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Weer speelt
Rozenfestival parten
De 15e editie van het Rozenfestival in Lottum, dat plaatsvond van vrijdag 10 tot en met 13 augustus, heeft zo’n 45.000 bezoekers getrokken. Dit zijn er 5.000 minder
als andere jaren. Volgens de organisatie is het regenachtige weer op maandag hier debet aan. Lees verder op pagina 03

Initiatief voor woongemeenschap in Griendtsveen
Het voormalige sportpark De Wiek in Griendtsveen is opnieuw in de verkoop gezet door gemeente Horst
aan de Maas. Het lokale initiatief Allemansland wil op deze plek een sociocratische ecologische woongemeenschap realiseren. Gemeente Horst aan de Maas is op zoek naar een nieuwe bestemming van het terrein.
Haar voorkeur gaat uit naar een maatschappelijke of recreatieve invulling.
Als de gemeente het plan goedkeurt, komen er op het terrein achttien kleine, houten Zweedse huisjes
en één grote gemeenschappelijke
ruimte. Het idee voor het initiatief
komt vooral uit de behoefte om
samen iets met mensen te doen vertelt Rob Stam uit Deurne, een van de
initiatiefnemers.
“Wij, ons gezin en nog een ander
gezin, hadden er behoefte aan om
meer met mensen samen te doen.
Ook wilden we meer in de natuur
wonen en bewuster met de planeet
omgaan. We zijn op zoek gegaan

naar andere initiatieven. Uiteindelijk
vonden we er wel een paar, maar die
hadden toch net een andere visie op
sommige dingen. Een groot verschil is
dat wij willen dat mensen zelf kunnen
bepalen hoe zij vrijwillig meedoen en
elkaar helpen. Bij andere initiatieven
is dat vaak veel minder vrijblijvend en
dat willen wij niet. Ook de afstand tot
andere initiatieven speelde een rol.”
Eén van de uitgangspunten van
Allemansland is het hebben van een
kleinere ecologische voetafdruk.
Om die reden zijn de huisjes gemaakt
van natuurlijke en ecologische mate-

rialen. Ook zullen ze energieneutraal
zijn. Een ander uitgangspunt is dat er
privacy is binnen de gemeenschap,
maar dat mensen elkaar ook helpen.
“Ons idee is niet dat mensen 24/7
alles samen doen, maar dat iedereen
ook een eigen plekje heeft. Toch worden de mensen die het nodig hebben
geholpen. Volgens ons is iedereen
welkom, jong en oud”, zegt Stam.
Daarnaast moet de gemeenschap
sociocratisch worden, wat wil zeggen
dat alle stemmen meetellen.
Buiten dat de deelnemers binnen Allemansland contact hebben met

elkaar, is het ook belangrijk voor de
oprichters dat ze contact hebben met
de mensen uit het dorp. “We vinden
het erg belangrijk dat we betrokken zijn bij de dorpsgemeenschap
in Griendtsveen. Daarom willen we
dingen als koffieochtenden organiseren. Ook willen we een grote speeltuin op het terrein zetten. Deze is
dan niet alleen voor de kinderen van
Allemansland, maar ook voor de kinderen uit het dorp zelf. Zo hopen we
niet een aparte gemeenschap, maar
een grote gemeenschap te worden,”
aldus Stam. Ook al vinden de initiatiefnemers het belangrijk om een goede
band te krijgen met het dorp, toch
hebben ze niet speciaal voor het dorp
zelf gekozen. “Op dit moment wonen
mijn gezin en ik in Deurne. Onze oud-

ste dochter gaat naar een sociocratische school hier en daarom wilden
we een plek vinden in de buurt van
Deurne. Toen we dit terrein voorbij zagen komen, waren we meteen
enthousiast. Het ligt ontzettend mooi
in de natuur en het dorp heeft een
fijne sfeer.”
Hij ziet dat veel mensen bewuster om willen gaan met de aarde.
“Ook merk ik dat steeds meer
mensen, vooral alleenstaanden en
gezinnen met jonge kinderen, in het
groen willen wonen en meer dingen
samen willen ondernemen. Voor die
mensen hebben wij Allemansland
opgericht.” Er kunnen nog tot
31 augustus plannen voor het voormalig sportpark in Griendtsveen bij
de gemeente worden ingeleverd.
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Zwemmen voor goed doel

Deelname City Swim als eerbetoon
aan nichtje
Bart Stappers uit Grubbenvorst neemt op zaterdag 25 augustus deel
aan de Roermond City Swim, een zwemevenement voor het goede doel.
Dit doet hij ter nagedachtenis aan zijn nichtje Joke, die op 11 juni op
37-jarige leeftijd om het leven kwam bij een ongeluk in Lottum.
“Joke was heel ondernemend”,
vertelt Bart Stappers (40). “Ze zette
zich voor veel verenigingen in,

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Lieke Mooren en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans

onder andere voor stichting Gewoën
Grubbevors. Onze familie woont verspreid over het land, maar het contact
is wel heel hecht. Enkele jaren geleden hebben we nog met de hele familie meegedaan met de IJsselloop in
Deventer, waarvan de opbrengst toen
bestemd was voor de Hartstichting.”

Het leven is
kwetsbaar
Het appje dat Bart op 11 juni
’s ochtends van zijn vader ontving,
maakte hem nog maar eens duidelijk
dat het leven kwetsbaar is. “De kinderen van mijn vriendin hebben vorig
jaar aan de eerste editie van de City
Swim meegedaan. Daags van tevoren bedacht ik me dat ik misschien
dit jaar ook deel kon nemen. Toen ik
het bericht over het ongeluk van Joke
kreeg, heb ik niet lang meer getwijfeld. Dit leek me een mooie gelegenheid om haar te eren. Tegelijkertijd
zijn er twee goede doelen aan de City
Swim verbonden, het Toon Hermans
Huis in Roermond en de stichting Stop
Hersentumoren. Omdat ik ook mensen
in mijn omgeving ken die hieraan lijden, wil ik me daar voor inzetten.”

‘Een hekel aan
koud water’
Stappers geeft eerlijk toe dat hij
van tevoren niet helemaal wist waar
hij aan begon. “De laatste keer dat
ik echt baantjes had getrokken, was
in 2002. Ik doe wel aan hardlopen en
Braziliaans jiujitsu. Voor zwemmen
heb je toch een heel andere techniek

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

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.
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Zijn eerste sprong in het water
maakte hij op de dag van Joke’s
afscheid. “Dat was wel een bijzondere
start”, blikt hij terug. Hij geeft aan dat
hij veel positieve reacties krijgt op
zijn deelname, ook van Joke’s eigen
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Verwerking

familie. “Het is toch iets speciaals en
zorgt voor een stukje verwerking.”
Tijdens het afscheid van Joke
werd het nummer Sonnetanz van
Klangkarussell gedraaid, één van
haar lievelingsnummers. Haar neef
heeft het geadopteerd als zijn
strijdlied. “Ik hoop dat het gedraaid
wordt, als ik die dag het water in
ga. Dat zou wel heel bijzonder zijn.
Ik weet in elk geval zeker dat ze
dan elke meter die ik zwem in mijn
gedachten is.”

Locker Company verhuurt lockers aan festivals, beurzen,
(sport-)evenementen, bedrijven en instellingen in Nederland,
België en Duitsland. Per 1 september zijn wij op zoek naar een

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.

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.

de 2.000 meter met de borstcrawl af
te kunnen leggen. Als het nodig is
wissel ik af met de schoolslag. Ik wil
onderweg namelijk ook om me heen
kunnen kijken en kunnen genieten.”

PUZZEL

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

nodig. Daarnaast heb ik een hekel aan
koud water”, lacht hij, verwijzend naar
het feit dat de City Swim plaatsvindt
in de Roer en Maas. “Meestal train ik
in Swalmen, waar ze een verwarmd
buitenbad hebben. Ik heb ook al
aantal sessies in het zwemwater van
de Kasteelse Bossen gedaan, daar
is het water nu ook warmer door de
hoge temperaturen van de afgelopen
tijd.” Hij heeft er intussen zo’n twee
maanden aan training opzitten en het
gaat steeds beter, zegt hij. “Ik hoop
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• Je bent een salestijger,
van dealtjes binnenslepen gaat
jouw hart sneller kloppen;
• Je hebt affiniteit met
de evenementen- of
verhuurbranche;
• In het bezit van een diploma
MBO4/HBO Account- of
eventmanagement of relevante
entertainment opleiding;
• Je bent woonachtig in een
straal van 25 km vanaf Horst;
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit;
• Je beheerst de Nederlandse
en Engelse taal in woord en
geschrift, Duits is een pre.

Wij bieden:
• Een marktconform salaris;
• Een 32-urencontract met
doorgroeimogelijkheden naar
40 uur;
• Een jonge en informele
organisatie waarin eigen
inbreng en een ‘heads up’
mentaliteit gewaardeerd wordt;
• Veel vrijheid en
verantwoordelijkheid binnen de
functie en onze organisatie.
Meer info of direct reageren?
Dat kan via linqeventgroup.nl/
crew/vacatures
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Tweeduizend deelnemers

Inschrijving achtste editie Walk 4 the Roses vol
Met nog een week te gaan heeft de Walk 4 the Roses al het maximaal aantal deelnemers behaald. Op zondag
26 augustus staan 1.950 wandelaars en 50 hardlopers aan de start op het Wilhelminaplein in Horst voor de
20 kilometer lange tocht.

daar van alles te doen was vanwege
OP. Vanwege de groeiende groep wandelaars kwamen we én plek tekort én
vielen we bij de finish midden in het
event van OP waardoor we geen eigen
sfeer mee konden geven aan de finish.
Dat vonden we jammer en dus hebben
we de uitnodiging van het centrummanagement aangenomen om de Walk op
een andere datum te organiseren, in dit
geval op een koopzondag. Het startschot wordt deze keer gegeven door
wethouder Eric Beurskens, die zelf ook
meeloopt. Karlijn van Dinther zingt het
lied The Rose. Bij de finish is er muziek
van Big Band Flavour en de wandelaars worden bij aankomst verwelkomd

door prins Koen II en zijn adjudanten.”
Nienke Wijnhoven reikt aan het einde
de cheques uit en verzorgt de muzikale
afsluiting.
Voor het eerst doet er deze keer
ook een groep hardlopers mee aan
de tocht. Dings: “Vorig jaar kregen we
de vraag van een deelnemer of hij de
tocht mocht rennen. Deze keer kwam
dat verzoek weer en daarom hebben
we besloten maximaal vijftig hardlopers toe te laten. Zij krijgen na afloop
natuurlijk ook een speldje en een roos.”
Ze geeft aan nooit verwacht te hebben dat de wandeltocht voor het goede
doel zo groot zou worden. “We organiseren hem met z’n drieën en krijgen

Ter Peel opent kledingwinkel
In de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Peel in Evertsoord is sinds enkele weken een kledingbank te vinden.
‘Kleer en Meer’ wordt gerund door een vrouwelijke gedetineerde.
“Het komt met enige regelmaat
voor dat dames weinig of geen
extra kledingstukken bij zich hebben
wanneer zij in PI Ter Peel in detentie
belanden”, laat woordvoerder
Robert Meijer desgevraagd weten.
“Bijvoorbeeld als ze vanuit het
buitenland, het politiebureau of
van de straat komen. Vrouwelijke
gedetineerden hebben ten opzichte
van mannen vaak geen familie

of vrienden die extra kleding,
bijvoorbeeld als het winter wordt,
voor hun invoeren.” Volgens Meijer
wordt geschat dat tussen de 10 en
20 procent van de vrouwelijke
gedetineerden geen extra kleding bij
zich heeft of kan laten invoeren. Via de
geestelijk verzorgers van PI Ter Peel is
afgelopen tijd kleding verzameld en
sinds kort in een winkeltje uitgestald
in de inrichting. Het winkeltje met

de naam Kleer en Meer wordt
beheerd door een vrouwelijke
gedetineerde. “Op het moment dat
de justitiabelen behoefte hebben
aan kleding kunnen ze met een
kledingkaart vier items in de winkel
passen en uitzoeken. De winkel
heeft van alles op voorraad van
ondergoed tot sokken, schoenen en
bovenkleding voor een zomer en
wintergarderobe.”

Weer speelt Rozen
festival parten
Over het algemeen kijkt de
organisatie terug op een succesvolle
editie, zo zegt bestuurslid Bob Obers.
“Het festival is heel goed verlopen,
alles ging heel soepel en we hebben
eigenlijk geen problemen gehad.”
Dat het festival dit jaar minder
bezoekers trok, komt volgens Obers
vooral door het weer.
“We zagen dat de bezoekers
aantallen elke dag wel hetzelfde
waren als voorgaande jaren, alleen
de maandag waren dit er aanzienlijk
minder. Het regende maandag
ook de hele dag door en dat heeft
zeker invloed gehad op het aantal
bezoekers.” Buiten het mindere weer
op de maandag, waren de reacties op
het Rozenfestival erg positief. Obers:

oldtimerbeurs
VOOR BROMMERS EN ONDERDELEN

Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

de bijenoase aan de Westsingel in
Horst. Volgens de gemeente wil IVN
dit niet en is ook het voorstel om een
bestaand bos om te vormen afgewezen. In samenspraak met Stichting
Landschap Horst aan de Maas is
daarom besloten geen Tiny Forest
aan te leggen.

NU OF NOOIT!

...nog maar 15 dagen...Aardbeienland
BIJ INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON

KRIJGT U NA BEZOEK AARDBEIENPARK (ENTREE € 7,50 P.P.)
EEN GRATIS STUKJE VLAAI MET
ZOETE AARDBEIEN EN SLAGROOM
GELDIG VAN 21 T/M 26 AUGUSTUS
max 4 pers. niet geldig icm andere acties

#

ties D66+GroenLinks, PvdA en SP
verzochten de gemeente te onderzoeken of het mogelijk is deel te nemen
aan het project. Die laat nu weten
dat zij het IVN heeft voorgesteld aan
te haken bij al bestaande initiatieven in Horst aan de Maas, zoals het
Blakterbeekgebied in Sevenum en

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

#

Gemeente Horst aan de Maas gaat niet deel nemen aan het project Tiny Forests. Volgens het College
van B&W zijn er in Horst aan de Maas al diverse vergelijkbare natuurterreinen en wil het IVN daar niet bij
aansluiten.

“We hebben vandaag een berichtje
op de facebookpagina van het festival
gezet en de reacties eronder waren
alleen maar goed. Dat het festival
weer een groot succes was is vooral
te danken aan de vrijwilligers.
We zijn ontzettend trots op alle
mensen die hebben meegeholpen.
De verbroedering en saamhorigheid
rondom het Rozenfestival is enorm.
Het is uniek voor een klein dorp om
een dergelijk festival neer te zetten.
Toch kijken we elke editie of het
beter kan. Net zoals bij voorgaande
edities versturen we een enquête.
Hieruit halen we dan verbeterpunten
voor de volgende keer”, vertelt Bob.
Over twee jaar vindt het Rozenfestival
plaats van 7 tot en met 10 augustus.

Zondag 26 augustus 09.30 - 15.30 uur

Geen Tiny Forest
in Horst aan de Maas
Een Tiny Forest is een klein
bos, ongeveer ter grootte van een
tennisveld, bestaande uit diverse
soorten bomen. Het project is een
initiatief van IVN. Verdeelt over
24 gemeenten wil de instantie de
Tiny Forests aanleggen om zo de
biodiversiteit te stimuleren. De frac-

de Schoolstraat en Nieuwe Baan
naar Melderslo. Uiteindelijk komen
de wandelaars via onder meer de
Eikelenbosserdijk, Konijnswarande en
Daniëlweg weer uit in Horst en lopen ze
door de Stuksbeemden en Slooyerbroek
naar het centrum. Dings: “Voor de
exacte route kan men op onze website
terecht. We hopen dat de inwoners,
die langs de route wonen, er een extra
feestelijk gebeuren van maken door
bijvoorbeeld slingers op te hangen.
Bij warm weer zou het fijn zijn als aanwonenden de lopers van extra water
zouden willen voorzien.”
De opbrengst van de Walk 4
the Roses gaat dit jaar naar KWF
Kankerbestrijding voor onderzoek
naar hersenkanker en naar de lokale
Stichting Liva. Kijk voor meer informatie en de volledige route op
www.walk4theroses.nl

Vervolg voorpagina

Deelnemers aan de editie van 2017
“Het is in de acht jaar dat we
bestaan nog nooit gebeurd dat we een
week van te voren al de inschrijving
moesten sluiten”, zegt Marcella Dings
namens de organisatie. De eerste editie
telde 500 wandelaars, 2.000 is dan ook
wel het maximale aantal, geeft Dings
aan. “Je moet ergens een grens stellen. Niet alleen vanwege de veiligheid,
maar mensen moeten ook ontspannen kunnen lopen.” Voorgaande jaren
vond de Walk 4 the Roses op dezelfde
dag plaats als het OP-festival. Dit jaar
is er gekozen voor een samenwerking
met het centrummanagement van
Horst. “Voorheen kwamen de deelnemers aan op het Wilhelminaplein als

op dag zelf hulp van zestig vrijwilligers.
We hebben in de loop der jaren een
positieve naam opgebouwd en ik blijf
het bijzonder vinden dat zoveel mensen bereid zijn de tocht te sponsoren.”
De wandeling is net als andere jaren
uitgezet door Stichting Landschap Horst
aan de Maas. Zij zorgen elke editie voor
een andere route door Horst aan de
Maas. Nieuw is dat de organisatie van
te voren bekend maakt door welke straten de deelnemers lopen. Na de start
op het Wilhelminaplein lopen de wandelaars via de Kasteelse Bossen en de
Kreuzelweg naar Castenray. Daar passeren ze onder andere de Diepeling
en Klein-Oirlo waarna ze via Over de
Beek in Tienray belanden. De tocht
gaat door het centrum van Tienray en
loopt daarna via de Swolgenseweg
naar Swolgen. In Swolgen lopen ze
door de Molenstraat en gaat het via

04
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Lies Franssen-Camps
echtgenote van

Math Franssen †
Na een leven van hard werken is ôs Moe en Oma Lies
overleden in de leeftijd van 96 jaar.
Swolgen, Math en Door

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Je was sterk heel je leven
Je bent tot het eind moedig gebleven
Je wil nu dat wij sterk zullen zijn, maar afscheid nemen doet zo’n pijn
Je liefde voor ons stond bovenaan
Wij moeten aanvaarden om zonder jou verder te gaan
Mijn lieve man, onze lieve pap, schoonvader en trotse opa

Jan Reijnders
echtgenoot van

Venlo, Sjaak †
Swolgen, Wiel en Doortje
Oma’s kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Tienray, 8 augustus 2018
Correspondentieadres:
Mgr. Aertsstraat 38
5866 BJ Swolgen
Op 11 augustus hebben wij ôs Moe voor het laatst in ons
midden gehad in de parochiekerk van de H. Lambertus
te Swolgen, waarna wij haar te ruste hebben gelegd bij
Pap op het r.-k. kerkhof.

Allen die ons, in welke vorm dan ook,
tot steun en troost waren bij het overlijden en afscheid van

Ton de Wit
zeggen wij hartelijk dank.
Lies de Wit-Bongaerts
Kinderen en kleinkinderen

Lia Reijnders-van den Munckhof
* Horst, 22 december 1953

Horst, Lia
Yvonne, Davy
Monique, Jordy
Lisa, Lars, Senn
Peter

Bertha Aerts-Schobers
Uw aanwezigheid in de diensten, de mooie bloemen
en lieve kaarten, hebben ons erg goed gedaan.
Hegelsom, augustus 2018
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 16 september
om 9.30 u. in de H. Hubertuskerk in Hegelsom.

Gerrie
van den

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

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

Dag en nacht bereikbaar

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

www.theoarts.com

waren op 14 augustus 2018
60 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd!
Hans en Ans, Theo en Karin
Marc en Petra en kleinkinderen

Venloseweg 102, 5961 JD Horst
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op maandag 13 augustus 2018.
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden van Jan.
Uw kaarten, bloemen, berichten en bezoek waren voor ons een
grote steun.

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.
weibloter.kipper.messtank.schudder.
hark.maaier.tuinbouwmachines.tractor.
enz. alles aanbieden.
Tel.: 06 19 07 69 59.

Caravanstalling
Aangeboden: overdekte caravanstalling
Kosten bedragen € 250 per jaar Indien
interesse graag contact opnemen met
06-40278111

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

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Graag willen wij iedereen bedanken voor het warme
medeleven dat wij gekregen hebben bij het afscheid
van onze lieve mam, trotse oma en superoma

† Venlo, 7 augustus 2018

Karel en Berthy
Vanmaris-Coppus

Aardbeienplanten, preipl., koolpl.,
beukenhaag, wintergroene-leibomen
14 soorten, vasteplanten, heesters,
hagen, eenjarige fruitbomen/
struiken, palmbomen div maten,
bodembedekkers, hortensias
div soorten. Tel.: 06 30 58 79 98
Email:bleustone@live.nl
Te huur bedrijf/opslagruimte,
voor meer info bel 06 27 21 26 04.
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.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Kantoorruimte in Horst-Centrum
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro
per maand, div. afmetingen,
Tel.: 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

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

Geboren

Mijs
7 augustus 2018
Dochter van
Cindy en Hans
Heldens-Dorssers
Daniëlweg 25
5962 AR Melderslo

Geboren

Quinn

17 juli 2018
Zoon van
Kim van Berlo
en Dennis Visscher
broertje van Djesse
Nieuwborgstraat 166
5922 VE Blerick

Rick Jansen
& Femke Keijsers
geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 24 augustus 2018 om
14.00 uur in Lignum Antiquum
in Broekhuizenvorst.
U bent van harte welkom
op onze receptie van
19.00 tot 20.00 uur
in De Leste Geulde in Horst.

Geboren

Gies
10 augustus 2018
Zoon van
Tom en Janske
Classens-Gubbels
De Kolk 13
5961 RD Horst

Yse
Geboren 2 augustus 2018
Dochter van
Collin Groenewegen
& Mieke Custers
Zusje van Jace
Horsterweg 33
5975 NA Sevenum
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‘Met de voeten in het zwembadje’
Sommige mensen kunnen er goed tegen en andere moeten regelmatig verkoeling opzoeken. De hitte van de afgelopen weken hield de gemoederen flink bezig. En ook voor de komende
dagen worden er weer zomerse temperaturen verwacht. Hoe houd je dan het hoofd koel? De redactie ging de straat op om het uit te zoeken.

Lei Spreeuwenberg uit Lottum had niet zo’n probleem met de hitte. “Ik kan goed tegen hitte.
Je moet je vooral niet te druk maken, anders krijg je het alleen maar warmer. Veel water blijven
drinken helpt ook altijd goed. Er waren eigenlijk maar twee dagen dat ik echt last had van de hitte.
Op zulke dagen merk je toch wel dat het aanslag heeft op je lichaam.”

Mensen uit onze eigen gemeente hadden last van de hitte, maar mensen daar buiten ook.
Zo had Williane Sluiter uit Opheusden toch wel veel last van de warmte. “De afgelopen weken heb
ik mijn hoofd alles behalve koel gehouden. Mijn bedrijf was namelijk bezig met de voorbereidingen voor het Rozenfestival. Dit was toch wel erg stressvol, maar het is toch allemaal goed gekomen. Ik probeerde zoveel mogelijk water te drinken, maar dat schoot er soms wel een beetje in.
Uiteindelijk komt alles toch wel goed.”

Ook Hay Willems uit Lottum ervaart de warmte niet echt als heftig. “Je moet vooral nuchter
blijven en niet te veel doen. Iedereen heeft last van het weer en daarom zou iedereen wat rustiger aan moeten doen. Zelf kan ik prima tegen warm weer. Je moet gewoon rustig blijven en je niet
druk maken. Daar schiet je niks mee op. Wel is veel water drinken belangrijk.”

Andere mensen vluchten juist naar koelere plekken, zoals Truus van Helden uit Lottum.
“Toen het hier heel erg warm was, zat ik in Oostenrijk. Het was er wel warm, maar toch een stuk
aangenamer. Vooral in de bergen is het lekker koel. Toen we terug kwamen van vakantie was het
ineens wel heel erg warm. Daarom heb ik voldoende water gedronken. Zolang je dat doet kom je er
wel doorheen.”

Ook al is het in eigen land ontzettend warm, toch gaan mensen nog op vakantie naar een
warm land. Zo ook Jeroen Joosten uit Kessel. “Tijdens de hittegolf lag ik bij het zwembad in Turkije.
Dat was goed te doen. Vooral veel zwemmen en niks actiefs doen, helpt met je hoofd koel houden.
Het rare was wel dat toen ik terug kwam het bijna net zo warm in Nederland was als in Turkije.
Dat had ik toch nog nooit meegemaakt.”

Toch zijn er mensen die het ook in eigen land prima uithouden. Petra van den Bekerom uit
Lottum is een van die mensen. “Ik was heel erg verwend eigenlijk. Zo heb ik op het werk airco en
dat maakt op een kantoor zitten toch wel beter. Thuis hadden we ook een zwembadje staan, dus
als het iets te warm werd, kon ik daar even met mijn voeten in. Dit werkt ook heel goed tegen
oververhitting.”
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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: burgemeester Ina Leppink-Schuitema.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Ina Leppink-Schuitema
GEBOORTEDATUM

13-06-1953

Ina Leppink-Schuitema werd eind
2017 benoemd tot waarnemend
burgemeester van gemeente Horst aan
de Maas. Hiervoor was zij van 2005 tot
2017 burgemeester van Montferland.
Zij startte haar politieke carrière in de
gemeente Venlo, waar zij in 2001
wethouder werd. Ina is getrouwd,
heeft twee zoons, één dochter en drie
kleinkinderen.

WOONPLAATS

Column

Velden
C.V.

NLD

waarnemend burgemeester
gemeente Horst aan de Maas

Een Prestatie
van Formaat

<<<<Ina<<<<<<<<<<Leppink<<<<<<<<<08-12-1961<<<<<<<<<<Horst<<<<

GEPLUKT Erik Sturme

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.

Hij is voorzitter van schutterij St. Sebastianus uit Sevenum, die onlangs het OLS won.
Hij werd dan ook al op jonge leeftijd besmet met het ‘schuttersvirus’. Deze week wordt Erik
Sturme uit Sevenum geplukt door burgemeester Leppink.
De 44-jarige Erik is geboren en getogen
in Sevenum en al 24 jaar samen met Chantal
Hafmans. “Ik leerde Chantal bijna 25 jaar geleden
kennen in het café dat destijds van haar ouders
was. Er was toen al heel snel een vertrouwde
klik. Het heeft dan ook niet lang geduurd voordat
er een relatie uit ontstond.” Samen hebben ze
dochter Evy (6), hun spring-in-het-veld zoals hij
haar liefkozend noemt.
Hij groeide op in een liefdevol gezin, zegt hij.
“Het was een gezin waarin normen en waarden hoog in het vaandel stonden en waar mijn
ouders er altijd voor mij en mijn zusje Joyce
waren. Het was en bleef een warm thuiskomen.
Helaas is mijn vader veel te jong ziek geworden. Mijn vader was een gepassioneerd jager,

de natuur was zijn lust en zijn leven, net als
schieten bij de schutterij.” Als klein kind ging hij
al met zijn vader, die lid van de schutterij was,
mee. Hij werd al op jonge leeftijd besmet met het
virus, zoals hijzelf zegt. “Mijn vader leerde me alle
kneepjes van het vak.” Op 16-jarige leeftijd mocht
hij zelf schieten en hij behoorde toen direct al bij
de zes beste schutters, die mee mochten doen
met het OLS. “Het eerste jaar dat ik meedeed
werden we zelfs derde, samen met mijn vader!”,
vertelt hij nu nog met stralende ogen.
Na de lagere school ging Erik naar de lts, waar
hij de opleiding bouwkunde volgde. Daarna leerde
hij verder aan het kmbo in Venlo. “Vervolgens
heb ik een aantal jaren in de bouw gewerkt.
Toentertijd was er echter relatief weinig werk en

HALLO

heb ik noodgedwongen ander werk gedaan.
Zo heb ik een aantal jaren in de tuinbouw
gewerkt en als hovenier.” Problemen met zijn
rug betekende hij dat naar ander werk moest
uitzien. In 2008 volgde hij daarom een opleiding
tot beveiliger. Nu is hij al ongeveer tien jaar in
dienst bij Severens Beveiling in Melderslo, als
mobiele surveillant. “Het werk geeft me steeds
weer een nieuwe uitdaging, omdat je nooit zult
weten hoe de nacht zal verlopen.”
Nog steeds is Erik fanatiek lid van de schutterij. Hij vertelt wat over de organisatie. Er zijn
drie teams: een A-team, B-team en C-team.
De zes besten van het A-team mogen naar het
OLS, waarin Belgische en Nederlandse schutterijen meedoen. Erik benadrukt dat de teamsamenstelling van groot belang is. Hij vergelijkt
het met het opstellen van een elftal: de onderlinge teamgeest is bepalend voor het resultaat. “Je doet het samen en er wordt ook nooit
gemopperd op degene die een schot mist.
Teamgeest is er altijd!”
Ook merkt Erik op, dat het vertrouwen in
elkaar en in jezelf van groot belang is. Je moet
je geweldig concentreren om het juiste schot te
kunnen lossen, wat ook mentaal veel vraagt.
Mocht je dan toch een keer missen, wordt het
je niet aangerekend door de anderen. Het is
belangrijk dan ook de steun van de anderen
te ervaren. Als het wel lukt en je als team dan
zelfs het OLS wint is dat de ‘kers op de taart!’
Op mijn vraag wat het betekent om het OLS
te winnen antwoordt Erik vol trots:” Dat is de
hoogste schutterseer die er bestaat!”
Ook betekent het een jaar heel hard werken. “Wel komt de gemeenschap daar direct
mee op de kaart. Nu wordt er volop gewerkt
aan de hele organisatie. Eerst wordt er gezocht
naar een geschikt terrein, waarmee men al
aardig gevorderd is. Er wordt een stuurgroep
gevormd met een voorzitter, die de eindregie
heeft. Het is een hele uitdaging om de juiste
mensen op de juist plaats te krijgen”, zegt Erik.
Er zijn echter al veel mensen die zich hebben
gemeld om mee te werken, wat op zich natuurlijk al heel prettig is. “We hopen met de hele
gemeenschap op een mooie organisatie en
een heel mooi feest. Ik twijfel er niet aan, met
zoveel medewerking die is aangeboden kan het
niet meer stuk!”
“Ik denk dat ieder mens bepaalde dromen
of idealen heeft”, zegt hij dan, “en dat hij of zij
die ook zeker moet koesteren. Niet alle dromen

Alweer ruim 7 maanden mag ik
burgemeester zijn van de mooie
gemeente Horst aan de Maas. Ik heb
al eerder verteld, hoe ik het naar
mijn zin heb en ook hoe goed de
organisatie op orde is en de mensen
hun werk doen.
Dat is mij nog eens bevestigd, toen
begin juni bleek, dat we genomineerd
waren voor de Green Leaf Award, een
Europese prijs voor Duurzaamheid.
We waren bij de laatste vijf! Ik moest
in zeer korte tijd bijgepraat en
voorbereid worden op dit evenement.
Het is ronduit fantastisch, hoe goed
Gonny, Sonja en Hans dit hadden
georganiseerd samen met wethouder
Birgit. We gingen op donderdag 21 juni
met alle deelnemers aan de
presentatie en een aantal ‘fans’
richting Nijmegen, nadat we dinsdags
tevoren hadden kennisgemaakt met
enkele “concurrenten”. Het was voor
mij een geweldige ervaring hoe we
met een team van zes personen de
presentatie deden. Het was een
prachtig voorbeeld van
Burgerparticipatie. Piet Seelen,
inwoner van Kronenberg, vertelde over
de Energiek Kronenberg groep, een
initiatief van alle bewoners van
Kronenberg samen. Bart Sligter,
adviseur, lichtte het project
Trendsportal toe, waarin het gebruik
van de fiets wordt gepromoot. Daarna
kwam studente Elise Mooren met een
vlotte presentatie van het Bezig zijn
met Groen. Vervolgens presenteerde
ondernemer Peter Korsten het project
Brightbox, waarin het onderzoek naar
de groei van planten op een bijzondere
wijze werd uitgelegd. Wethouder Birgit
op de Laak hield een vlammend
betoog over de speciale manier
waarop de gemeente Horst aan de
Maas haar afvalverwerking regelt.
Zelf heb ik in algemene zin een
afsluitend woord gedaan en samen
met Birgit de vragen van de jury
beantwoord. ’s Avonds hadden we in
de Vereeniging in Nijmegen een ware
award-uitreiking en we wonnen
(samen met de stad Cornella de
Llobregat uit Spanje) de eerste prijs.
Een fantastische prestatie!

zijn bedrog, maar een beetje realistisch blijven,
kan geen kwaad. Mijn wens is dat een ieder op
zijn manier gelukkig en gezond blijft, want ik
denk dat een goede gezondheid uiteindelijk het
grootste geluk is.”
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Vakantietip

De zomer is de tijd
van vakantievieren
Dat heb ik ook vele jaren gedaan samen met mijn gezin. De scholen zijn dicht en daarmee
is ook meestal het moment van vakantie bepaald. We hebben samen dan ook van vele
mooie vakanties mogen genieten.
Soms zijn we ver weg geweest, zoals naar
Amerika en het Verre Oosten, maar ook vele
keren zijn we in Europa geweest. Het vaakst
hebben we onze vakantie doorgebracht in ZuidFrankrijk. Voor mij is de combinatie van cultuur
en natuur altijd van grote waarde. Ik hou ervan
om mooie steden te bekijken en dan ook de
mooie kerken, wat vaak tot de opmerking van
mijn kinderen leidde: ”Laat mama maar even
kijken, wij wachten wel!” We combineerden
dergelijke bezoekjes dan ook altijd wel met een
poosje strand en/of zwembad. Ik geloof, dat we
over het algemeen de goede combinaties hebben gevonden.
Het waardevolle van een reis naar een ver
land vind ik de kennismaking met een vreemde
cultuur. Ik vind het heel boeiend om te ervaren
hoe mensen in een andere cultuur leven en vaak
ook hun religie beleven. Allerlei tempels hebben
we bezocht en andere cultuuruitingen.
Naast deze reizen zijn er natuurlijk vele
andere mooie dingen te zien en te beleven.
In Nederland alleen is een enorme variëteit
aan cultuur en natuur. We hebben maar een
klein landje, maar er komen niet voor niets

zoveel buitenlandse mensen voor bijvoorbeeld Amsterdam en het Rijksmuseum, de
Keukenhof, Giethoorn, Groningen of Maastricht.
Maar nog veel dichter bij huis is ook heel
veel moois! Kijk naar ons eigen Horst met een
gezellig centrum, veel muziek, leuke evenementen en naar Park De Peelbergen met mooie
natuur en het Paardencentrum om het maar
even eenvoudig te noemen. Alle dorpen van
onze mooie gemeente Horst aan de Maas,
die verbonden worden door veerboten over
de Maas. Zo’n weliswaar kort reisje is ook al
vakantie. Mijn kleinkinderen vinden een overtocht op de veerboot prachtig! Al onze dorpen
hebben zo hun eigen gezellige en bijzondere
dingen. Alle zijn ze de moeite waard om te
bezoeken.
Nu noem ik een aantal mooie dingen en dat
betekent eigenlijk vanzelfsprekend dat ik er ook
een paar niet noem. Daarom vermeld ik nog
maar even duidelijk, dat het slechts voorbeelden zijn en er nog veel meer genoemd zouden
kunnen worden. Ik geniet volop van onze mooie
omgeving met alles erop en eraan, deze zomer
zeker!

‘De glimlach is de rode draad’
Burgemeester Ina Leppink ging op bezoek bij Museum De Locht in Melderslo. Zij interviewde daar directeur Henk Kemperman en voorzitter
Jan Hulsen.

Henk Kemperman en Jan Hulsen
De ontvangst in het Museum De Locht is
bijzonder hartelijk en gastvrij. Directeur Henk
Kemperman staat ons bij de deur op te wachten. Samen met de voorzitter van het bestuur
Jan Hulsen hebben we een informatief maar
vooral ook gezellig gesprek. Want dat is het
museum: gezellig, gastvrij, vriendelijk, enthousiast, gedreven, trots en zo nog veel meer.
Op mijn vraag wie hier zoal werkt, wordt als
eerste Amalia genoemd, een dame die als coupeuse heeft gewerkt en op haar 65e nog naar de
kunstacademie in België is gegaan. Ze is fanatiek
met kleding, zoals de heren zeggen, wat blijkt uit

een prachtige tentoonstelling over kleding.
Als we gaan praten over het begin van dit
museum vertelt Henk over de langgevelboerderij van de familie Gubbels. Deze familie stopte
met boeren en verkocht de boerderij aan de
gemeente. Later mocht de Heemkundekring de
boerderij kopen voor 1 gulden. Mijn voorganger
burgemeester Fasol heeft die gulden persoonlijk
voorgeschoten en bij het 25-jarig jubileum teruggekregen. Als cadeau kreeg ik het prachtige boek
dat gemaakt is ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van het museum.
Het huidige museum bestaat uit vier delen:

de oude boerderij, het aspergemuseum, het
champignonpaviljoen en het glastuinbouwmuseum. Er is besloten om de naam openluchtmuseum te gaan voeren. De bekendheid komt
mondjesmaat meer op gang. Het fenomeen
‘busidee’ zou daarbij kunnen helpen. Als een
aantal busondernemingen dit mooie museum in
haar aanbiedingenpakket opneemt en bijvoorbeeld dagtochten presenteert, dan zou dat een
goede ontwikkeling zijn.
Alle medewerkers zijn vrijwilligers. De directeur werkt dan ook bijzonder hard aan het
motiveren van de mensen. “Ze moeten het leuk

vinden om hier te werken”, is zijn motto. Er zijn
mensen uit de bouw, mensen uit de glastuinbouw, uit de tuinderswereld en ga zo maar
door. Ze mogen veel zelf beslissen en maken
‘het bedrijf’ daarmee een stukje van zichzelf.
Er wordt draagvlak gecreëerd en de vrijwilligers
worden betrokken bij alle beslissingen. Een aantal mensen werkt hier zes dagen per week van
08.00 tot 17.00 uur!
Er wordt ook veel aandacht besteed aan
maatschappelijke ontwikkelingen. Vroeger was
een museum vooral iets om informatie te vergaren, tegenwoordig moet het vooral beleving zijn. Er wordt dan ook veel aandacht
besteed aan informatie op plaatjes en filmpjes.
Het museum trekt jaarlijks 28.000 bezoekers
die informatie kunnen opvragen via filmpjes op
touchscreens, die men dan zelf kan bedienen.
Een vrolijke noot is de kiosk, oorspronkelijk afkomstig van het Wilhelminaplein in
Horst. De kiosk is rondom versierd met zestien
prachtige wapens uit de zestien kerkdorpen uit
Horst aan de Maas. Ook hier weer is alles zelf
gemaakt, de kiosk inclusief de wapens, schitterend! Uit alles blijkt, dat het museum van
grote waarde is voor onze regio. Het onderscheidt zich omdat het eigenlijk uit vier onderdelen bestaat. Er is veel samenwerking met het
bedrijfsleven en de overheid.
Ik heb een bijzonder prettig bezoek gehad
in dit prachtige museum en hoop dat er
nog veel meer gasten zullen komen om dit
museum en onze mooie gemeente en regio te
bewonderen.
Eind september komt het programma B&B
op de televisie, dat voor een groot deel is
opgenomen in het openluchtmuseum.
Ik wens het museum en al haar enthousiaste medewerkers een heel goede toekomst
en een heel groot aantal bezoekers. Ik zal zeker
reclame maken!
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Gewoon genieten van het
mooie weer’
Veel water drinken en vooral rustig
houden. Dit advies geven de inwoners van
Horst aan de Maas als het gaat om de
warmte, die ons de afgelopen weken bezighield, de baas te blijven. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De zomer van 2018 kenmerkt zich tot nog
toe door het sneuvelen van diverse records. Is
het niet het record aantal zonuren, dan is het
wel de droogte en de voor Nederlandse begrippen hoge temperaturen. Je kunt er wel over
klagen, maar veel beter is om gewoon rustig te
blijven en te genieten van het mooie weer, vindt
iemand. “Ergeren helpt niet en is ook niet goed
voor de gemoedsrust.” Het is ook verstandig om
genoeg te drinken en als het mogelijk is op het
heetst van de dag binnen te blijven. Daarnaast

Inwonerspanel

1.672 leden

Top drie

Ik drink meer
Ik heb een airco
Ik ga vaker zwemmen

Hoe blijf je de warmte
te baas?
hebben veel mensen een airco of ventilator om
er voor te zorgen dat ze het hoofd koel kunnen
houden. Wie kan werkt wat minder uren, al zijn

riep zij op extra goed te zorgen voor kwetsbare
er ook mensen die juist blij zijn dat ze naar kanmensen, zoals ouderen en chronisch zieken. Al
toor kunnen gaan omdat het daar juist koel is.
vinden sommige inwoners dat toch wel een
“Italiaanse temperaturen, Italiaanse leefwijze”,
beetje betuttelend. “Het
grapt deze persoon, “
is natuurlijk niet voor het
lichte maaltijden, lekker
eerst warm. Oudere mendrinken, vaker terras, op
‘Aanpassen aan het weer’
sen weten heus wel wat
z’n tijd een dutje.” Een
‘Lekker niks doen’
nodig is om die warmte
ander merkt op: “Ik snap
door te komen.”
dat voor de oudere en
‘Ik heb er niet zo’n last van’
zieke mensen dit weer
verre van ideaal is. Toch
geniet ik volop van de
warmte en de zomer, alles beter dan regen in de
TipHorstaandeMaas is een
vakantie. Zo hou ik het vakantiegevoel wat lansamenwerkingsverband tussen HALLO Horst
ger vast ondanks dat ik weer moet werken.”
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
Het RIVM activeerde onlangs, toen de temresultaten of aanmelden voor de volgende
peraturen dagen op rij boven de 30 graden
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
kwamen, het Nationaal Hitteplan. Daarmee

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

Aardbeienland Horst moet blijven
Het kan niet waar zijn dat het gezondste land van Nederland, het
Aardbeienland in Horst, dicht gaat. Dat zou een enorm verlies zijn voor
de gezondste regio van ons land. Aardbeienland moet blijven!
Ongelooflijk wat Hay Soberjé
en zijn creatieve mensen hebben
neergezet. Niet voor niets kreeg hij
van de ANWB het certificaat Leukste
Uitje van Nederland en meerdere
onderscheidingen. Een toeristische
attractie met enkele sterren.
Wat staat is een educatief park dat
zijn weerga niet kent. Formidabel
door zijn eenvoud. Voor jong en

En wat ook belangrijk is: de bezoekers
krijgen een boodschap mee over
gezonde voeding. Zelf aardbeien
plukken en verorberen. We waren
oud is het genieten. Wandelend
dezer dagen met kleinkinderen
door droomvlucht, Aardbeien Geluk
in Aardbeienland. Uren genieten.
en de vele andere attracties en in
Een drukte van jewelste: we hoorden
de sprookjestuin. Kinderen hollen
Duits, Engels, Arabisch en Spaans
op zoek naar antwoorden voor de
te midden van veel Nederlandse
puzzel. Ze verbazen zich over de vele
bezoekers. Geen hightech maar zelf
afbeeldingen van kleurrijke kabouters, ontdekken is het credo: wandelen (nou
hun wijsheden en verhalen. Bovendien ja, rennen), kijken, speuren, plukken,
kruipen ze door donkere holen of
ruiken, proeven en beleven. Met ieder
glijden van een supersnelle glijbaan.
een eigen aardbeienplantje verlieten

we Hay’s droom. Aardbeienland
kan het visitekaartje blijven van de
gezondste regio van Nederland, dat
Horst aan de Maas toch wil zijn. Kan!
Maar dan moet er wel iets gebeuren.
Gemeente en provincie kunnen
daarbij een belangrijke bijdrage
leveren. Het is geweldig dat enkele
mensen de hoofden bij elkaar hebben
gestoken en met de nieuwe stichting
Berry Productions, Aardbeienland
een tweede leven willen geven.
Aardbeienland 2.0 in de vorm van
een fruitpretpark met platform. Horst

aan de Maas moet zo’n initiatief met
beide handen aangrijpen.
Hay Soberjé en zijn zus Joke
verdienen alle lof. Het is te hopen
dat ze zich na 2 september met een
gerust hart kunnen terugtrekken.
En dat anderen nieuw en ander leven
kunnen inblazen in het gezondste
land van Nederland. Een toeristisch
pareltje om trots op te zijn.

José en René Poels,
Meerlo

Dinsdagmarkt in Horst van 9-13 uur
BADMODE

TAFELMODE
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BEDMODE

HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN
HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN

ZO UIT DE OVEN

kant-en-klaar gegrilde kippenbouten

5 stuks € 5,00

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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Bespreking poll week 31

Postzegels horen juist goedkoper te worden
bus te doen. Het zou toch jammer zijn als brieven en postbodes daardoor helemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Door postzegels goedkoper te maken kun
je dit in stand houden, vindt 78 procent van de stemmers.
De overige 22 procent vindt postzegels, laat staan een brief versturen, niet
meer van deze tijd. Een e-mail is toch veel gemakkelijker en sneller? Met de
verzending van brieven wordt iets in stand gehouden dat eigenlijk niet meer
van deze tijd is. Die kosten moeten ergens van betaald worden en door de
tarieven te verhogen draagt de eindgebruiker ook zijn steentje bij.

Ruim driekwart van de stemmers vindt het een slecht idee dat de postzegels weer duurder worden. De Autoriteit Consument & Markt maakte onlangs
bekend dat PostNL de tarieven voor postzegels in 2019 met 14,2 procent mag
verhogen. Op het moment kost een postzegel 83 eurocent, terwijl deze in
2012 nog 50 eurocent koste. Als reden hiervoor wordt genoemd het teruglopende aantal brieven dat verstuurd wordt. Tegenwoordig zijn dat nog acht miljoen brieven tegenover 20 miljoen tien jaar geleden. Maar ja, als de tarieven
blijven stijgen wordt het ook steeds onaantrekkelijk om nog een kaartje op de

De nieuwe donorwet is een verbetering

Journa
lieke

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

als donor. Aan de andere kant vinden veel mensen het nieuwe donorsysteem
een brug te ver. Niet iedereen kan zich uitspreken over zijn mening.
Denk bijvoorbeeld aan mensen zonder adres, laaggeletterden, analfabeten
of mensen die niet begrijpen wat het betekent als ze niets doen. De actieve
registratie wordt ook wel staatsbemoeienis genoemd. De overheid moet
afblijven van de keuze van mensen om hun organen te doneren. Dat is een te
persoonlijke keuze.
De nieuwe donorwet is een verbetering. Wat vindt u?

In de zomer van 2020 komt er een actief donorregistratiesysteem. Nu ben
je pas donor als je jezelf registreert, maar bij de nieuwe werkwijze is iedereen
automatisch donor, tenzij je je uitschrijft.
De nieuwe wet moet voorkomen dat er lange wachtrijen zijn voor
donoren. Veel Nederlanders willen organen doneren, maar vergeten hun
keuze te registreren of hebben geen zin om actie te ondernemen. Met dit
nieuwe systeem zullen er meer organen vrijkomen voor mensen die dit nodig
hebben, omdat de mensen die niets doen, automatisch geregistreerd worden

Uitslag vorige week (week 32) > Vier wijkagenten voor Horst aan de Maas is te weinig > eens 84% oneens 16%
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

Hof te Berkel in Horst: een fijne plek
om te wonen en werken
Heel verdrietig en teleurgesteld lees ik de ingezonden brief van
Johan van Huet uit Lottum. Waar we jaren aan gewerkt hebben, een
prachtige woon- en werklocatie in Horst, wordt nu neergezet als een
woon-zorgcomplex waar het niet deugt. Dit kan en wil ik niet accepteren.
Vandaar mijn toelichting.
In Hof te Berkel somatiek, waar
ik werk, wonen mensen met een
lichamelijke aandoening. Zij wonen

hoofdletter. Waar Zelfredzaamheid
en eigen Regie hoog in het vaandel staan. Waar we elkaar respecteren, waar we rekening houden met
elkaars normen en waarden, waar
we in gesprek blijven met elkaar,
waar we zorgen Voor en Met elkaar.
Waar we heel bewust bezig zijn met
Welzijn en alles doen wat er binnen

in een beschermde omgeving waar
Kwaliteit en Veiligheid wordt geboden. En ik schrijf ze bewust met een

V  

D  

onze mogelijkheden ligt.
Ik ben trots op onze bewoners
en mijn collega’s dat we dit samen
hebben bereikt. Samen met familie,
mantelzorgers en vrijwilligers. Ik ben
trots op Hof te Berkel en dat mag u
weten.
Gonnie Korstjaans, Horst
verzorgende IG Hof te Berkel

H    

R              

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

Deze QR-code geeft recht op

2,00 KORTING
bij aankoop van een
bos 1e soort rozen
in onze rozenautomaat.
Geldig tot en met 30 september 2018.
Scan de QR-code in de automaat
om de korting te activeren.

Meer informatie over Van der Hulst Rozenkwekerijen
vindt u op onze website:

www.vanderhulstrozenkwekerijen.nl

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

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

Onontdekt
Zuid-Italië
Na veel toeristische plekken gezien te hebben in
Europa en zelfs daarbuiten
leek het ons een goed plan
om op zoek te gaan naar een
minder drukke vakantieplek.
We besloten om naar Italië te
gaan. Waar wij eerder al
kozen voor het Gardameer en
Toscane, waar het woord
‘toeristisch’ een understatement is, vertrokken we deze
zomer naar de hak van Italië,
namelijk naar de regio Puglia.
Al snel werden we verrast
door het prachtige zuid Italië. In
het witte stadje Ostuni loop je
van het ene mooie steegje naar
het andere indrukwekkende
plein. Daarnaast was het dorpje
Alberobello met de typische
trullihuisjes ook een van de
hoogtepunten. En de oude stad
Lecce mochten we zeker niet
vergeten. Ook de mooie strandjes waren om over naar huis te
schrijven. Ja, ook het zuiden van
Italië was zeker de moeite
waard. Al dat moois werd
stiekem toch nog een beetje
mooier dankzij het feit dat we
maar een enkele verdwaalde
Hollander of Duitser tegenkwamen. We voelden ons even
échte Italianen. Tot aan het
moment dat er gecommuniceerd moest worden. Ik hoopte
na een half jaar Italiaanse les
me toch wel een beetje te
kunnen redden met hier en daar
een woordje Engels tussendoor
maar ik kwam bedrogen uit.
Italianen uit het zuiden bleken
geen enkel woord Engels te
spreken. Zelfs de jongere generatie kwam niet verder dan
‘Hello’ en ‘Thank you’. En omdat
mijn Italiaans ook niet altijd zo
goed was als dat ik hoopte, was
het soms nog best lastig om te
communiceren. Zelfs een
gerecht bestellen in een restaurant was ingewikkeld. Het was
vaak een raadsel wat we voorgeschoteld zouden krijgen. Al
met al was Puglia een geweldig
gebied om op vakantie te gaan
en hoop ik dat het nog lang een
onontdekt plekje Italië blijft.
Lieke
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Horst aan de Maas zoekt een
inspirator als burgemeester

Werk in uitvoering

De inwoners van Horst aan de Maas hebben een voorkeur voor een inspirator als

aan het werk:

burgemeester. Dit blijkt uit het onderzoek waar in juni bijna 1.200 mensen aan meededen.

• Venrayseweg, Horst

• Steinhogenstraat, Sevenum

• Schadijkerweg, Meterik

• Simonstraat, Kronenberg

• Rector Mulderstraat, Melderslo

• Heerstraat, Sevenum

• Graafsebosweg, Hegelsom

• Gun - Megeslum, Swolgen

• Venloseweg (parallelweg) Sevenum

• ’t Hetje, Sevenum,

• Hamweg, Horst

• Zwarte Plakweg, America

De gemeenteraad wordt voorgesteld om deze wens over te nemen in de proﬁelschets voor
een nieuwe burgemeester met de toevoeging dat hij/zij een inspirator moet zijn die kracht
uitstraalt. Op 4 september wordt de proﬁelschets aangeboden aan de Gouverneur.

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties

Op dinsdag 21 augustus is de eerste raadsavond nieuwe stijl.

Raadsavond
Raadsavond nieuwe stijl
De gemeenteraad vergadert voortaan

tweewekelijks. Eke raadsavond bestaat uit een
beeldvormend/opiniërend gedeelte (waaraan ook
burgerraadsleden kunnen deelnemen) en een
besluitvormend gedeelte. De nieuwe opzet biedt
meer ruimte voor een goede oordeelsvorming
Nieuwe burgemeester

visionair is. In het voorstel voor de proﬁelschets

door de raadsleden. Maar deze aanpak biedt ook

Binnenkort gaat de sollicitatieprocedure voor

onderschrijft de gemeenteraad deze wens met

meer mogelijkheden voor inwoners om mee te

een nieuwe burgemeester van Horst aan de

de aanvulling dat de nieuwe burgemeester een

praten met de gemeenteraad.

Maas van start. Om te beginnen wordt een

inspirator moet zijn die ook kracht uitstraalt

proﬁelschets voor de nieuwe burgemeester

wanneer dat nodig is en doorpakt bij zowel

Meepraten

bijstelling van de programmabegroting 2018.

opgesteld. In die proﬁelschets wordt aangegeven

grote als kleine crisissituaties.

In het beeldvormend/opiniërend deel van

Meer informatie over de agendapunten leest u

de raadsavond kunnen inwoners gebruik

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

wat voor type burgemeester Horst aan de Maas

Agenda
Op de agenda staat onder andere de eerste

nodig heeft. De gemeenteraad wil daarbij ook de

Verdere procedure

maken van het burgerpodium. Daarnaast

mening van de inwoners betrekken.

De gemeenteraad bespreekt de proﬁelschets

kan men zich aanmelden voor spreekrecht

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

in eerste instantie tijdens de raadsavond van

m.b.t. het agendapunt ingekomen brieven/

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

Inwonerraadpleging

21 augustus. Op 4 september volgt de vaststelling

raadsinformatiebrieven en de voorbereidende

bibliotheek.

In juni werd een onderzoek gehouden onder

door de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering

behandeling van raadsvoorstellen voor de

de inwoners van Horst aan de Maas. Aan de

is de Gouverneur aanwezig om de proﬁelschets

volgende vergadering.

Meer informatie

hand van 10 stellingen gaven inwoners aan

in ontvangst te nemen . In het najaar vinden

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium of

De openbare vergadering is in de raadzaal van

wat volgens hen belangrijke eigenschappen

de gesprekken plaats met de sollicitanten.

het spreekrecht? Neem dan vóór de vergadering

het gemeentehuis en begint om 19.00 uur.

zijn voor de nieuwe burgemeester.

Naar verwachting volgt er rond december /

contact op met de grifﬁer, de heer R. Poels,

Bijna 1.200 mensen hebben deelgenomen

januari een benoeming door de Minister zodat

tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of

U kunt de vergadering ook live volgen via

aan dit onderzoek. Dit is een uitzonderlijk

de nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

www.horstaandemaas.nl/raad.

hoge respons in vergelijking met andere

begin 2019 geïnstalleerd kan worden.

burgemeestersonderzoeken.
Meer informatie
Proﬁelschets

De proﬁelschets en de resultaten van het

Op basis van het onderzoek kan

onderzoek kunt u raadplegen op www.

geconcludeerd worden dat Horst aan de

horstaandemaas.nl/burgemeester. Hier treft u

Maas een inspirator zoekt als burgemeester;

ook meer informatie aan over het proces rond

een inspirator die vooral mensgericht en een

de benoeming van de nieuwe burgemeester.

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

Dinsdag 21 augustus

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

Commissie bezwaren en klachten

Broekhuizen

Rodekruisplein

Sevenum

Loswal

Wilhelminaplein en

Siberiëweg 5

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 21

Centrum Horst
Broekhuizenvorst

augustus 2018 bij elkaar voor een hoorzitting.

Ooijenseweg 22
Hoorzitting om 18.30 uur

De commissie brengt advies uit over te nemen

Behandeling van bezwaarschrift tegen

besluiten op bezwaarschriften.

Hegelsom

afwijzing handhavend op te treden Pets Place

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis

Pastoor Debijestraat 6a

aan Bremweg in Horst.

van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn
openbaar.

Hoorzitting om 19.15 uur

Centrum Horst en
Venloseweg 98a

Swolgen
Krienestraat 3

Gasthuisstraat 27
Vertrokken naar onbekende
Lottum

bestemming Horst aan de

Horsterdijk 68

Maas

Horst

Patersstraat 4 ter Evertsoord

De Pelslap 22

Melderslo

Behandeling van 2 bezwaarschriften tegen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Melatenweg ong.

Herenbosweg 7

omgevingsvergunning voor verkoop van auto’s

met de secretaris van de commissie,

Bremweg 2a

Slooierweg 10

aan Moleneind in Meerlo.

mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Vrouwboomweg 9 te Horst
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centrum ‘t Gasthoês. Vanwege de

Voordragen
kandidaten
Jeugdlintje

veiligheid worden bouwhekken rond het

De gemeente Horst aan de Maas is trots

gebouw gezet. Er komt ook een aantal

op kinderen en jongeren die zich inzetten

parkeervakken te vervallen, met name

voor anderen of voor de gemeente.

tussen het Koetshoes en 't Gasthoês

Het buurmeisje dat al lange tijd

(direct achter ‘t Gasthoês en bij de

boodschappen doet voor oudere mensen

artiesteningang). De toegangsweg tussen

uit de buurt, de jongen die zonder te

't Gasthoês en Koetshoes blijft toegankelijk.

mopperen al zo lang voor zijn zieke vader

Nu 't Gasthoês gesloten is verwachten we

zorgt, of de jongere die een actie heeft

niet dat dit parkeerproblemen oplevert want

opgezet tegen zinloos geweld.

‘t Gasthoês

De sloopwerkzaamheden gaan van start
Volgende week starten de voorbereidingen
van de sloopwerkzaamheden in cultureel

er blijven voldoende parkeerplaatsen over
voor aanwonenden en centrumbezoekers.

Het zijn maar een paar voorbeelden. Zij zijn
een voorbeeld voor anderen en mogen best

Wanneer de bouwhekken geplaatst zijn, is de

eens in het zonnetje worden gezet.

stoep vóór ’t Gasthoês niet meer beschikbaar.

Kent u iemand onder de 18 jaar die zich vrijwil-

In verband met de werkzaamheden wordt er

lig inzet of heeft ingezet voor een medemens,

ook groen verwijderd rondom 't Gasthoês.

een vereniging of voor de gemeente Horst aan
de Maas zonder daar zelf belang bij te hebben,

De sloopwerkzaamheden duren tot aan het

dan kunt u die persoon tot 10 oktober 2018

einde van het jaar. Het bedrijf Heezen start

gemotiveerd voordragen voor een Jeugdlintje.

eerst met de asbestsanering (er is enige asbest
in het pand verwerkt). Daarna wordt de 2e

Meer informatie:

verdieping gestript van binnen en vervolgens

www.horstaandemaas.nl of (077) 477 97 77.

werken ze van boven naar beneden.

V R I JDAG 17 AUG USTUS
14:00 - 01:00

Brader i e | Tak e 9
Z ATERDAG 18 AUG USTUS
20:00 - 01:00

H ard2G et
ZON DAG 19 AUG USTUS
09:00 - 16:00

K in d e r mar k t | Mu zi cank a
ent ree € 3 .0 0
w w w.h a r mo n i e va n h o r s t .n l

S P O N S O R E N H A R M O N I E FE E S T E N 2018
Accountantskantoor Verstraelen
Bakkerij Broekmans
Blok 10
Café De Lange
Centrum Management Horst
De Leste Geulde
DePro Beurzen / Hiltho.
Dinnissen Machinefabriek B.V.
Drankenhandel - Slijterij Weijs

H O O FD S P O N S O R E N

Euro.P.A.
Expert Coenders
Foto Geurts / telefoonmaken.nl Horst
Grand Café Coenders
H & H Marktkramen Verhuur
Hallo Horst aan de Maas
Henk Bovee Horst
Herraets Wonen
Het Proeflokaal van Horst

HUBO XL Sevenum
Ideaal Machines
Kapsalon Happy Hair
ProfiTemp Klaassen - Bouman
Kleuskens Schoonmaakbedrijf B.V.
Kruytzer Optiek
Lemmen & Keijsers Accountancy
Lumar
Munckhof Group

Munckhof Machinefabriek
Notariskantoor De Laat & Gulikers
Passi ijssalon Horst
Plus Lucassen
Poels Autobedrijf
Praede Kappers Horst
Restaria Horst
Severens Beveiliging
Slagerij Joosten

Sylvan Horst B.V.
Theunissen dakbedekkingen
Van Tilburg BV
Chinees Indisch restaurant Tin Sun
TOP Onderzoek
Turning Point licht & geluid
VOF Henraath Metaalrecycling
Melderslo
VOF Horst Verhuur

12
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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.

Een goede leefomgeving
Er zijn basisvoorwaarden nodig voor het creëren van een goede
leefomgeving, waarin kwaliteit en veiligheid voor een lange termijn
geborgd zijn. Een van de belangrijkste is een zinvolle dagbesteding voor
iedereen. Werken naar vermogen voor iedereen zal, gezien de snel
toeslaande vergrijzing, nodig zijn om alle vacatures ingevuld te houden
voor een gezonde economie met toekomstperspectief.
Iedereen moet de kans krijgen
mee te doen en er zal een helpende
hand geboden moeten worden waar
dit nodig is. De fundering zal echter
ook de eigen kracht van de inwoners
zélf moeten zijn. Daarbij moet de

gemeente als faciliterende factor haar
rol nemen.
Het accent van de inwoners zal
moeten liggen op plichten, waarbij óók de verworven rechten goed
geborgd moeten blijven. Als mensen

echter niet mee willen doen zullen ze
hier de gevolgen van moeten ondervinden. Het kan niet zo zijn dat in de
toekomst een deel van de samenleving op de wagen gaat zitten, terwijl
de rest alle moeite doet om beweging
in het geheel te houden.
Scholing (en bijscholing) zal in
de toekomst een nóg hogere prioriteit moeten krijgen om aan de vraag
naar goed gekwalificeerd personeel
te kunnen voldoen. Veiligheid in het
verkeer en in de leefomgeving zal

ook een hoge prioriteit moeten zijn.
Buurtsaamhorigheid zal daarbij mede
de basis moeten vormen. Ten slotte
kan de gemeente stimulerende middelen inzetten om de gestelde doelen
te bereiken. Denk aan gezondheidsbevordering en culturele vorming voor
doelgroepen die (nog) niet de regie
over hun levenswijze hebben.
Gewoon. Doen.
Twan Hoeijmakers,
VVD Horst aan de Maas

Klimaatakkoord: Tijdig anticiperen
In de HALLO van 26 juli schreven we als PvdA dat “Horst aan de Maas
een klimaatakkoord nodig heeft”. In reactie daarop werd op de opiniepagina de tegenvraag gesteld waar we als Horst aan de Maas, of zelfs als
mensen, invloed op hebben. Of is klimaatverandering niet gewoon een
natuurlijk verschijnsel. Een terechte vraag.
Wij hebben als Partij van de
Arbeid niet de illusie dat we in ons
eentje de klimaatwijziging keren.
Voor ons is het echter wel zaak te
anticiperen op de aantoonbare en
meetbare gevolgen. Als we weten

dat er de komende jaren warmere en
drogere zomers komen, dan moeten
we in nattere periodes water slimmer
opvangen waardoor bijvoorbeeld de
grazers die onze oevers begrazen goed
kunnen worden gevoed in drogere

periodes. Of bijvoorbeeld revitalisering
van wijken en bouwplannen waarbij
rekening wordt gehouden met het klimaat. Meer groen en minder steen.
Maar een klimaatakkoord zegt
volgens ons ook iets over hoe we met
elkaar omgaan. Hoe zorgen we ervoor
dat mensen in een sociaal isolement
genoeg drinken in warme periodes?
Hoe maken we samen afspraken over
de mensen die in de warmte buiten
voor onze publieke dienstverlening,

maar ook voor de oogsten van onze
landbouwers zorgen? Het klimaatakkoord is voor ons een handvat om
met elkaar het gesprek te voeren.
Niet om de schuldvraag te beantwoorden wie verantwoordelijk is of dat het
een natuurlijk effect is, maar om tijdig
te anticiperen op de aantoonbare consequenties van het huidige en toekomstige klimaat.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Rozen en paarden...dat smaakt naar meer
Afgelopen weekend hebben vele mensen binnen en buiten de regio
kunnen genieten van twee topevenementen in onze gemeente.
Op de eerste plaats natuurlijk het Rozenfestival dat voor de
15e keer georganiseerd werd.
Ongelofelijk wat vele duizenden
vrijwilligers om de twee jaar weer
voor elkaar krijgen. Als raadslid
heb je het voorrecht om gehoor te
mogen geven aan een bijeenkomst
op het Rozenfestival, waar wat verteld werd, welke spin-off een dergelijk evenement heeft. Bedrijfsleven

uit diverse landen binnen en buiten Europa weet steeds vaker onze
gemeente te vinden op gebied van
rozen. De omzet van rozen wordt
ieder jaar ietsje minder, vandaar dat
innoveren ook in deze branche noodzakelijk is. En als je dan rozen met
bier en seks mag combineren om uiteindelijk een rozenbiertje en eetbare
rozen te krijgen, dan vind ik dat innoveren wat smaakt naar meer.

Afgelopen zaterdag vond de primeur plaats van Jumping Zaerum.
Een uniek evenement waar de paarden
naar de mensen kwamen, in plaats van
andersom. Op beschikbaar gesteld zand
van EC de Peelbergen, werden de topruiters en publiek enthousiast over de
entourage van dit paarden evenement
middenin het centrum van Sevenum.
De dansers/turners van Hosema gingen helemaal los met hun kunsten op
een paard. Een unieke competitie vond
plaats tussen een mens en een paard
wie er het hoogste kon springen.

‘Rozen smaken naar meer’ was
het thema van het Rozenfestival dit
jaar. Maar ik weet zeker dat Jumping
Zaerum een prima primeur heeft
gehad, wat gegarandeerd ook naar
meer smaakt. Laten we de smaken van paarden, rozen en andere
gemeentelijke ‘producten’ verder
verfijnen in het belang van een toeristisch, actieve en ondernemende
doe-gemeente.
Alex Janssen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

NIEUW IN STRAELEN

Seizoen 2018-2019

Aanmelden kan nog steeds
In september 2018 start het
Hobby-Gilde weer met zijn activiteiten.
Voor de volgende cursussen zijn er
nog plaatsingsmogelijkheden:
talen (Engels, Spaans, Frans), volleybal,
voetvolleybal, kaarten maken, schilderen,
bridge voor beginners. genealogie.
Voor verdere informatie en
aanmelding verwijzen wij u naar

www.hobbygilde.nl

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4
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Sparta ’18 uit Sevenum 100 jaar oud

‘Jubileum nu al één van de hoogtepunten
in clubhistorie’
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum bestaat dit jaar precies honderd jaar. Een bijzonder feit, want niet
veel voetbalclubs houden het tegenwoordig zo lang vol. Iets wat KNVB-voorzitter Michael van Praag in eigen
persoon heeft beaamd in Sevenum. “Door de jaren heen zijn veel clubs gefuseerd of gestopt, maar Sparta ’18
heeft zich altijd weten te redden. Het is dan ook de oudste voetbalclub van de gemeente Horst aan de Maas”,
aldus Henk Lucassen, voorzitter van stichting 100 jaar Sparta ’18.

“Het begon allemaal met een
groepje studenten dat tijdens de Eerste
Wereldoorlog Nederlandse militairen
achter een bal had zien rennen en tussen twee palen probeerden te schieten”, vertelt Lucassen. “De jongens in
Sevenum vonden dit wel leuk en daar
heeft kapelaan Houben toen werk
van gemaakt.” Deze groep studenten,
destijds jongens die elders de middelbare school volgden, vormden het
eerste elftal. “Dit team kreeg de naam
SES, wat stond voor Studie En Sport”,
zegt Ard Willemssen, secretaris van de
stichting 100 jaar Sparta ’18. “SES was

de naam die door tegenstanders werd
verbasterd tot Sevenumse Ezels Sport.”
Op kermiszondag 19 mei 1918 werd
de voetbalclub officieel opgericht.
“De naam van de vereniging was toen
een tijdje Zwart Wit, met als simpele
reden dat de broeken wit waren en de
shirts zwart.” In 1925 werd er vervolgens gekozen voor weer een andere
naam, waarbij zowel de naam als
kleding werd afgekeken van de grote
broer in Rotterdam. Sindsdien speelt
Sparta ’18 in het rood-wit.
Beide heren kijken met trots en plezier terug op het honderdjarig bestaan

van de voetbalclub. Allebei zijn ze met
9 jaar oud gaan voetballen en hebben
ze altijd een connectie gehouden met
de vereniging. “In mijn tijd was het nu
eenmaal niet anders dan dat je als jongen bij de voetbalclub ging; iedereen
deed dat”, geeft Lucassen aan. “Ik heb
tot mijn 26e voor Sparta ’18 gevoetbald,
daarna 11 jaar in Evertsoord, maar ik ben
weer teruggerold in een bestuursfunctie bij Sparta ’18, nadat ik weer vaker
ben gaan kijken naar het voetballen van
mijn zoon”, vertelt Willemssen. De sport
actief beoefenen doen ze allebei niet
meer, maar ze hebben zich de afgelopen

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

drie jaar volop ingezet om er dit jaar een
groot feest van te maken. Hiervoor is
een stichting opgezet. Lucassen: “Ik heb
het in 1978 meegemaakt toen de club
60 jaar bestond en dat vond ik toen al
heel bijzonder. Wat moest dat wel niet
zijn als de club 100 jaar zou bestaan? Ik
had me toen al voorgenomen dat ik dat
mee op wilde zetten. Veertig jaar later
heb ik me aan die belofte gehouden”,
vertelt hij lachend.
De stichting heeft twee doelen,
geven de mannen aan. “In de eerste
plaats willen we geld bij elkaar krijgen
voor onze jeugdteams. Onze huidige
eerste teams hebben we al op een zo
hoog mogelijk niveau gekregen, maar
in onze jeugd moeten we nog investeren”, laat Willemssen weten. “En ten
tweede het vergroten van de saamhorigheid binnen de Sevenumse gemeenschap”, vult Lucassen aan. “Sparta ’18
is altijd groter geweest dan enkel de
voetbalclub. Het draagvlak is heel groot:
iedereen in Sevenum kent elkaar, we
zijn bijna allemaal familie van elkaar”,
grapt hij. “En de club weerspiegelt dat.
Ook van buiten de club zijn er veel vrijwilligers actief die de viering van het
jubileum steunen.” Om er voor te zorgen
dat iedereen optimaal in dit jubileum
mee kan feesten en vieren, hebben ze
er opzettelijk voor gekozen om verschillende activiteiten over het jaar uit
te smeren. Willemssen: “We zagen dit
bij een andere voetbalvereniging, die
de activiteiten in anderhalve week tijd
liet plaatsvinden. Als alles kort achter
elkaar plaatsvindt, haken mensen toch
sneller af tegen het einde. Dit wilden
wij voorkomen.” Zo heeft de stichting
een buurttoernooi georganiseerd, waar

iedereen uit Sevenum aan deel kon
nemen, ongeacht de ervaring of kunde.
Ook hebben ze VVV Venlo op bezoek
gehad voor een vriendschappelijke wedstrijd. “Hier deed profvoetballer Royston
Drenthe voor vijftien minuten aan mee
en Mario Been zat in de VIP-ruimte”,
vertelt Lucassen met trots.
In het weekend van 18 en 19 mei
vond de officiële viering plaats met een
receptie, waarbij bondsvoorzitter van
de KNVB Michael van Praag in eigen
persoon aanwezig was. “De receptie
was drukbezocht”, vertelt Lucassen.
“Het komt dan ook niet zo vaak voor
dat een vereniging een Koninklijke
Erepenning krijgt uitgereikt. Ook werd
onze voorzitter Ger van de Munckhof
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau.” Ook werd er een elftal van de
eeuw, zowel voor de dames als heren,
gekozen door de leden. Dee elftallen zijn opgenomen in het jubileumboek en werden gepresenteerd tijdens
het uitkomen van het boek. “Grappig
is dat dat team ook voornamelijk uit
de kern van het team uit de jaren 80
bestaat, toen Sparta ’18 naar de eerste klasse (tegenwoordig derde divisie,
red.) promoveerde”, vertelt Willemssen.
Verder heeft de stichting nog een
feestelijk weekend voor de boeg van
vrijdag 17 augustus tot en met zondag
19 augustus. Lucassen: “We pakken het
groots aan. Op vrijdag hebben we een
typisch ‘Serumse’ avond, op zaterdag
hebben we Rowwen Hèze weten neer
te zetten en op zondag is iedereen welkom om te frühshoppen. Ik zou dit hele
jubileumjaar nu al een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van Sparta
’18 willen noemen.”

Kennismaken met
biljartsport
Biljartclub ’t Valdere uit Sevenum stelt op vrijdag 17 augustus
iedereen in de gelegenheid om kennis te maken met de biljartsport.
Van 10.00 tot 16.00 uur is er dan een open dag in het biljartlokaal van
De Wingerd in Sevenum.
De biljartclub doet dit in het
kader van het veertigjarig jubileum.
Ze geven aan dat de biljartsport niet
alleen goed is voor lichaam en geest,
maar dat het ook een sociale functie
heeft. Er is begeleiding aanwezig en

Eerste editie Jumping Zaerum
Het Raadhuisplein in Sevenum werd zaterdag 11 augustus omgetoverd tot een ruiterterrein.
Deze dag vond namelijk de eerste editie plaats van Jumping Zaerum. Het evenement werd georganiseerd door Ruiterclub Bucephalus om zo mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten
maken met de ruitersport.

BARBECUE
COMPLEET

de mogelijkheid om koffie of thee te
pakken met een stuk vlaai. Voor de
liefhebbers die dan vaker willen
komen, is er elke werkdag de mogelijkheid dit te doen tussen 09.00 en
20.00 uur.

10

v.a.

95 p.p.

Crist Coppens
BUDGETBARBECUE!
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RKsv Wittenhorst

Pulse Miniorentoernooi
RKsv Wittenhorst organiseert voor de vijftiende keer het Pulse Miniorentoernooi. Ook dit jaar kent het toernooi weer een aantal gerenommeerde clubs dat met haar talenten richting Horst aan de Maas komt. Het toernooi
vindt plaats op zaterdag 25 augustus op de velden van Wittenhorst in Horst.
Het deelnemersveld bestaat
uit jeugdteams van betaald voetbalclubs uit binnen- en buitenland.
Zo heeft de organisatie onder andere
de Belgische kampioen Club Brugge
en Duitse ploegen als Schalke 04,

Borussia Mönchengladbach en Bayer
Leverkusen weten te strikken. Andere
clubs die deelnemen zijn Roda JC,
FC Köln, VVV-Venlo, KAA Gent, KFCO
Beerschot-Wilrijk, MSV Duisburg,
Feyenoord en het team Horst aan de

Maas. Dit team bestaat uit verschillende spelers uit de regio. Het toernooi opent 25 augustus om 09.30 uur
het met het voorstellen van de teams
aan het publiek. Hierna starten de eerste wedstrijden.

Inspiratiemorgen

Grubbenvorster Sportclubs
praten over gevoelige thema’s
SVZ’57 Grubbenvorst organiseert samen met GFC’33 Grubbenvorst, ToernooiPartners VVV-Venlo, KNVB en de
John Blankenstein Foundation een inspiratiemorgen voor vertegenwoordigers van alle sportverenigingen uit de
kern Grubbenvorst. Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 8 september.
Het doel van deze bijeenkomst
is om thema’s die gevoelig
kunnen liggen te benoemen en
bespreekbaar te maken. Dit zijn
thema’s als culture achtergrond,
seksuele voorkeur en pesten.
De morgen is bedoeld voor
bestuurders, leden van de

normen & waarden commissie,
vertrouwenscontactpersonen,
(jeugd)bestuursleden, trainers en
coaches. Er is een panel bestaande
uit voormalig voorzitter van PSV
Harry van Raaij, Karin Blankenstein
van de John Blankenstein Foundation
en voormalig hockeyinternational

Thijs de Greeff. De bijeenkomst duurt
van 11.00 uur tot ongeveer 12.30 uur.
De inloop is vanaf 10.45 uur.
Het evenement vindt plaats in de
kantine van TC Grubbenvorst op
Sportpark D’n Haspelt. Deelname is
gratis, aanmelden voor 27 augustus
via jos-wijnen@ziggo.nl

Wittenhorst neemt het op tegen
SV Spakenburg
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst neemt het zondag 18 augustus op tegen tweede divisionist SV
Spakenburg. Inzet is een plek in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker.
Met SV Spakenburg treft
Wittenhorst een tegenstander van
formaat. Onder leiding van oudprofvoetballer John de Wolf werd
de thuisploeg kampioen in de derde

divisie en werd na één seizoen de
terugkeer naar de tweede divisie
gerealiseerd. De Horster selectie
heeft in het nog prille seizoen al
een prima indruk achtergelaten.

Tegen eredivisionist VVV-Venlo werd
slechts met 0-1 verloren.
De wedstrijd start om 16.00 uur
in stadion De Westmaat in
Spakenburg.

Jeugdvoetbaldagen in Horst
In Horst vinden deze week de jeugdvoetbaldagen plaats. De deelnemers zijn vijf dagen lang met
verschillende voetbalactiviteiten in de weer, zoals techniekoefeningen, verschillende partijspelen,
pannavoetbal en een penaltybokaal. Dit jaar doen er bijna 150 kinderen in de leeftijd van 5,5 tot en
met 14 jaar mee. De deelnemers komen uit verschillende dorpen in de gemeentes Horst aan de Maas
en Venray. De jeugdvoetbaldagen duren tot en met vrijdag 17 augustus.
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jongeren 15

aan
Kayleigh Clausen

Social
worker
Zoals sommige trouwe
lezers weten, heb ik heel lang
achter de kassa gezeten.
Stiekem miste ik dit wel een
beetje. Lekker je verstand op
nul zetten en beetje kletsen
met de vaste klanten.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kayleigh Clausen
15
Hegelsom
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een keer naar de Verenigde
Staten willen reizen, omdat me dat een
heel mooi land lijkt. Ik zou er dan het
liefst met vriendinnen naar toe gaan.
Als je voor altijd een bepaalde
leeftijd zou hebben, wat zou dat
dan zijn?
Ik zou dan voor altijd 27 willen zijn;
dan mag je alles doen en ben je voor
alles niet te jong of te oud.
Wat is je droombaan?
Ik zou later graag tandarts assistente
willen worden, want ik van dat beroep
heel erg interessant. Ik zou liever niet
een echte tandarts worden, want dan
moet je langer doorstuderen. Als ik
dat tegen iemand vertel kijken ze me
daarna meestal raar aan. Ik zou het
zelf heel leuk vinden, omdat ik dan
mensen kan helpen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het heel belangrijk dat je
elkaar alles kunt vertellen en dat je
elkaar kunt vertrouwen.

Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan goed in willen zijn?
Als ik een topsporter zou zijn, dan
zou ik graag aan de top willen komen
met volleybal. Ik volleybal zelf ook.
Dat doe ik volgens mij al vanaf mijn
zesde en dat vind ik leuk om te doen.
Ik zou het ook leuk vinden om meer
over de sport te leren en nog beter in
de aanval te worden.
Wat zou je nog een keer opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou mijn vakantie in Turkije nog
een keer opnieuw willen beleven,
want dat was echt een hele leuke
vakantie. Ik ben daar vier jaar
geleden met mijn familie geweest.
We hebben toen ook heel veel
leuke dingen gedaan. We hebben
met dolfijnen gezwommen, een
hele mooie en leuke belevenis.
We hebben daar ook een boottocht
gemaakt en we zijn naar een groot
aquapark geweest.
Wat doe je het liefst op een vrijdag
of zaterdag avond?
Ik ga dan graag uit naar feestjes of ik
spreek af met mijn vriendinnen.
Als je een dier zou zijn, wat zou je
dan zijn?
Als ik een dier zou zijn, zou ik een
vogel willen zijn, omdat je dan vrij

bent om overal heen te vliegen.
Je hoeft dan niet steeds op een plek
te blijven. Ik vind het namelijk niet zo
leuk om de hele tijd op de zelfde plek
te blijven. Ik wil meer van de wereld
zien.
Hond of kat?
Dan kies ik voor een hond, omdat ik
bij een hond het gevoel heb dat je
het dier meer kunt aanleren. Ik heb
ook niet zo veel met katten. Thuis
heb ik twee honden: een rottweiler
en een kleine lhazo apso.
Met welke artiest zou je je leven
willen ruilen?
Ik zou mijn leven wel met Beyoncé
willen ruilen, want ik vind haar een
hele goede zangeres en haar liedjes
vind ik ook heel leuk. Ik zou ook wel
willen weten hoe haar leven nou
echt gaat. Je kunt me wel een fan
noemen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik wil heel graag nog naar een
festival genaamd Coachella. Ik zou
daar het liefst met vriendinnen naar
toe willen gaan. Op het festival zelf
zijn altijd veel bekende mensen.
Ik zou dan graag Beyoncé daar willen
ontmoeten. De sfeer bij het festival
ziet er altijd heel leuk uit.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Als ik iemand voor het eerst
ontmoet ben ik meestal niet echt
heel erg spraakzaam. Ik wil daarom
ook dat de mensen zien dat ik
wel gewoon goed kan praten met
iemand.
Dag of nacht?
Dan kies ik voor nacht, omdat ik
in de nacht ook vaak uitga. Ik vind
het ook fijn om na een lange dag
eindelijk te kunnen slapen en me
nergens meer druk over te hoeven
maken.
Festival of discotheek?
Ik hou zelf meer van festivals.
Bij festivals zijn meestal meer
mensen en de sfeer bij festivals vind
ik meestal leuker. Ik vind het dan
wel weer jammer dat de meeste
festivals hier niet echt in de buurt
zijn, dus moet je langer reizen.
Maar dat heb ik er wel voor over.
In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Ik zou dan in Highschool Musical
willen spelen; een hele leuke,
vrolijke en mooie film. Er wordt ook
veel in gezongen. Die liedjes vind ik
heel mooi.

Voor de HALLO werken is
leuk, maar je bent er nooit echt
klaar mee. Dat vond ik altijd wel
fijn aan mijn bijbaantje achter
de kassa. Als ik daar wegging,
was ik er ook echt mee klaar.
Maar sinds deze zomer heb ik
dat weer een beetje. Ik werk
sinds kort bij een eetcafé in
Broekhuizen, in de bediening.
Alhoewel ik er nog niet heel
goed in ben, vind ik het wel
ontzettend leuk om te doen.
Lekker met de klanten kletsen
en beetje pilsjes tappen. Ik laat
nog wel dingen vallen, want ik
ben superonhandig, maar toch
bevalt het me supergoed.
Vooral het contact met mensen
vind ik heel fijn. De afgelopen
jaren merk ik toch dat ik veel
socialer ben dan ik dacht. Ik had
altijd het beeld van mezelf dat
ik superverlegen was en
antisociaal, maar toch merk ik
dat ik een gesprek met iemand
heel erg kan waarderen. Dat mis
ik soms wel als ik alleen achter
mijn laptopje zit te typen. Dat is
ook de reden waarom ik
interviews doen zo leuk vind.
Je kan gewoon een fijn gesprek
met iemand hebben en vaak
kom je ook nog allemaal andere
dingen te weten. Dat is wel iets
wat ik ga missen aan werken
voor de HALLO. De lange
middagen bij iemand aan de
keukentafel, kletsen over van
alles en nog wat. Maar deze
behoefte kan ik ook vervullen
bij andere baantjes, zoals in de
horeca. Ik ben dan wel
onhandig, maar ik kan wel goed
de oren van je kop kletsen.
Liefs,
Puck
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Salon du Trezo

Nieuwe naam
Horsterse in race
voor Meulendijks voor Trend Vision Award
Sport in Horst

Jessica Bindewalt-Kleeven van Salon du Trezo in Horst heeft zich geplaatst voor de finale van de
Trend Vision Award. Dit evenement wordt georganiseerd door Wella Professionals.

Meulendijks Sports in Horst heeft sinds kort een nieuwe naam:
Meulendijks Sports & Teamkleding. Zij is daarvoor een samenwerking
aangegaan met Teamwearwinkel.
“Consumenten zijn steeds meer
met hun gezondheid bezig. Ze zijn
bewuster op het gebied van voeding
en ze bewegen meer”, zegt ondernemer Danny Caelen.

Drie pijlers
staan centraal
“Naast de individuele behoeften
van sporters, is er bij clubs, verenigingen en scholen de behoefte aan uni-

formiteit en ontzorging op het gebied
van teamkleding. Dat bieden wij. Door
een samenwerking met meer dan
30 clubs, verenigingen en scholen,
beschikken we over de nodige kennis en ervaring. Met het bundelen van
onze krachten willen wij uniek blijven
in de regio. En door de drie pijlers die
centraal staan: winkel, teamkleding en
online, zo optimaal mogelijk te combineren in de winkel, kunnen wij ons
nog beter profileren in de omgeving.”

Adver torial

Camp en Schelbergen

Informatiedag klikgebit en implantaten
Zaterdag 25 augustus wordt van 10.00 tot 15.00 uur in de praktijk
van Camp en Schelbergen in Leunen, een informatiedag over het
klikgebit en implantaten gehouden. De behandelaars, tandartsimplantoloog Van Eil en de tandprothetici Camp en Schelbergen,
vertellen alles hierover. Indien gewenst laten zij direct weten wat
voor u de mogelijkheden zijn.
Tandprothetische Praktijk
Venray Camp en Schelbergen is
40 jaar een begrip als het om
gebitsprotheses gaat. Ze zijn
gespecialiseerd in het zogenoemde
klikgebit. Het team is versterkt
door tandarts-implantoloog F. van
Eil, die in de praktijk in Leunen de
implantaten plaatst. Alle behandelingen vinden plaats onder één
dak. Er wordt gewerkt met de
nieuwste apparatuur en technieken. Alles voor het beste resultaat
en een aangename behandeling
voor u.

Bent u niet in de gelegenheid
te komen, maak dan vrijblijvend
een afspraak voor controle van uw
gebitsprothese of een informatiegesprek. Dit kan via 0478-582356
of www.campenschelbergen.nl.
Adres van de praktijk is:
Albionstraat 30a in Leunen.

Tijdens het evenement, dat
plaatsvindt op 10 september in
Amsterdam, worden in zowel de
Color Vision als de Creative Visioncategorie een Gold, Silver en Bronze
Award uitgereikt. Alle nationale Gold
winnaars uit elke categorie mogen
deelnemen aan een wereldwijde
competitie: de International Trend
Vision Award die dit jaar in november
in Lissabon plaatsvindt.

‘Op naar
de finale’
Er wordt ook een publieksprijs
uitgereikt. De deelnemers worden
beoordeeld op creativiteit,
kleurgebruik, ambachten
draagbaarheid. Jessica: “Ik ben heel
benieuwd hoe het gaat lopen, maar
voor nu ziet het er allemaal heel
positief en spannend uit. We zijn als
finalisten natuurlijk de ‘lucky few’ en
moeten echt genieten van alles wat
er nu op ons pad komt. Dus op naar
de finale.”

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

Horst aan de Maas snakt
naar nieuw woningaanbod
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z., bestuurslid NVM Limburg
De landelijke trend van afnemend aanbod zien we ook in Horst aan de Maas terug. Dat vertaalt zich ook in de
verkoopcijfers. Waar landelijk afgelopen kwartaal 11 procent minder verkocht werd dan een jaar eerder, is dat in
Horst aan de Maas bijna 30 procent.

Albionstraat 30a,
Leunen,
0478-582356
www.campenschelbergen.nl

“DUNNER WORDEND HAAR IS VOOR LISA
GEEN REDEN OM BINNEN TE BLIJVEN”
De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst
serieus! Aanvulling of vervanging van het eigen haar
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

De vraagprijzen liggen 10,7 procent hoger dan een jaar geleden. Een
potentiële koper had het afgelopen
kwartaal gemiddeld keuze uit minder
dan 4 woningen. De verkoopkans van
woningen die te koop komen, neemt
steeds verder toe. 72 procent van de
nieuw in aanbod gekomen woningen
is binnen 90 dagen verkocht. De prijs
van de gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met
ruim 14 procent toegenomen.

Een trend op de woningmarkt is het
gegeven dat mensen nu eerst een huis
kopen en daarna hun woning verkopen.
In de crisis was dat precies andersom.
Toen was het vooral zaak eerst een
koper te vinden voor de huidige woning.
Uit het ruim beschikbare aanbod was
het vervolgens niet moeilijk om een
nieuwe woning te vinden. In de huidige
krappe woningmarkt wordt in ruim
70 procent van de gevallen eerst een
nieuwe woning gekocht, alvorens te
verkopen. Daarmee staat de woningmarkt anno 2018 voor een nieuwe
uitdaging: voorkomen dat verhuisgeneigde huishoudens blijven zitten. Als zij
immers de door hen gewenste woning
niet kunnen vinden, stokt de zo noodzakelijke doorstroming. Nieuwbouw is
zowel landelijk als lokaal noodzakelijk
om de doorstroming op gang te helpen,
met de stijgende bouwprijzen, wordt
die opgave steeds moeilijker.
Een andere trend is dat woningen

aangeboden door 60+ers een steeds
groter deel van het aanbod omvatten.
Dit zijn veelal de babyboomers die in
de jaren 70 een nieuwbouwwoning
hebben betrokken en daarna niet
meer verhuisd zijn. Een deel van deze
woningen zijn gedateerde woningen
met een wat lager prijsniveau, dat
maakt ze interessant voor starters
met een kleinere portemonnee.
De NVM houdt voor 2018 rekening met een daling van 7 procent tot
10 procent in het aantal transacties
en een prijsontwikkeling van plus
8 procent tot 10 procent. De woningmarkt wordt in toenemende mate
afhankelijk van het nieuwe aanbod
dat door huishoudens te koop wordt
gezet

www.intermakelaars.com

cultuur 17

16
08

Werk van Brigitte Eertink

Museum de Kantfabriek

Informatiemarkt
Museum de Kantfabriek in Horst presenteert op zondag 26 augustus
het nieuwe cursus- en workshopaanbod. Geïnteresseerden kunnen van
11.00 tot 16.00 uur terecht in het museum.

Toeristentip Horst
Een tip voor toeristen om te bezoeken in Horst is de Gortmeule aan de Gortmolenweg. Deze boerderij is gesticht rond 1600 in buurtschap Veld Oostenrijk. Daarmee is de Gortmeule de oudste nog
aanwezige boerderij in deze buurt. De boerderij en de bijbehorende naam ontstonden doordat er op
deze boerderij gerst tot gort gemalen werd door een rosmolen. Een molen die door een paard aangedreven werd. De boerderij en het erf zijn grotendeels in originele staat. Sinds 1908 is de boerderij in
handen van de familie Hoeijmakers. In 2011 is de Gortmeule bestempeld als landgoed.

Er wordt uitleg gegeven over
onder andere hoeden maken, vilten,
het bedrukken van stof en borduren. Ook is er aandacht voor nieuwe
cursussen als goudborduren, crazy
borduurwerk en werken met de Gelli

plate en kinderworkshops. In de
Textielbibliotheek is een tweedehands
boeken- en tijdschriftenmarkt over
handwerken en textiel.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Zomercarnaval in Horst
De twaalfde Zomercarnaval in Horst vindt plaats op zaterdag 25 augustus. Aansluitend aan de optocht vindt
de receptie plaats van prinses Fieke I en haar adjudanten Charlotte en Jolijn.
De optocht vertrekt om 18.11 uur
vanaf pretcafé De Beurs en volgt
dezelfde route als de optocht van prins
Koen I afgelopen maart. Wie mee wil

doen kan vanaf 17.45 uur een nummer
ophalen. Om 19.11 uur start de receptie van het prinselijk trio. Aansluitend
begint het feestprogramma met

artiesten als Ald Iezer, H4 en veul plezeer, Neppie, Heite Soep, Crist Coppens
en de Toddezèk. De presentatie is in
handen van Harrie Vissers.

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

‘t Librijershöfke

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

Nieuwe ontmoetingsruimte
De bewoners van de Librije in Horst krijgen een nieuwe ontmoetingsruimte. Door middel van het Oranjefonds
is het nu mogelijk deze ruimte te realiseren.
Bewonersvereniging ’t Librijers
höfke kwam met het idee om de
technische ruimte in het appartementengebouw om te vormen tot een
ontmoetingsruimte. Niet alleen het

Oranjefonds wil dit idee ondersteunen, ook Wonen Limburg levert een
bijdrage. De ruimte heeft de naam
Hofkelder gekregen. Samen met vrijwilligers is de ruimte ingericht met

onder meer elektriciteit, vloerbedekking en meubilair. Bedoeling is dat
de bewoners hier diverse activiteiten
gaan ondernemen zoals workshops,
vergaderen en kaarten.

Museum De Locht

Demonstratie veilingklok

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

In Museum De Locht wordt zondag 19 augustus gedemonstreerd hoe producten door middel van een veilingklok worden verkocht. Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Kinderen mogen zelf ervaren hoe
het is met een veilingklok te werken.
Tevens zijn er oude spelen, een miniatuurkermis en een museumspeurtocht.

De expositie Colour Locale van schildersclub Het Brouwershuis is eveneens
te bezoeken. Vurdewind zorgt voor de
muziek. In de zomervakantie is er van

maandag tot en met vrijdag elke dag
een activiteit voor kinderen.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Harmoniefeesten in Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst organiseert van vrijdag 17 tot en met zondag 19 augustus de jaarlijkse
Harmoniefeesten. Dit vindt zoals elk jaar plaats op en rondom het Wilhelminaplein in Horst
Naast de Kindermarkt op zondag is er ook volop muziek aanwezig tijdens de feesten. Traditioneel
start op vrijdag om 14.00 uur de
braderie: hier kunnen de bezoekers
langs verschillende kraampjes gaan
en de spullen van de standhouders
bekijken. Tijdens de braderie treden er verschillende muzikanten op.

‘s Avonds treedt de nieuwe Horster
band Take9 op. Take9 is ontstaan
vanuit de bands 10DANCE en 7EVEN.
Op zaterdagavond treedt de band
Hard2Get op. Deze vijfmans band
speelt rock-classics, maar ook hits
van nu. Zoals andere jaren is er op de
zondag de Kindermarkt. Deze wordt
georganiseerd door de stichting

Vrienden van de Koninklijke Harmonie
Horst. Vanaf 09.00 uur gaat de markt
open en kan er taart gegeten worden,
gebakken door de eigen leden van de
Harmonie. Ook tijdens de Kindermarkt
is er muziek aanwezig. Vanaf 12.00
uur staat Muzicanka op de planken
met een afwisselend optreden vol
Mährische blaasmuziek.

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Agenda t/m 23 augustus 2018
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Western Weekend
(tot en met zondag 19 augustus)

Sevenumse avond

Demonstratie veilingklok

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Sparta ’18 Sevenum
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

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

Harmoniefeesten - Hard2Get

Wandeling in het Schuitwater

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: Wilheminaplein Horst

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Optreden Rowwen Hèze Open Air

Horst Muzikaal Totaal

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Sparta ’18 Sevenum
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Vergadering

Bedevaartsviering

Frühshoppen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Synthese Horst
Organisatie: Dorpsraad Horst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: kerk Tienray

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Sparta ’18 Sevenum
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Harmoniefeesten - Allemansmèrt

Guilty Pleasure Night

Marialof

Tijd: hele dag
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: centrum Horst

Tijd: 23.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 15.00 uur
Locatie: kerk Tienray

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Schietvereniging Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg, Meterik

Lees-doe-bijeenkomst
Tijd: 09.30–11.00 uur en 14.00–15.30 uur
Locatie: BiblioNu Horst

za
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Open bezoek escargotskwekerij
Slaque

vr
17
08

Mazda MX-5 meeting
(tot en met zondag 19 augustus)
Organisatie: Miatas Sevenum
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

zo
19
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Harmoniefeesten
Braderie & Take 9

Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje, Horst

Harmoniefeesten - Kindermarkt

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden met tapijt,
vloeren, raambekleding
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel 06 16 37 45 14.

do
23
08

Mega Carbootsale

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Te huur, mooie bungalow met
inpandige kantoor/vergaderruimte.
Gelegen in het buitengebied in
Meerlo. Voor meer informatie en foto’s
06 55 73 24 73.

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

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU?
Ben jij iemand die zin heeft in een afwisselende baan en heb jij
affiniteit met horeca, maar geen zin meer om te werken tot ’s nachts?
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor onze tankstations in Blerick
en Elsendorp en onze lunchroom/cafetaria meet2eat in Blerick, die met
veel enthousiasme onze gasten/klanten willen helpen voor 15 tot 24 uur
per week of als weekendhulp.
Dus pas je in dit plaatje en durf je de uitdaging aan?
Bel of mail naar: Laura Boekestijn, 077 3822585, luc@vofboekestijn.nl

WWW.ESSODEWITTE.NL

Jos Computerhulp. Computerproblemen, computerles of nieuwe
website. Vraag hulp! 06 10 71 00 70
of www.joscomputerhulp.nl
Te huur opslagruimtes
In Melderslo (Leeuwerweg 15), 170m2
(6x 28m), hoogte 4m, vorstvrij, verhard
buitenterrein, heftruck aanwezig.
Tel. 0612847592 (Guus van Rens) of
0621580785 (Ben van Rens)
Zwangerschapsyoga
Voel je welkom! ma 9.00 u-10.15 u en
20.00 u-21.15 u. www.huysvanpuur.nl
tel.: 06 18 75 16 12.
Fatsoenlijke jongeman zoekt
werkruimte (omg. Sevenum)
voorzien van krachtstroom voor
het maken van lichte staal-/
houtcontstructies. Schrijf naar Hallo
Horst aan de Maas, br.o.nr. 403,
Handelstraat 17, 5961 PV Horst.
Gevraagd: Franse les.
Wie wil een uurtje per week mij helpen
beter te worden in Franse conversatie?
Heb wel kennis van grammatica, maar
wil graag wat minder stuntelig Frans
spreken...Uiteraard tegen betaling.
06 12 56 09 63.
Bouwkundig tekenwerk.
Tekening nodig van de bestaande
toestand van uw woning/gebouw
of voor nieuw- en verbouwplannen
en vergunningaanvraag. Vraag een
vrijblijvende offerte aan 0478 72 50 45
of contact@3span.nl

Vergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Meterik
Locatie: café Kleuskens Meterik

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

Gezinswoning te huur aangeboden.
Compleet gemeubileerd woonhuis,
3 slaapkamers en ruime zolder, kelder,
uitgebouwde woonkeuken in centrum
Grubbenvorst voor minimaal 6 mnd
vanaf 1 nov. Tel. 06 10 16 01 42.

Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, snoep- en
soeptomaten, komkommers, pepers,
frambozen, pruimen, nectarine,
druiven enz. Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

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

BEZORGERS
HALLO HORST AAN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Swolgen en Hegelsom
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.

Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum.
Tel. 0478 53 17 48.
Herberg de Lindehoeve.
Wij zoeken een medewerker voor
onderhoud binnen en buiten. Gezellig,
zelfstandig en flexibel. Uren in overleg.
Info: M:info@delindehoeve.info
T: 06 51 33 44 35 (José Rouwet)
Horsterweg 51, Grubbenvorst.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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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

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Meerlo

Horst (Lambertus)

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

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

donderdag
		

Heilige mis

woensdag
		

Rozenkrans

17.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
zondag
bedevaart
woensdag Heilige mis
			

19.00
10.30
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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
17 t/m 19 augustus 2018
Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14
20 t/m 23 augustus 2018
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

Meerlo
09.00

Melderslo
Swolgen

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Toeristentip Meerlo
Een tip voor toeristen om te bezoeken in Meerlo is natuurgebied ’t Sohr. Dit is een natuurgebied
gelegen tussen de dorpen Blitterwijck, Meerlo, Swolgen en Broekhuizenvorst. ’t Sohr is nog niet zo
heel lang geleden opnieuw ingericht en ontwikkelt zich nog steeds volop. Het bestaat vooral uit
bospaadjes en vennen. Ook zijn er veel vogels in het natuurgebied te vinden. Er zijn twee uitgestippelde routes binnen het natuurgebied, de rest van het gebied mogen de wandelaars op eigen houtje
ontdekken. Het is wel verstandig om de wandelschoenen of laarzen aan te doen tijdens het wandelen: op sommige plaatsen kan de grond nogal nat zijn.

Sevenum

LESPROGRAMMA
NAJAAR 2018
VANAF 20 AUGUSTUS

SPORTEN BIJ FROXX
Kom
Kom gewoon
gewoon binnenlopen,
binnenlopen, je
je bent
bent
altijd
altijd welkom
welkom voor
voor een
een proefles!
proefles!

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

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

service 19

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

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

Maandag
Maandag
09:00
Body-Fit
09:00
Body-Fit M
M
18:30
Body-Fit
18:30
Body-Fit M
M
19:30
STRONG
19:30
STRONG by
by Zumba
Zumba
20:30
ZUMBA
20:30
ZUMBA
Dinsdag
Dinsdag
19:30
ZUMBA
19:30
ZUMBA
20:30
MEN
20:30
MEN POWER!
POWER!
Woensdag
Woensdag
09:00
Body-Fit
09:00
Body-Fit M
M
10:00
ZUMBA
10:00
ZUMBA
19:00
19:00 STRONG
STRONG by
by Zumba
Zumba
20:00
ZUMBA
20:00
ZUMBA
Donderdag
Donderdag
09:00
ZUMBA
09:00
ZUMBA
ZUMBA
18:30
18:30
ZUMBA
19:30
STRONG
19:30
STRONG by
by Zumba
Zumba
Zondag
Zondag
10:00
ZUMBA
10:00
ZUMBA
Automatisch
Automatisch betalen
betalen per
per maand?
maand?
Het
seizoen
duurt
44
weken
Het seizoen duurt 44 weken per
per
jaar.
jaar. Maandelijks
Maandelijks opzegbaar.
opzegbaar.
44x
44x sporten
sporten (1x
(1x per
per week):
week):
€€ 19,95
19,95 p/maand
p/maand
Onbeperkt
Onbeperkt sporten:
sporten:
€€ 24,50
24,50 p/maand
p/maand
Seizoen
Seizoen van
van 20
20 weken
weken geldig
geldig van
van
20
augustus
t/m
zondag
20 augustus t/m zondag 27
27
januari
januari ‘19
‘19
Per
€€ 7,50/€5,Per les
les
7,50/€5,10-ritten
10-ritten kaart
kaart €€ 65,00
65,00
20-ritten
20-ritten kaart
kaart €€ 110,00
110,00
Onbeperkt
€€ 135,00
Onbeperkt
135,00

www.froxx.nl

529,-

479,-

*

MAAK EEN EINDE
AAN SLECHT WIFI!

109,-

189,-

Tummers

499,-

49,-

• All-in-One printer • Print via WiFi • Print foto’s zonder witrand

Printer / MG3650

69,-

• 9,7 inch • 32 GB • Wiﬁ • Retina display • Refurbished A-Grade

Apple iPad (2017)

289,-

REFURBISHED A-GRADE!

• 15,6” • 256 GB SSD • Intel Core i3 • 4 GB RAM • Intel HD Graphics

Laptop / 1XN42EAABB

529,-

599,-

549,-

99,-

*

75,-

29,-

• All-in-One printer • Print via WiFi of bluetooth • Prints van hoge kwaliteit

Printer / ENVY6230

34,95

• Universeel model voor 9 - 10” tablets
• Elastisch, schokabsorberend materiaal
• 360° draaibare design
• Magnetische sluiting

Luxe tablet Case / THZ645GL

• 15,6” • 256 GB SSD • Intel Core i3 • 8 GB RAM • Intel HD Graphics 520

IdeaPad 320 / 80XH01NXMH

’
6’

,
15

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

• Breidt het WiFi netwerk uit via het stroomnetwerk • Eenvoudige installatie

WiFi Starter Kit / DEV-9837

129,-

279,-

• Geheugen 32 GB
• Camera: 8 Megapixel
• Octa Core Processor
• 10,1 inch

’
6’

,
15

!
P
O
=
OP

Galaxy Tab A / SM-T580NZKEPHN

• 14” • 128 GB SSD • Intel Core i3 • 4 GB RAM • Intel HD Graphics 620

VivoBook / R418UA-EB778T
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Ervaren Verkopers
Assistent Filliaalleiders

Junior Verkopers
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Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe,
enthousiaste collega’s die ons team
willen versterken! Bezoek onze site
www.eptummers.nl voor meer info.

Kom werken bij de leukste elektrovakspeciaalzaak van Limburg!

Dat is Tummers!

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

REPARATIEDIENST

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

DESKUNDIG ADVIES

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

NIET GOED, GELD TERUG

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

GRATIS BEZORGING

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

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

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

* Na €15,- cashback via HP
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Afbeeldingen kunne

