie over de

gemeenteraad in september vaststelt.

procedure op www.horstaandemaas.nl.

Hierdoor worden commissies overbodig.
Elke fractie kan maximaal 5 burgerraadsleden

Welkom

deel laten nemen aan het eerste deel van de

Na het reces start de gemeenteraad op

raadsavond (per vergadering kunnen dat er

dinsdag 21 augustus met de raadsavond

natuurlijk er nooit meer zijn dan dat de fractie

nieuwe stijl.

Gemeenteraad op
kennismakingsbezoek
De nieuwe gemeenteraad gaat op bezoek in de kernen van Horst aan de Maas.
Deze kennismakingsbezoeken staan in het teken van de burgerinitiatieven in dorpen.
Op 22 juni waren de raadsleden te gast in
Melderslo en Broekhuizen / Broekhuizenvorst.
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren
de dagvoorziening De Zwingel, fusievereniging
SV Melderslo, leefbaarheidsinitiatieven van KPJ
Melderslo, toekomstige bestemming St. Odakerk,
gezamenlijke aanpak accommodatie vraagstuk
Broekhuizen / Broekhuizenvorst, Minikoerier,
huiskamerproject Naessenhof en kermis
Broekhuizenvorst.
Het kennismakingsbezoek van de raad leverde
ook een goeie cover op voor de Mini Koerier.
De komende tijd bezoekt de raad alle kernen van
de gemeente. Voor eind augustus staan Meerlo en
Swolgen op het programma.
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aan
Bo Lenssen

Zomer
Als je zo door de straten
fietst merk je het al meteen,
het is nu echt zomer.
De sproeiers staan aan en je
gaat met een grote bocht
langs de tuinen om aan de
waterstralen te ontkomen,
of juist niet. Nu mag je ook
de korte broeken aan trekken.
Dan probeer ik nog altijd om
een beetje bruin te worden,
maar ik lijk nog net zo wit als
dat ik er in de winter uit zag.
Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Bo Lenssen
Horst
14 jaar
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Corfu, omdat het me een heel mooi
eiland lijkt met mooie stranden.
Ik denk dat er ook veel te doen en te
zien is. Waarschijnlijk zou ik me niet
vervelen op zo´n eiland.
Wat deed je als kind het liefst?
Toen ik klein was deed ik heel
veel aan dansen en ik vond het ook
altijd leuk om met vriendjes en
vriendinnetjes buiten te gaan
spelen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Als ik een superkracht zou mogen
hebben zou ik alle mensen willen
genezen. Dan zou ik iedereen tegelijk
kunnen beter maken. Ik zou dit gebruiken als een soort van toverwoord.
Datik dan maar één woord hoef te
zeggen en iedereen beter wordt.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
18 jaar, want dan ben je nog steeds
jong, maar je mag wel bijna alles.
Je hebt op deze leeftijd nog niet volledige verantwoordelijkheid, maar je
bent wel vrij. Je bent dan tenslotte wel
volwassen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik heb geen specifieke wensen voor
wat ik ooit nog zou willen doen, maar
het lijkt me wel super gezellig om met
vriendinnen op vakantie te gaan.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik denk de trend van de fidgetspinners. Op het moment vond ik het heel
leuk, maar nu vind ik het best belachelijk.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Dat vind ik wel een lastige vraag,
maar ik toch denk ik de film ´Spijt´.
Dit vind ik een heel erg mooie film
namelijk.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik toch voor het land Spanje
gaan. Ik zou heel graag willen weten
hoe het daar is en hoe het er daar aan
toe gaat. De cultuur en de mensen zou
ik dan nog meer willen ontdekken.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik heb denk ik niet echt een stopwoordje. Meestal gebruik ik vaak het
woord ´stop´.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vind ik het vak gym, want
daar ben je wel gewoon actief en kun
je je eigen gang gaan. Het stomste vak
vind ik geschiedenis of aardrijkskunde.
In deze vakken ben ik niet heel erg
goed en ik vind de vakken niet heel
erg interessant.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn familie vertelt altijd het verhaal
dat ik heel blij mijn handen op stak
in het vliegtuig. We gingen toen als
gezin op vakantie met het vliegtuig
en ik dacht dat het een attractie was.

Toen werd ik heel enthousiast en stak
ik mijn armen in de lucht bij het landen. Mijn hele familie moest lachen,
maar ik had niet door dat dat niet echt
de bedoeling was.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Op school ben ik net op tijd of net te
laat. Met verjaardagen of met afspreken ben ik altijd net iets te vroeg of
precies op tijd. Ik wil niet dat mijn
vrienden en vriendinnen op mijn
hoeven te wachten, daarom ben ik
sowieso op tijd.
Heb je een verborgen talent?
Niet dat ik weet. De meeste talenten
die ik heb, kennen de mensen al.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik denk stiekem toch wel aan mijn
telefoon, omdat ik het gewoon altijd
heel gezellig vind om met vrienden en
vriendinnen te appen en om met ze in
contact te zijn.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Mijn stijl is vooral basic, maar ik probeer wel een beetje te kijken naar wat
de trends zijn.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Gelukkig schijnt de zon nog
even en is de zomervakantie
voor ons pas net begonnen.
Het gevoel om weer op vakantie te gaan klinkt dus ook als
muziek in mijn oren. Dan heb ik
het niet over de wekker die dan
bij ons meestal al om 4 uur in
de nacht af gaat om te vertrekken vanuit Horst en om vervolgens op tijd aan te komen in
een ander land. Iedereen wil
dan natuurlijk ook zo snel
mogelijk weg uit dit koude
kikkerlandje. Nee, dat kun je nu
niet zeggen. Er blijven ook nog
heel veel mensen thuis of gaan
in Nederland op vakantie. Zo
koud is het nou ook weer niet.
Ik zou bijna zeggen dat die
klimaatveranderingen zo’n
groot probleem nog niet zijn,
als het de klimaatveranderingen al zijn. Ik zou een wat
groter zwembad ook wel fijn
vinden door het mooie weer,
dan dat plastic zwembadje dat
ieder jaar weer in onze tuin
tevoorschijn komt. Al heb ik
niks te zeiken; mijn te grote
lichaam voor dat badje krijgt in
ieder geval wel verkoeling.
Ik maak nou wel een grap
van die klimaatveranderingen,
maar ze kunnen erger uit pakken dan dat ik er soms bij stil
sta. Al zijn we er al best veel
mee bezig om oorzaken te
verzinnen en te gebruiken.
Neem een voorbeeld aan de
windmolens en de zonnepanelen.
Liefs, Iris
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OPENING!
DONDERDAG
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JULI

Je eigen foto op een
canvas of (tuin)poster?
Klaar terwijl je wacht!

MP 75

Gereedschapsset 'R18DAG-242S'

• machinepleistergips
• geschikt voor
grotere laagdiktes
• zak à 25 kg
23491151

• accuboormachine
• haakse slijper op accu
• 4 Ah-accu
• 2 Ah-accu
• acculader
26036764

7,

90

185,-

Canvasdoek 40 x 60 cm

10,-

Volumevoordeel bij aankoop van een volle
pallet à 45 zakken € 7,51 per zak
Uit de belgische groeves!

Laminaat 'Grijs eiken'
Compressor 200/10/24
•
•
•
•

1,1 kW / 1,5 PK
maximale luchtdruk 10 bar
inhoud 24 liter
aanzuigvermogen
180 liter/min
20127952

75,-

• afm. (lxbxd) 1.376 x 193 x 6
• verkoop per pak à 2,92 m²
(€ 8,76 per pak)
25109502

Per m2

3,

00

Per pallet à 163 m²
€ 2,85 p/m²

Inloopdouchewand
•

8 mm helder glas met
nano coating
• links en rechts omkeerbaar
• incl. wandprofiel
en stabilisatiestang
• afm. (bxh) 90 x 200 cm
23272727

150,-

19
Kom 19 juli tu ss en
6. 00 en 7. 00 uur mét
je kr uiwag en naar
BAUHAUS en m aak ka ns
op 1 va n de 20
waardebon ne n va n

WIN

20 x € 1.0
00,-

€ 1 .000,-!

L.J. Costerstraat 7

VENLO
www.BauhausVenlo.nl
Hogedrukreiniger 'C120.7-6 PC X-TRA'

Bitumen dakshingles

Fonteinset 'Hator'

• 1.400 watt
• max. druk 120 bar
• waterverbruik 440 l/u
• 6 meter hogedrukslang
• incl. terrasreiniger
25227459

• per pak à 2 m2/14 shingles € 14,50
22756501

• afm (hxbxd) 9 x 37,5 x 18,5 cm
• keramiek
• kraangat rechts
• incl. fonteinkraan, sifon en afvoer
25821268

79,-

Rechthoekig of beverstaart
Verkrijgbaar in rood, groen, grijs en zwart

Per m2

7,

25

89,-

Bestway whirlpool Lay-Z Spa 'Limited Edition'
•
•
•
•
•
•

donkerbruin
opblaasbare spa
afm. (lxbxh) 196 x 196 x 61 cm
airjets rondom, voor heerlijke bubbels
geïntegreerd water-filtratiesysteem
inclusief cover, pomp filtercartridge
(nr. VI), chloordrijver en LED-verlichting
• geschikt voor 4-6 volwassenen
26091426

Powerdek latex
• 10 liter
• stralend wit, voor binnen
• geschikt voor ca. 100 m2
23442937

Olijfboom op stam
• stamomtrek 20-25 mm
• potmaat Ø 40 cm
• oogte incl. pot 180-210 cm
79034470

299,-

65,-

10 liter

30,Per liter 3,00
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Horst aan de Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de
input voor deze twee pagina’s. Deze keer: Jenny Dirckx.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Jenny Dirckx
GEBOORTEDATUM

14-2-1975

Jenny Dirckx (43) is docent
kunstvakken beeldend en ckv aan het
Dendron College. Ze woont in Sevenum
samen met haar partner Pieter-Nic van
den Beuken en hun zoon Flip van 9.
Ze is graag creatief bezig en schildert
zelf ook. Daarnaast vindt ze het leuk om
musea en muziekfestivals te bezoeken
en in huis te klussen.

WOONPLAATS

Column

Sevenum
C.V.

NLD

Docent kunstvakken beeldend
en ckv aan het Dendron College
in Horst

Diversiteit

<<<Jenny<<<<<<<<Dirckx<<<<<<<14-2-1975<<<<<<<<Sevenum<<<

GEPLUKT

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

HALLO

Mieke
Craenmehr

Het mooie aan mijn werk als
docent kunstvakken vind ik de
combinatie: het lesgeven in kunst
en cultuur en het omgaan met
jonge mensen. Over kunst en
educatie had ik een leuk en
interessant gesprek met Roel
Sanders in het Odapark in Venray.
Cultuursnuiven deed ik in Rome.
En de jeugdcultuur kom ik tegen op
school.
Ik ben geïnteresseerd in wat de
jeugd leuk vindt en wat niet, wat ze
bezighoudt, hoe ze zich gedraagt en
zich ontwikkelt. Al laten jongeren dat
tegenwoordig veel minder zien.
Er zijn niet echt meer verschillende
stijlen, en al helemaal niet heel
opvallend. Toen ik net op Dendron
werkte, had je nog de alto’s, skaters,
emo’s, gothics en hiphoppers. Die
leerlingen durfden ‘iets geks’ aan te
doen, of een hanekam te maken en
deze vervolgens ook weer zomaar af
te scheren. Ze vielen op!
Nu is dat blijkbaar lastiger.
Komt het door de komst van sociale
media waar het perfecte plaatje
wordt voorgeschoteld? Ik weet het
niet, maar eigenlijk vind ik het wel
jammer dat er niet zoveel diversiteit
meer is. Daarom dacht ik aan Mieke,
een opvallende oud-leerling, inmiddels ook docent en nog steeds een
persoonlijkheid!
Jenny

Ze heeft een passie voor alles wat Engels is en kleedt zich altijd in een jaren 50-stijl. Als docent aan het Citaverde College vindt ze het fijn
om jongeren een helpende hand te kunnen bieden en ze ziet zichzelf ooit nog wel eens aan een dovenschool lesgeven. Deze week wordt
Mieke Craenmehr (30) uit Horst geplukt.
Gekleed in een bloemenjurk met wijde rok
en op hoge hakken, opent Mieke de voordeur.
De jaren 50-stijl past helemaal bij haar, vertelt ze
even later aan de keukentafel. “Ken je de serie
Mad Men? De stijl in die serie, daar ben ik
helemaal verliefd op. Dat vrouwelijke, met die
zwierige, wijd uitlopende jurken, ik vind het
fantastisch. Ik heb op de middelbare school met
een aantal stijlen geëxperimenteerd. Als jong
meisje ging ik vroeger vaker met mijn ouders
naar rockfestivals en daar maakte ik kennis met
aparte stijlen. Dat excentrieke, dat wilde ik ook.
Ik ontwikkelde mijn eigen smaak en sinds een
jaar of tien kleed ik me zo. De leerlingen waar ik
les aan geef, vinden het heel leuk. Ik krijg altijd
veel complimentjes.” Haar kleding scoort ze
voornamelijk via internet of tweedehandswinkels. “Nee, ik maak niets zelf”, lacht ze.
Mieke is een geboren en getogen Horsterse,
net als haar ouders. “Dat vind ik wel een voor-

deel. Mijn moeder Annemie is lid van de gemeenteraad en mijn vader Math is muzikant.
Mensen kennen hen. Ik heb tijdens mijn studie
in Nijmegen gewoond, maar ik ben blij dat ik nu
weer in Horst woon, hier voel ik me echt thuis.”
Mieke woont samen met haar Engelse
vriend Nick Carr, met wie ze vorig jaar een
geregistreerd partnerschap sloot. Ze ontmoetten
elkaar via Instagram. “Ik volgde op Instagram
een band, net als hij. Zo hebben we elkaar leren
kennen. We hebben ongeveer 1,5 jaar heen en
weer gereisd en uiteindelijk is hij hierheen
verhuisd. Vroeger gingen we op vakantie naar
Italië en toen ik een jaar of 10 was, ontmoette ik
daar een Engelse jongen. Toen wilde ik al een
Engels vriendje.” Naar Engeland verhuizen was
geen optie, zegt Mieke. “Sowieso is het leven
daar veel duurder en zijn er qua werk voor mij
minder mogelijkheden. Nick komt uit een dorp in
het Zuiden van Engeland. Hij heeft de Neder-

landse taal geleerd en hier een baan gevonden.
Ik ben echt heel trots op hem.”
Naast Mieke en Nick is er nog een derde
bewoner van het huis aan de Wervelstraat:
Beer, de bullmastiff. Dit is een hondenras
waarvan het mannetje al snel 50 tot 60 kilo kan
wegen. “Mijn leerlingen vinden hem helemaal
niet bij mij passen.” Lachend: “ Ze zien me
eerder met een chihuahua in een handtasje.
Beer is een hele luie hond, als hij ergens geen
zin in heeft dan gaat hij er gewoon bij liggen,
ook tijdens het wandelen. Dan kun je rustig een
half uur wachten, voordat hij weer verder gaat.”
Sinds een jaar of vier geeft Mieke Engelse
les aan het Citaverde College. Daarnaast is ze
ook leerlingbegeleider. “Ik wilde graag met
mensen werken en heb eerst pedagogiek
gestudeerd. Dat bleek toch niet de juiste opleiding te zijn en ik ben geswitcht naar een studie
Engels. Ik vond echter dat ik daar te weinig

praktijkervaring opdeed en dus ben ik daarna
de lerarenopleiding gaan doen. Ik vind het
omgaan met adolescenten erg leuk. Het is fijn
wanneer je hun een helpende hand kunt
bieden. Ik geef les aan alle leerjaren op het
vmbo. Het is zo bijzonder hoe de leerlingen als
brugpieper binnenkomen en vier jaar later
gegroeid zijn.” Ze omschrijft zichzelf als een
docent met aandacht voor de leerling. “Ik vind
het leuk om lekker met ze te kletsen en ze
advies te geven. Ik voel me nog geen 30 en heb
het idee dat ik nog op hetzelfde niveau met ze
kan praten. Mocht ik over een jaar of vijftien
niet meer dezelfde taal ‘spreken’, dan wordt het
misschien tijd voor iets anders. Volwassenonderwijs bijvoorbeeld of lesgeven aan een
dovenschool. Dat lijkt me heel tof.” Ze hoopt dat
de leerlingen het gevoel hebben dat ze met
alles bij haar terecht kunnen, zegt ze. Ze spiegelt zich wat dat betreft aan haar voormalige
docente Jenny Dirckx. “Iemand die goed kennis
weet over te dragen en daarnaast ook aandacht
heeft voor jou als persoon. Ik hoop dat mijn
leerlingen mij ook zo zien.”
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Vakantietip

Feel like a
Roman
Een van mijn favoriete steden in Europa is Rome. Er is zoveel te zien en
te beleven en werkelijk iedere straatsteen ademt historie!
Afgelopen mei was ik er weer, deze keer
met mijn vriendinnen. Natuurlijk heb ik ze
overal mee naartoe gesleept. Om te beginnen
naar het Pantheon. Want, zo luidt een
Romeins gezegde, ‘wie Rome bezoekt zonder
het Pantheon te hebben gezien, keert terug
als een ezel’. Wij moesten er dus wel naar
toe, al hadden wij als zes Zaerumsen natuurlijk niet zoveel te verliezen…
Het Pantheon maakt iedere keer indruk op
mij, het is zo’n mystiek gebouw. Ik blijf het
ongelooflijk vinden dat het, nu bijna 2.000
jaar later, nog zo intact is. Leuk om te weten
is dat Michelangelo, de grote Renaissancekunstenaar, zijn koepel van de Sint Pieter nèt
iets kleiner maakte, uit eerbied voor de
Romeinse bouwmeester van het Pantheon.
Iets wat je niet zou verwachten als je ervoor
staat. Vergeet vooral niet binnen onder de
koepelopening te gaan staan. Wie weet heb
je het geluk dat je vogelpoep op je hoofd
krijgt, dan word je onsterfelijk!
Als je in Rome bent, bevind je je eigenlijk
in één groot openluchtmuseum. Archeologen
en kunstliefhebbers kunnen hun hartje
ophalen. Maar food-liefhebbers ook! En al
helemaal als je het combineert: een foodtrip
met een archeologe als gids. Dat was wat wij

deden. Onder het motto
‘Eat like a local, feel like a
Roman’ trokken we door de
straatjes van de Campo
de’Fiori en genoten we van
traditionele Romeinse
pizza, canneloni, ricotta,
pasta, limoncello, wijn en
natuurlijk ‘gelato’ en
espresso.
Andere ideeën die
ik voor je heb zijn: een
bezoekje aan de San
Clemente (kerk met
byzantijns mozaïek) en
de San Ignazio (kerk
met prachtig plafond
met trompe l’oeil), een
wandeling via het Capitool langs het
Forum Romanum naar het indrukwekkende
Colosseum, maar ook winkelen in het hippe
wijkje Monti met vintage en urban winkeltjes,
struinen in Trastevere, en wat wij zo grappig
vonden: ’s avonds een drankje, niet op een
terras, maar gewoon op straat tussen de
locals. En dan heb ik nog lang niet alles
genoemd… reden te meer om zelf een keer
naar Rome te gaan!

‘Kunst heeft mensen nodig die grenzen verleggen’
De eigenzinnige St. Oda staat centraal in de tentoonstelling ‘Weil ich ein Mädchen bin’ in het Venrayse Odapark. Ze was een vrouw die
opkwam voor haar eigen belangen en is daarmee een voorbeeld voor hedendaagse vrouwen.

Zangeres Beyoné lanceerde enkele weken
geleden een nieuwe videoclip, opgenomen in
het Louvre in Parijs. Poserend tussen de kunstwerken stellen zij en haar man Jay-Z de rol van
zwarte vrouwen in de (kunst)wereld aan de
kaak. Ze is daarmee een voorbeeld voor veel
vrouwen van nu. De Heilige Oda mag ook wel
een voorbeeld worden genomen. Geboren als

koningsdochter in de zevende eeuw wijkt ze af
van het uitgestippelde pad, een goed huwelijk
sluiten en kinderen krijgen, en kiest haar eigen
weg. Ze verblijft onder andere enige tijd in
Venray en sterft uiteindelijk in Sint Oedenrode.
In het Odapark, dat 25 jaar bestaat, is momenteel de tentoonstelling ‘Weil ich ein Mädchen
bin’ te zien. De expositie is een ode aan Oda.

Roel Sanders, educatiemedewerker van het
Odapark: “Oda was een eigenzinnige vrouw.
Ze zei: ‘ik kies niet voor dat wat je voor mij hebt
uitgekozen, ik kies mijn eigen weg.’ We hebben
bij de expositie kunstenaars betrokken die een
zelfde eigenzinnigheid uitstralen. Zoals Guerrilla
Girls, een groep anonieme vrouwelijke kunstenaars, die tegen ongelijkheid in de kunstwereld

strijdt.” “Dat eigenzinnige spreekt mij erg aan”,
zegt docente Jenny Dirckx. “De jongeren van
tegenwoordig zien er bijna allemaal hetzelfde
uit, er zijn niet echt jeugdculturen meer. Dat
vind ik jammer.” Sanders: “Kunst spreekt het
individu aan en helpt bij het ontwikkelen van
je eigen identiteit.”
Vrouwen als Beyoncé helpen kunst dichter bij de jeugd te brengen, weet Sanders.
“Ze kondigde haar zwangerschap aan met
een foto op Instagram, waarbij ze afgebeeld
stond als een zeventiende-eeuwse Madonna.
Daarmee bereikt ze miljoenen volgers en laat
hen kennismaken met historische Madonna’s.
Kunst heeft altijd mensen nodig die grenzen
opzoeken. Of dat nu in de muziek is of via
een schilderij.” “Kunst kan iemand verrijken”,
geeft Dirckx aan. “Het leert jongeren verder te kijken dan hun neus lang is. Dat betekent kunst voor het onderwijs. Ik merk dat
wanneer we een excursie maken naar een
museum, en de leerlingen bepaalde kunstwerken die we in de les hebben behandeld in
het echt zien, ze deze herkennen en weten te
plaatsen.”
Volgens de twee kun je niet vroeg genoeg
beginnen met kinderen in aanraking te laten
komen met kunst. “Ook voor kleuters is het
magisch wanneer ze een grote zaal vol met
schilderijen binnenstappen, ook al begrijpen ze het verhaal erachter misschien niet”,
zegt Sanders. “Je moet het leren zien en daar
speelt onderwijs een belangrijke rol in.”
Het Kunstlab in het Odapark biedt onder
andere jongeren en kinderen een plek om
spelenderwijs kennis te maken met kunst.
Dirckx: “Leerlingen werken dan letterlijk tussen de kunstwerken. En je merkt dat dat erg
inspireert.”
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Samenwerking
verenigingen
Kronenberg
Stichting Kronenberg in Actie gaat een samenwerkingsverband aan
met Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP). Hiermee levert de stichting
personeel aan voor controlerende werkzaamheden tijdens evenementen
die door ECdP georganiseerd worden.

Henk Sturme (Fanfare Monte Corona) Frank Laenen (ECdP) en Theo
Herraets (SV Kronenberg) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

WK 3D modelhelikopter vliegen
Op het evenemententerrein aan de Schorfvenweg in Kronenberg streek in het weekend van
vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli Global 3D neer: het wereldkampioenschap voor 3D
modelhelikopter vliegen.

Stichting Kronenberg in Actie is al
een samenwerking tussen de verenigingen en SV Kronenberg en Fanfare
Monte Corona. De samenwerking met
ECdP levert beide partijen iets op:
de stichting neemt de zorgen voor

“Als je ziet dat er
echt iets verandert
door jouw inzet,
dat is toch mooi?”
Waar doe jij het voor?
Locaties Horst en Meerlo zoeken
(persoonlijk) begeleiders.
Bij de locaties in Horst en Meerlo begeleiden we mensen van verschillende leeftijden; jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met een matige tot ernstig verstandelijke beperking
en soms ook een lichamelijke beperking. We zijn op zoek naar professionals die kunnen
aanpakken en doorzetten. Ook als het moeilijk wordt. Mensen die kansen zien en trots zijn
op de stapjes die gemaakt worden. Herken je je hierin? Dan zijn we op zoek naar jou.

Kijk op waardoejijhetvoor.nl voor de baan die bij jou past.

het EDcP uit handen wat betreft
controlerende personen en het ECdP
ondersteunt zo de verenigingen.
Die krijgen op deze manier de mogelijkheid om de verenigingskas aan te
vullen.

Locaties
lo
Horst en Meer
groeien!
Kom jij ons
versterken?
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Eerste editie VvL
Volleybaltoernooi in
Lottum
Door: Vrienden van Lottum
In Lottum vond op zondag 8 juli de eerste editie van het Vrienden van Lottum Volleybaltoernooi plaats bij
Rijhal Hoogveld. Dit werd georganiseerd door de nieuwe organisatie Vrienden van Lottum.

Beachhandbal
HC Wittenhorst
Handbalclub Wittenhorst organiseert in de zomervakantie twee avonden beachhandbal. Deze avonden worden gehouden op woensdag
25 juli en 2 augustus van 19.00 tot 22.00 uur op de beachvelden van
Hovoc bij het Dendron College.
Zowel handballers als niet-handballers kunnen deelnemen aan deze
avonden.
Om 19.00 uur begint de jeugd
met spelen en om 20.00 uur zijn

de oudere jeugd en de recreanten
aan de beurt. Naast het spelen van
beachhandbal is er ook de gelegenheid om naar de handballers te
komen kijken.

TOTALE MAGAZIJN
LEEGVERKOOP
ELK 2E
ARTIKEL 1 EURO
TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
KORTINGEN TOT 70%
Graag tot ziens bij:

De afgelopen 33 jaar heeft
vriendengroep HUMO het toernooi
georganiseerd, maar daar kwam een
einde aan. Ook het Humo toernooi
zou eindigen met bestaan na de
laatste editie vorig jaar, maar een

groep jonge vrienden van Lottum
wilde graag een doorstart maken.
Ze wilden tevens het geheel in een
nieuw jasje steken met veel jeugdige,
enthousiaste teams. Binnen een
mum van tijd hadden zich al

20 ploegen ingeschreven en was
het toernooi al vol bezet.
Volgens medeorganisator Stijn Huijs
was deze eerste editie een groot
succes, mede dankzij de vele
vrijwilligers, sponsoren en het weer.

VC Trivia legt haalbaarheidsstudie voor aan wethouder
De nieuwe voorzitter van volleybalclub Trivia, Ben Kleuskens en voorzitter van het Hegelsoms dorpsplatform,
Hay Arts, overhandigden vorige week een haalbaarheidsstudie aan wethouder Han Geurts. De studie bekijkt de
mogelijkheden voor een multidisciplinaire sportaccommodatieomgeving voor America, Hegelsom en Meterik.

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

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

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

OOK VOOR UW TUINHOUT
GEHELE BOUWVAK GEOPEND
Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

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

Woensdag 18, 25 juli & 1, 8, 15, 22 augustus

De nood voor een nieuwe accommodatie is voortgekomen uit het
samengaan van de volleybalverenigingen Avoc uit America, HVC uit
Hegelsom en VCM uit Meterik onder de
naam VC Trivia. Samen tellen ze
driehonderd leden. VC Trivia heeft
geen eigen onderkomen is noodgedwongen en is aangewezen op vier
verschillende locaties waar zij nu haar
leden onderbrengt om de trainingen
en wedstrijden te spelen. De vier
locaties zijn de gymzalen in America,

Hegelsom, Meterik en de sporthal van
het Dendron in Horst. Doordat de leden
op deze vier locaties moeten trainen
en hun wedstrijden moeten spelen
zullen zij elkaar weinig tot niet zien
gedurende het volleybalseizoen, stelt
de nieuwe club.
Voor het Citaverde College in Horst
geldt een zelfde situatie als VC Trivia.
Zij huisvest haar leerlingen voor de
gymlessen nu op vier verschillende
locaties in de gemeente Horst aan de
Maas, wat vervolgens veel verkeer

met zich meebrengt om een gymles te
kunnen volgen. Samen met Korfbalclub
Oxalis, die behoefte heeft om in de
wintermaanden dichter bij haar buitenterrein de sport te oefenen, en dorpsplatform Hegelsom heeft VC Trivia
en Citaverde de laatste maanden
gesprekken gevoerd over de wensen
en behoeften. Daarom heeft VC Trivia
het initiatief genomen om een bedrijf
gespecialiseerd in onderwijshuisvesting een haalbaarheidsstudie op te
stellen voor een gezamenlijk gebouw.

TOT

23.00 UU

R
D

GEOPEN
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Dancin Saull lanceert ‘House of the King’

‘Een product leveren
dat blijft hangen bij mensen’
Dancin Saull, bestaande uit Auke Classens, Georges van de Ven, Ivo Koenen en Ron van den Beuken, heeft
onder leiding van Ron Bosmans uit Meterik de danceplaat House of the King gelanceerd. Een muzikale productie
waarin elektronische muziek samensmelt met traditionele instrumenten.

gekomen in haar studio in Venray om
te brainstormen.”
Nadat Auke vanuit haar muzikale netwerk gitarist Ivo Koenen had
toegevoegd aan de formatie, kwam
de eerste basis voor een danceversie
van House of the King van de grond.
“Auke heeft hier een tekst op geschreven. Zij is naar Jan Akkerman (voormalig gitarist van Focus, red.) gegaan en
heeft gevraagd naar de achtergrond
van het nummer.” Met dit materiaal
heeft het viertal aangeklopt bij dj en
producer Ron van den Beuken. Ook Ron
was enthousiast over het idee en over
de basis die er al lag. “Ik zag dit echt
als een uitdaging. Normaal gesproken
ben ik alleen met elektronische muziek
bezig, maar als daar echte zang, een
echte fluit en echte gitaarsporen aan
toegevoegd worden, kan dat iets fantastisch opleveren”, vertelt Ron van
den Beuken. Het nummer zoals het
er nu gekomen is heeft wat weg van
deephouse, een genre dat momenteel
erg populair is volgens de dj.

Goede samenwerking
Ivo Koenen, Auke Classens, Ron van den Beuken,
Ron Bosmans, Georges van de Ven
House of the King is gebaseerd op
de gelijknamige hit uit de jaren
zeventig, van de bekende popgroep
Focus. De samenwerking begon in het
hoofd van Ron Bosmans. “Ik hoorde
het nummer House of the King op de
radio en kreeg het deuntje maar niet
uit mijn hoofd. Ik kreeg het idee om

van dit nummer een danceplaat te
maken en ik moest meteen denken
aan dj en producer Ron van den
Beuken, die ik al lange tijd ken.
Maar omdat in het origineel de lead
wordt gespeeld door een fluit, heb ik
eerst contact gezocht met Georges.”
Nadat Ron Georges als fluitist enthou-

siast gemaakt had voor zijn idee,
besloot Ron dat hij ook zang wilde in
de dance-versie. Ook hiervoor had Ron
een duidelijk beeld voor ogen en hij
nam contact op met Auke. “Ik kende
ook Auke al en ik vind haar stem
prachtig. Heel uniek. Ik ben toen
samen met Georges en Auke samen-

Het doel van het muziekproject
was, om een product te maken dat
net als het origineel blijft hangen bij
mensen en waar alle leden van Dancin
Saull achter staan. “Hoewel het nummer een totaal andere melodielijn
heeft gekregen en de fluit een minder dominante rol heeft gekregen,
zijn we daar erg goed in geslaagd”,
vertelt fluitist Georges. Dit is volgens
hem vooral te danken aan de goede

Welkom in ons vernieuwde
kantoor.
Vanaf maandag 16 juli bent u van harte welkom in ons
vernieuwde kantoor aan het Schouwburgplein voor het regelen
van uw bankzaken. De afgelopen maanden is dit kantoor
aangepast tot een eigentijdse omgeving waar ontmoeten en
verbinden centraal staan. Loop gerust binnen en ervaar het zelf!
Een open dag volgt in september.
Nu de verbouwing gereed is, sluiten wij onze pop-up store aan de
Grotestraat. U kunt nu immers weer aan het Schouwburgplein

In een nieuw jasje!

terecht voor uw bankzaken. Wij blijven u uiteraard ook bedienen
vanuit Horst (kantoor Kerkeveld). Kortom, we blijven dichtbij.

samenwerking tussen de verschillende
muzikanten, de dj en Ron Bosmans,
die de kar getrokken heeft.

Verder dan Spotify en
Youtube
Naast het feit dat alle leden van
de samenwerkingsformatie geheel
achter het eindproduct staan, heeft
Dancin Saull ook de hoop dat het
nummer veel bekendheid gaat krijgen. “We willen stap voor stap ons
publiek uitbreiden. Eerst proberen we
Limburg achter ons te krijgen, daarna
kunnen we dat hopelijk uitbreiden tot
heel Nederland. En wie weet wordt
het ooit wel een wereldhit”, vertelt
Ron Bosmans enthousiast. “Als iedereen die het nummer hoort en het tof
vindt, het in zijn of haar Spotify-lijst
zet, dan zou dat laatste zomaar eens
kunnen gebeuren”, zegt dj Ron van
den Beuken. De dj hoopt vooral dat
het nummer binnenkort op de lokale
radio te horen is. “Je moet ook realistisch blijven. Een wereldhit zou
super zijn, maar dat wordt het niet
zomaar. Hopelijk horen we binnenkort het nummer op radio Reindonk
of L1. Het zou mooi zijn als het nummer verder geraakt dan enkel Spotify
en YouTube.” Een verdere samenwerking tussen de vijf creatievelingen is
zeker niet uitgesloten. “Het feit dat
we van niets, iets hebben gemaakt
vind ik fantastisch”, zegt Ron Bosmans.
“Dat zou ik zeker nog vaker willen
doen met deze mensen.”

Autobedrijf

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

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Rabobank Horst Venray
www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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12,5 jaar rolstoeldansen bij Roll for Fun
Rolstoeldansvereniging Roll for Fun bestaat dit jaar 12,5 jaar. Dat werd afgelopen week gevierd met een
feestavond voor de leden en genodigden. Instructrice Els Kusters: “Door het rolstoeldansen komen mensen in
beweging en kunnen ze tegelijkertijd genieten.”

en hebben daarna heerlijk gedanst.
We sloten af met een eindbuffet en
rond 22.00 was de avond afgelopen.
Voor de leden was er nog een aandenken aan het jubileum in de vorm van
een sleutelhanger. Het was een heerlijke avond.”

Mensen in beweging
krijgen
Momenteel kent Roll for Fun
veertien dansers die wekelijks samen
repeteren. “Een leuke groep, die echt
danst voor het plezier”, zegt Els. Voor
de toekomst zou ze het echter mooi

vinden als Roll for Fun nog wat zou
groeien. “Het fijnste zou het zijn als er
meer mensen kwamen kijken en zich
bij ons aansloten.” Rolstoeldansen
dient namelijk een bepaald doel:
mensen in beweging krijgen.
“Mensen komen tijdens het dansen
vanzelf in beweging en gebruiken
spieren die ze anders niet zouden
gebruiken. En door het gebruik van
muziek en de contacten met anderen,
is het ook nog eens erg leuk en gaan
de dansers ervan genieten. Dat spoort
ze aan om meer te willen en te kunnen en dat maakt het rolstoeldansen
zo geweldig.”

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

Roll for Fun ontstond 12,5 jaar
geleden uit een initiatief van Stichting
BES. Deze Noord-Limburgse stichting
zet zich in om mensen met een
functiebeperking deel te laten nemen
aan sport- en bewegingsactiviteiten.
Els Kusters is sinds de oprichting van
Roll for Fun dansinstructrice. Ze vertelt:
“Ik was zelf al langer betrokken bij het
rolstoeldansen, inmiddels in totaal al
25 jaar. Toen ik stopte bij de dansschool, werd ik door Stichting BES
benaderd om in Meerlo les te gaan
geven. Ik begon met een paar proeflessen en daaruit ontstond Roll for
Fun.”
In Meerlo bleven de dansers echter niet lang. “De tegelvoer daar was
niet zo geschikt om op te dansen met

de rolstoelen.” Al snel verhuisde Roll
for Fun dan ook naar het gemeenschapshuis van Blitterswijck voor de
repetities. Ook daar zit de vereniging
inmiddels echter al niet meer. “De zaal
in Blitterswijck wordt verbouwd, dus
nu oefenen we in Zaal Wilhelmina in
Swolgen, waar ook een fijne dansvloer
ligt voor het rolstoeldansen.”

Veel promotiewerk
In de afgelopen 12,5 jaar heeft
Roll for Fun verschillende hoogtepunten gehad. “In de jaren dat we veel
jongere leden hadden hebben we
bijvoorbeeld meer aan wedstrijden
meegedaan en daar ook goede resultaten behaald”, vertelt Els. “Nu dansen
we eigenlijk geen wedstrijden meer,

behalve de showdancewedstrijden.
Deze worden door BES en Roll for Fun
iedere drie jaar in Meerlo georgaineerd. We doen momenteel heel veel
promotiewerk in de vorm van demonstraties en workshops. Zo dansen we
jaarlijks in verzorgingstehuizen en
geven we workshops op middelbare
scholen. Dat is ook heel leuk.”
Het jubileum heeft de groep
onlangs gevierd tijdens de jaarlijkse slotavond op donderdag 5 juli.
“Die stond dit jaar geheel in het teken
van het 12,5-jarig bestaan. Het was
een avond voor leden en genodigden.
Zo waren er bijvoorbeeld mensen uit
het bestuur van Stichting BES, familie en vrienden en natuurlijk de leden
zelf. We begonnen met een buffet

Zomermarkt in Broekhuizen

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

VACATURE: RECREATIEMEDEWERKER EVERTSOORD
Werkzaamheden

De locaties

Je bereidt eenvoudige maaltijden en zorgt
ervoor dat gasten deze op tijd en correct
ontvangen. Je voert schoonmaak
werkzaamheden en licht huishoudelijke taken
uit en signaleert gebreken in ruimtes en meldt
deze aan de bedrijfsleider. Je controleert
(technische) voorzieningen en verzorgt waar
nodig eenvoudige technische handelingen
(zoals verwisselen van kapotte lampen).

In Evertsoord (nabij attractiepark
Toverland) beheren wij 2
groepsaccommodaties.
Accommodatie Het Korhoen is
geschikt voor maximaal 140
personen maar ook voor kleinere
groepen in te richten. De Patrijs is
geschikt voor maximaal 120
personen.

De functie is voor circa 15 uur per week.

De gebouwen liggen vlak bij elkaar.

www.groepsgebouw.nl/vacatures

www.groepsgebouw.nl/werkweek

Carnavalsvereniging de Krey organiseert in samenwerking met de lokale horeca ondernemers een zomermarkt in het centrum van Broekhuizen. Deze vindt plaat op zondag 15 juli en begint om 11.00 uur.
Op en rondom het kerkplein
vindt er een vlooienmarkt
plaats die tot 14.30 uur duurt.
Daar worden producten tentoonge-

steld en geveild. Daarnaast wordt de
zomermarkt uitgebreid naar het
gedeelte aan de Maas. Hier bieden
diverse standhouders en lokale

ondernemers hun producten
aan tot 16.00 uur. In de middag is
er live muziek. De toegang is
gratis.

Postbus 5105 | 5800 GC | Venray
T. 0478 517 100 | F. 0478 517 105
E-mail: info@censusbeheer.nl
budgetbeheer
beschermingsbewind

Census Beheer BV is een kantoor dat zich bezighoudt met budgetbeheer en
beschermingsbewind en is gevestigd in Swolgen. Wij werken in een klein team met
5 medewerkers die zich met de grootste zorg dagelijks inzetten om de (financiële)
belangen van de cliënten te behartigen. Per direct zijn wij op zoek naar een;

ASSISTENT-BEWINDVOERDER
(24-28 uur per week)

Als assistent-bewindvoerder geef je ondersteuning aan de
beschermingsbewindvoerder.
Werkzaamheden hierbij zijn o.a.:
• Dagelijkse verwerking en controle van betalingsopdrachten
• Informatie verzamelen en zelfstandig verwerken bij het opstellen van
o.a. budgetoverzichten bij nieuwe aanvragen, berekening beslagvrije voet
• Verzorgen van in- en uitgaande correspondentie per mail en per post
• Dossieraanmaak
• Invullen relevante formulieren zoals kwijtscheldingen, bijzondere bijstand
• Telefonisch spreekuren/contacten met cliënten, schuldeisers en netwerkpartners
Wat vragen wij van je:
• Een passende MBO-4 of HBO opleiding bij voorkeur op sociaal juridisch gebied
• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Gestructureerd en planmatig kunnen werken
• Nauwkeurig en flexibel
• Integer en stressbestendig
• Ervaring in een (relevante) administratieve functie
• Je moet een Verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen

Sprookjestocht in Swolgen
Toneelvereniging Ernst & Humor uit Swolgen organiseerde dit jaar wederom haar jaarlijkse
Sprookjestocht. Op zondag 8 juli liepen Roodkapje, Hans en Grietje, heksen en allerlei andere
sprookjes door de Swolgense bossen. (Foto door: Sten Jetten)

Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin je jouw ervaring en capaciteiten optimaal
kunt benutten en verbreden
• Een informele werksfeer
• Een passend salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen
€ 1.750 - € 2.5.00 bruto per maand op fulltime basis (40 uur)
• Werktijden/dagen kunnen in onderling overleg worden afgestemd
Interesse
En wil je reageren? Stuur dan je sollicitatie met uitgebreid CV binnen 14 dagen per
e-mail naar: n.vandenberg@censusbeheer.nl
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met
Nicole van den Berg via telefoonnummer 0478 – 51 71 01.
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Agenda t/m 19 juli 2018
za
14
07

Landelijke open dag: ‘Blauwe bes
in beweging’
Tijd: afhankelijk van locatie
Organisatie: Blauwe Bessen Platform
Locatie: blauwe bessenkwekerijen Broekhuizen,
Melderslo en America

zo
15
07

Wandeling in het Schuitwater
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Passie voor Paard en Pony

Boerenzomermarkt

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Terrein D’n Umswing Sevenum-Kronenberg

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

Expositie in rozentuin

Expositie in rozentuin

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Landhuis De Maashof
Locatie: rozentuin Lottum

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Landhuis De Maashof
Locatie: rozentuin Lottum

Walhalla Proeft

Zomermarkt

Tijd: 15.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Krey
Locatie: centrum Broekhuizen

Reünie Ponyclub die Sevenrijders

Tuinconcert Joep’s Kapel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Ponyclub die Sevenrijders
Locatie: manege Dun Umswing, Kronenberg

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Plein Aope Jeu de Boules Toernooi
Locatie: Grubbenvorst

ma
16
07

Poels Meubelen Regio Toernooi
(tot en met vrijdag 20 juli)
Tijd: iedere dag 10.00 uur
Organisatie: Jeu de Boulesclub Horst

di
17
07

JAKO Korfbaldagen
(tot en met donderdag 19 juli)

wo
18
07
do
19
07

RSKV Wittenhorst – VVV Venlo

Organisatie: SV Lottum
Locatie: sportpark Lottum

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Sportpark Ter Horst

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

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

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
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

Venray
(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
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
13 t/m 15 juli 2018
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65
16 t/m 19 juli 2018
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

Muziek van kapel
America
zondag

Heilige mis

11.00

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Boerenzomermarkt
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 15 juli de boerenzomermarkt. Tientallen kramen met allerhande activiteiten hebben die dag van alles te bieden voor de bezoekers. Het museum is dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur.

Broekhuizen
Mis vervalt
		

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
Mis vervalt

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Mis vervalt
		

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

zondag
		

Heilige mis

10.30

zaterdag
		

Heilige mis

17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

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
			

18.00

zondag
		

10.00
14.30

In de kramen worden onder
andere bloemen gepresenteerd
van de Zuid-Nederlandse
Fuchsiavereniging en het
Rozenkenniscentrum Lottum.

Ook laten vaklieden hun werk zien en
wordt er speciaal brood gebakken in
het bakhuisje. Wagenspeelgroep
Karrespel brengt die zondag het spel
De Paardenvijg, daarnaast wordt de

veilingklok in gebruik genomen.
De muziek wordt verzorgd door
Kapela Pohoda.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Mis vervalt
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Tienray
De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 27

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

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met de
inzet van verreikers, vrachtwagen, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteitsector;
• staalbouw en petrochemische sector.
Ons bedrijf is gelegen in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in de asbestsanering/bouw (40 uur p/w)

Functie-eisen:
• bereid om studies te volgen binnen de organisatie;
• vrachtwagenrijbewijs is een pre (of het behalen hiervan);
• ben jij gemotiveerd, vakbekwaam en kun je goed zelfstandig werken?
• Heb je het idee dat je uitgeleerd bent in je huidige functie of heb je zin in iets nieuws?
• Vind jij het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van een dynamisch bedrijf en jezelf daarmee verder te
ontwikkelen als chauffeur/machinist?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of op onze facebookpagina.
Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96

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 koelkast, oven, gas-op-glas kookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

252 + 186 cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm

Sorrento Plus

300 cm

€ 8499,-

Breitner

€ 4199,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

