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Fun op Funpop
Op het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen in Horst vond zaterdag 25 en zondag 26 mei Funpop plaats, het openluchtfestival voor mensen met een beperking.
Er waren deze keer optredens van onder andere 2 brothers on the 4th floor, Nick & Simon, Dries Rolvink en Rowwen Hèze. Het volgende festival staat in 2020 gepland op
6 en 7 juni. (Foto: Sten Jetten)

Stapt over naar andere

Voormalig SP’er breekt
met partij
Raadslid Thijs Lenssen uit Hegelsom heeft zijn lidmaatschap opgezegd bij politieke partij SP. Lenssen
neemt zijn zetel als raadslid mee naar een andere partij. Hij zit zoals hij zelf zegt ‘nog boordevol met ideeën’.
Maar dat neemt niet weg dat hij de SP één zetel afneemt.
Het vertrek van Lenssen heeft
voornamelijk te maken met de weg
die de partij de afgelopen tijd in is
geslagen. Hij kan zich op regionaal
niveau vinden met de SP, maar op
provinciaal en Europees gebied, slaat
de partij volgens Lenssen compleet
de plank mis. “Het begon al een
jaar geleden met de discussie rond
het vertrek van gedeputeerde Daan

Prevoo. Daar speelde zich een richtingenstrijd.”
Dat was de eerste keer dat
Lenssen begon te twijfelen over zijn
partij. Vervolgens kwam SP negatief
in de media vanwege een omstreden
campagnevideo tijdens de Europese
verkiezingen waarbij ze de aanval
opende op de voorman van de PvdA,
Frans Timmermans. “Die video sloeg

nergens op. Met op de man spelen
en alleen maar stampen bereik je
niets. Dit is echt typisch Amerikaans
en daar sta ik niet achter.” Ook tijdens de verkiezingen rondom de
Provinciale Staten schoot het Lenssen
in het verkeerde keelgat. “Ook toen
speelde SP op de man, dat doe je
niet in de politiek.”
Lees verder op pagina 05
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Vanaf
donderdag
30 mei

GRATIS
Album!
bij besteding
vanaf €25,-*

plus.nl
Openingstijden: ma-wo 8.00-20.00 // do-vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 10.00-17.00

Lucassen/Patronaat 13C // Horst // T: 077 3961390
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Roy Bouten opvolger Birgit op de Laak

‘Ik blijf gewoon mezelf’
Roy Bouten is de beoogd opvolger van wethouder Birigit op de Laak, die in augustus burgemeester van
Nederweert wordt. De Horstenaar zat de afgelopen dertien jaar namens de PvdA in de gemeenteraad.
Hij heeft altijd geroepen dat, als
de kans voorbij zou komen om een
bestuurlijke functie te vervullen, hij
die zou grijpen. Toen het moment
daar was, twijfelde hij toch.
“Momenteel werk ik als vestigingsmanager voor Covebo, waar we enkele
maanden geleden met een nieuw
team op de vestiging in Venlo zijn
gestart. Ambitie en loyaliteit ten
opzichte van mijn werkgever kwamen
tegenover elkaar te staan. Ook was ik
er nu nog helemaal niet mee bezig.
Ik heb daarop met enkele mensen
gepraat die me vroegen of ik over tien
jaar spijt zou hebben, als ik nu nee
zou zeggen. Het antwoord daarop was

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
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters en
Inge Versleijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

ja. Ik ben de politiek ingegaan omdat
ik het verschil wil maken voor de
mensen. Als je dan de kans krijgt,
moet je niet denken dat is spannend
of eng, maar er voor gaan. Ik stap hier
met 200 procent energie in en probeer er een succes van te maken.
Door de vele reacties die ik heb gekregen, wordt het steeds tastbaarder en
krijg ik echt zin om aan de slag te
gaan.”

Toegankelijk en
benaderbaar
De afgelopen dertien jaar was
Bouten (35) gemeenteraadslid, waarvan ruim vijf jaar fractievoorzitter.
Die taak wordt straks overgenomen door Richard van der Weegen
en Jan Wijnen sluit aan in de fractie.
“Als volksvertegenwoordiger weet
ik dat het belangrijk is dat je uitlegt
wat je doet en de beslissingen die je
neemt goed onderbouwt. Het is daarbij belangrijk dat een gemeenteraad
goed haar rol van controlerend orgaan
uitvoert. Als wethouder wil ik toegankelijk en benaderbaar zijn, tussen de
mensen zitten, zoals ik dat in mijn huidige werk ook doe.” Op de Laak heeft
in haar portefeuille onder andere
Sociaal Domein en Werk en Inkomen.
Onderwerpen die bij hem passen vindt
Bouten. “Als je kijkt naar bijvoorbeeld

het Sociaal Domein, dan is het belangrijk dat we steeds in het achterhoofd
houden wat mensen wél kunnen en
hoe we ze daarbij kunnen ondersteunen. Vanuit eigen ervaring weet ik dat
een helpende hand nodig is.”
Wethouder ben je 24 uur per dag,
zeven dagen in de week. Dat is iets
wat Bouten zeker beseft. Al is hij
sowieso geen type om op de bank
te zitten en tv te kijken. “Ik ga in de
hoogste versnelling of niet. Er gaan
zeker wat dingen veranderen, als
wethouder wordt er meer op je gelet.
Ik kan er niet omheen dat werk en
privé door elkaar gaan lopen. Maar ik
blijf gewoon mezelf. Ik ga niet ineens
in een pak lopen.” Bouten is een fanatiek supporter van voetbalclub Ajax en
dat blijft ook zo, zegt hij. “Waar mogelijk blijf ik naar alle wedstrijden gaan.
Ik doe alles met passie, ook het aanmoedigen van mijn club. Ik ben me
uiteraard wel bewust van mijn rol en
doe niets tegen de regels. Supporters
op de tribune zijn altijd heel open en
zeggen alles. Ik hoop dat mensen dat
straks ook bij mij doen. Dat als er iets
is, ze me bellen of mailen zodat we
samen een kop koffie kunnen drinken.
Ik vind het een voorrecht om straks
als wethouder het verschil te maken
voor de mensen. En samen met hen
ga ik er iets moois van maken.”
(Foto: archief)

Verkiezingsuitslag Europese
Parlementsverkiezingen
In Europa vonden vorige week de Europese Parlementsverkiezingen plaats. Nederland was donderdag 23 mei aan de beurt, zo ook de inwoners
van de gemeente Horst aan de Maas. Het opkomstpercentage in Horst aan de Maas was 37,2 procent. De Europese partij van CDA kwam als uiteindelijke winnaar in de gemeente uit de bus.
In totaal hebben 12.210 kiezers
uit Horst aan de Maas hun stem
uitgebracht. Het opkomstpercentage
lag dit jaar hoger dan vijf jaar geleden. Toen bracht 33,8 procent van de
kiesgerechtigden in de gemeente
een stem uit.
CDA Horst aan de Maas kreeg de
meeste stemmen van de inwoners,
namelijk 25,4 procent. Bij de vorige

Europese Parlementsverkiezingen
haalden ze echter 30,3 procent van
de stemmen. De Partij van de Arbeid
boekt daarentegen veel winst ten
opzichte van vijf jaar geleden. Toen
was de partij nog goed voor 6,2 procent van de stemmen. Nu stemden
23,2 procent van de inwoners op de
Partij van de Arbeid. De top drie wordt
gecomplementeerd met de VVD, die

11,5 procent van de inwoners achter
zich heeft staan. Nieuwkomer Forum
voor Democratie heeft bij haar eerste
Europese Parlementsverkiezingen 10,3
procent van de stemmen ontvangen.
Opmerkelijk is dat de SP veel stemmen in heeft moeten leveren. In 2014
behaalde ze nog 15,5 procent van de
stemmen, nu is de partij goed voor
5,4 procent van de stemmen. Dat ligt

in lijn met de landelijke uitslag, ook
daar leed de SP verlies. Naast de SP,
hebben ook de PVV en D66 in Horst
aan de Maas stemmen in moeten
leveren ten opzichte van de vorige
Europese Parlementsverkiezingen.
Kijk voor de volledige verkiezingsuitslag van de gemeente op
www.horstaaandemaas.nl/
verkiezingen

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

HEMELVAARTSDAG GEOPEND
NU VELE SOORTEN TUINKRUIDEN VANAF € 0,50

D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

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

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922 / 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN
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Heringerichte Grote
Molenbeek geopend
De Groote Molenbeek, ten westen van de Maas, is op vrijdag 24 officieel heropend. In november 2018 is er
een project gestart om de beek klimaatbestendig te maken en om wateroverlast en droogte te voorkomen.

Door middel van een boom te
planten, opende een aantal bestuurders de Groote Molenbeek symbolisch. Er zijn stuwen verwijderd zodat
de beek natuurlijk kan slingeren,
vissen vrij kunnen zwemmen en
ecologische processen op gang
kunnen komen.
Tevens is er een voet- en fietspad,

een parkeerplaats en een kanovoorziening aangelegd.

‘Meerwaarde voor
iedereen’
Arnold Janssen, lid dagelijks
bestuur van Waterschap Limburg:
“We hebben intensief samengewerkt

met alle belanghebbenden en hierdoor zaken voor elkaar gekregen die
één partij alleen niet had kunnen
uitvoeren. Door verschillende doelstellingen op het gebied van water,
natuur, landbouw en recreatie te
combineren krijgt de heringerichte
beek een meerwaarde voor iedereen.”

Schommelend
naar het gala
Eindexamenleerlingen van het Dendron College in Horst hadden donderdag 23 mei hun gala. Onder een warm zonnetje trokken de leerlingen eerst in een stoet door het centrum van Horst,
waarna het feest losbarstte bij Blok10. (Foto: Dendron College)

SLOGGI ACTIE 3+1 GRATIS
TEN CATE 20% KORTING
1 t/m 30 juni 2019
Bestel nu via info@cleopatralingerie.nl of bel 077 398 72 50

Zie actievoorwaarden in de winkel

Kerkstraat 20a • 5961 GD Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

Grafkelder Van Wittenhorst
geopend
Het onderzoek naar de grafkelder van de familie Van Wittenhorst in de Lambertuskerk in Horst,
gaat gestaag door. Dinsdag 28 mei werd een deel van de kerkvloer geopend, zodat in de kelder
gekeken kan worden. Volgens archeoloog Xavier van Dijk is de grafkelder minstens 1.40 meter hoog,
dat wil zeggen tot aan de onderkant van het nieuwe kelderdek. Dit betekent dat beide niveau’s met
ijzeren stangen nog aanwezig moeten zijn. Er zijn twee loden kisten te zien, waarvan op één de
letters ‘...M VINCENT’ te lezen zijn. Dat is de kist van Willem Vincent van Wittenhorst. In deze kist is
net de zij-achterkant van een schedel te zien. Deze persoon ligt met het voeteneind naar het oosten.
De tweede kist is van een kind, de vroegoverleden dochter van Willem Vincent. Van Dijk gaat vanaf
zaterdag het puin dat in de kelder ligt, weghalen en inventariseren wat precies aanwezig is.

HEMELS- VAART
DAG

OPEN

Hortensia

Hydrangea macrophylla.
Diverse kleuren. Ø 23 cm. Per stuk

Actie

10.99

7.

99

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 22. GELDIG VAN 30-05 T/M 05-06. OP=OP
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Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,

“Wal te kort mâr ut waar fijn.
Ik sterf âs en riék mins.
Danke idderein en heb ut good!”
(Marian)

hoe ik was toen ik alles nog kon.

Ger Verheijen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Mien Verheijen-Beelen
6 juli 1931

Horst
25 mei 2019

Horst, Mien
Breda, Petrie
Robin
Charlotte en Richard
Nina, Bella
Yvonne en Frans
Daniël, Mia
Horst, Trudy en Ruud
Sander
Rick en Rosan
Thomeerstraat 12, 5961 JS Horst
Wij zijn voor het laatst met ôs Pap samen op vrijdag
31 mei om 10.00 uur in Crematorium Boschhuizen aan de
Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.
Ôs Pap is thuis, waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
Bloemen mag en een gift aan het KWF is ook welkom.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.
Een speciaal woord van dank aan dr. Majoor en het team van Proteion
voor de goede en liefdevolle zorgen.
Mocht u geen persoonlijk bericht ontvangen, dan gelieve deze
kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Marian Wynen
Ze overleed in de leeftijd van 61 jaar.
Lieve en trotse mam van
Sjors, Renske, Freek
Mam in ’t Zandt
Anita en Ton Wilms
Natascha en Leon, Sjuul en Siem,
Danny en Neve
Grubbenvorst, 26 mei 2019
Ericaplein 23,
5971 GJ Grubbenvorst
We nodigen u van harte uit om samen met ons afscheid
te nemen van mam op zaterdag 1 juni om 14.00 uur
in de parochiekerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming
te Grubbenvorst.

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

Schoonmaakster gez. Citaverde
Hoogveld Horst, ma t/m vrij v. 6.15 tot
8 u., info Balanz Facilitair 045 566 50 00,
vraag naar Noor Koppers.

Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Te koop bouwkavel perceel grote
525m. Rustig gelegen in Veulen.
Voor vragen tel. 06 12 23 44 28.

Garagesale/kofferbaksale De Kronkel.
Panningen 2 juni 10.00-14.00u
www.buurtverenigingdekronkel.nl

In plaats van bloemen willen wij graag een vrijwillige
bijdrage vragen voor mams collega’s van La Providence,
team Zorg en Welzijn zodat hun goeie werk iets extra’s
kan doen met de bewoners.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister
in de kerk.
Mocht u geen persoonlijk bericht ontvangen
dan gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit weg zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het nooit meer overdoen.
Loop nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo pijn.
Wat je ‘s avonds hebt verlaten,
kan er ‘s morgens niet meer zijn.

Lenie Leijsten-Aarts
Horst, * 15 augustus 1957

Egchel, † 28 mei 2019
lieve vrouw van

Jos Computerhulp Computerproblemen,
-les of website. Vraag hulp! 06 10 71
00 70 of www.joscomputerhulp.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
www.hulpaanhuislimburg.nl
zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Healing creme - huidverzorgende
creme, bij brand- en schaafwonden,
insectenbeten, jeukstillend. Info:
www.praktijkgerhegger.nl en bij
natuurwinkels in Horst.

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

Sjraar Leijsten
mam en oma van
Wendy en Sander, Danique, Roan
Mark en Ilona
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst welke plaatsvindt op
dinsdag 4 juni om 10:30 uur in Gemeenschapshuis ‘t Erf gelegen aan
de Kapelaan Nausstraat 5 te Egchel. Aansluitend begeleiden wij,
het gezin, Lenie naar het crematorium.
Liever geen bloemen, maar een gift voor de Hart- en Nierstichting
wordt zeer op prijs gesteld.
Correspondentieadres: Muldersweg 17, 5987 AD Egchel

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

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Mam is thuis waar gelegenheid is tot persoonlijk afscheid nemen
op donderdag 30 mei van 14.00 tot 15.30 uur.

waren hartverwarmend. Wij willen u hartelijk danken
voor uw aanwezigheid en voor de wijze waarop wij samen afscheid
hebben genomen. Dit is voor ons een grote steun geweest.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Aansluitend zullen we mam in kleine kring begeleiden
naar het crematorium.

Ruud Baltussen

Leo, Ine en Kim Baltussen

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten

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.

De vele mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven
en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden
van onze lieve zoon en broer

Tevens danken wij u voor de giften aan Stichting Hulphond.

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

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Ma t/m vrij 10-12u en
13-17u. Za 9-17u. Zo meestal van 1012u. Verhaeg Asperges Kranestraat 38
Horst tel. 077 398 65 90.

Kaldenbroeck is op zoek naar een
ervaren schoonmaakster (min. 3 a 4
uur/wk en een medewerkster terras/
gastenhuis. Tijden in overleg.
Info: marlies@kaldenbroeck.nl.
Pedicure aan huis.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.
Aangesloten bij Provoet.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
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SamenLoop voor Hoop
Toekomstvisie binnensport
brengt ruim 76.000 euro op Online sportzaal
Op voormalig sportpark Bergsbos in Meerlo vond zaterdag 25 en zondag 26 mei de 24-uurs wandelestafette
SamenLoop voor Hoop plaats. Het evenement heeft tot nog toe 76.568,70 euro opgebracht. De opbrengst wordt
verdeeld over KWF Kankerbestrijding en het Toon Hermanshuis, het inloophuis voor mensen met kanker.

Ruim 800 deelnemers wandelden
om beurten in 37 teams een parcours.
Beleven, meeleven en doorleven
was het motto van het evenement.
“Ieder mens krijgt zelf of in zijn vrienden- of familiekring met kanker te
maken”, aldus voorzitter Heidi Disveld.
De estafette begon zaterdagmid-

dag 14.00 uur. In de avonduren was
er een kaarsenceremonie met allemaal brandende kaarsen langs het
parcours, een groot SamenLoop-koor,
kankerpatiënten die vertelden en zongen over hun ervaringen. Deze werd
voorafgegaan door een vuurshow
met paaldansact. Op zondagmorgen

was er de KinderLoop, waar kinderen
24 minuten liepen, waar een kidsshow was, en waar stilgestaan werd
bij kinderkanker. Volgens de organisatie is nog niet bekend wanneer er een
volgende editie komt, er wordt eerst
geëvalueerd.
(Foto: Angy Photodesign)

Vervolg voorpagina

Voormalig SP’er breekt met partij
“Ik ben altijd van de compromissen
sluiten. Wat er nu gebeurt is dat er problemen worden gemaakt, in plaats van
dat ze worden opgelost.”
Opvallend is dat Lenssen zijn zetel
meeneemt. Hij stapt over naar een
andere partij, welke wil hij nog niet
zeggen. “Ik geef hier zo snel mogelijk
duidelijkheid over. Dat ik mijn zetel
meeneem is zeker. Ik vind zelf dat ik
nog boordevol ideeën en energie zit
om het minstens drie jaar vol te houden.” De inmiddels ex-SP’er heeft lang
over de beslissing nagedacht en ging
ook niet over één nacht ijs. “Het is
voor mijzelf een grote beslissing die
ik neem. Je stapt naar jarenlang trouw
aan SP over naar een andere partij, dat
doe je niet zomaar.”

reserveren

Een online reserveringssysteem voor gemeentelijke sportzalen
om gemakkelijker te kunnen zien waar ruimte is om te sporten.
Dat is één van de uitgangspunten van de Toekomstvisie Binnensport
accommodaties van gemeente Horst aan de Maas.
De diverse sporthallen en
gymzalen in Horst aan de Maas zijn
het afgelopen jaar onder de loep
genomen. “We hebben samen met
onder andere de gebruikers gekeken naar wat de behoefte is”, licht
wethouder Han Geurts toe.
“We hebben onder meer gemerkt
dat er een toenemende behoefte is
aan sporthallen. Teams willen graag
op een gezamenlijke locatie kunnen
trainen en sportbonden stellen
bijvoorbeeld bepaalde eisen aan
verenigingen om wedstrijden te
mogen spelen. In de winter ontstaat
een capaciteitsprobleem, doordat
de buitensportverenigingen binnen
willen trainen. Er zijn verenigingen
die naar Venray uitwijken voor hun
trainingen.”
Uitgangspunten van de toekomstvisie zijn onder andere
bereikbaarheid, beschikbaarheid
en multifunctionaliteit. Een online
reserveringssysteem moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat verenigingen zicht hebben op vrije
momenten en op termijn ook zelf
kunnen reserveren. Zo heeft de
gymzaal in BMV De Torrekoel in
Kronenberg nog veel vrije uren in
de avonden. Overigens kunnen
particulieren ook een gemeente-

HEMELVAARTSDAG
GEOPEND VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

ACTIE ACTIE ACTIE!

12 BEGONIA’S 2,50
12 PETUNIA’S 2,50
MILLION BELLS 0,25
GERANIUMS V.A. 0,25
SURFINIA ACTIE NU 0,50
KNOLBEGONIA’S 0,50
ENZ ENZ ENZ ENZ

NERGENS GOEDKOPER!
DAHLIA’S 0,25 BACOPA 0,50

Geschonden afspraak
Dat Lenssen zijn zetel meeneemt
naar een andere partij, daar is voorzitter van SP Horst aan de Maas, Michael
van Rengs, niet blij mee. “Dat begrijp
ik niet. Toen hij in de gemeenteraad
kwam heeft hij getekend dat mocht hij
uit de partij stappen, zijn zetel achterliet. Dat hebben wij allemaal gedaan.
Ik ben teleurgesteld in hoe hij nu
handelt. We verliezen wel een actief
raadslid. Thijs heeft veel voor ons betekent.” Daarnaast betreurt Van Rengs
dat Lenssen vertrekt vanwege een
landelijke discussie. “Iedereen mocht
Thijs graag, dus van een ruzie binnen
de partij is geen sprake. Om dan een
zetel mee te nemen naar een andere
partij vanwege iets waarmee je het
landelijk niet eens bent, vind ik jammer.” Ook fractievoorzitter Bart Cox
is teleurgesteld in de beslissing van

lijke accommodatie afhuren voor
een activiteit. Geurts: “Daarnaast
bekijken we hoe we accommodaties geschikt kunnen maken voor
meerdere doelgroepen. Zo is de
zaal in gemeenschapshuis ’t Haeren
in Grubbenvorst onlangs zo aangepast dat ook de harmonie er kan
oefenen.”
De zestien kernen in de
gemeente zijn in vijf clusters verdeeld. Per cluster is een toekomstscenario opgesteld. Zo verdwijnen
in Meterik en Hegelsom de gymzalen en is het plan om een nieuwe
sporthal te bouwen tussen
Hegelsom, Meterik en America.
Voor het cluster Horst en Melderslo
is het plan om Sporthal de Berkel te
verhuizen naar Afslag10. De gymzaal aan de Marijkestraat wordt
afgestoten, een deel van de leerlingen van basisschool De Twister gaat
gymmen in het Dendron College.
Voor de allerjongsten wordt een
alternatieve speelzaal gezocht.
In Sevenum wordt sporthal De
Kruisweide verder aangepast zodat
ook andere verenigingen er gebruik
van kunnen maken.
De gemeenteraad bespreekt in
de raadsvergadering van woensdag
3 juli het voorstel van het college.

ALLEEN WIJ ZETTEN...
DE PRIJS ERBIJ!
Lenssen om zijn zetel mee te nemen.
“Daar is het laatste woordje nog niet
over gezegd. We gaan nu kijken of dit
juridisch überhaupt wel kan. Hij heeft
immers zijn handtekening gezet. Ik zie
het ook zo, als Thijs in de gemeenteraad was gekomen met voorkeurstemmen, zoals ik, dan had ik het anders
gezien. Dan was hij gekozen door
de stemmer, maar dat is niet zo. Hij
was de volgende op de lijst en kreeg
daarom een zetel in de gemeenteraad. Nu pleegt hij een soort zetelroof.
Dit verhaal heeft nog een staartje.”
Volgens Lenssen kan hij gewoon zijn
zetel meenemen. “Daar heb ik al
onderzoek naar gedaan. Die handtekening was moreel en die staat niet
juridisch vast.” Niet alleen Lenssen

denkt er over na om te gaan stoppen,
ook voormalig fractievoorzitter SP Horst
aan de Maas, Anthony van Baal heeft
zijn twijfels in de partij. “Hoe SP zich
profileerde tijdens de verkiezingen is
ook bij mij in het verkeerde keelgat
geschoten. Ik denk er hetzelfde als Thijs
over: compromissen zoeken en niet
overal tegenin gaan. Het is nu meer
een actiepartij geworden in plaats van
een bestuurspartij.” Om Van Baal op
andere gedachten te laten komen om
zijn lidmaatschap niet op te zeggen
bij SP, moet er nog veel veranderen.
“Daar ligt een moeilijke taak. Er moet
een andere koers ingezet worden.
Als die niet verandert, dan ben ik bang
dat ik na 20 jaar met pijn in mijn hart,
mijn lidmaatschap moet opzeggen.”

OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 18.00 uur
za. 9.00 tot 16.00 uur
T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN
T: 06 14 21 76 97

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.
Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons gegeven
heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze pap, opa en overgrootvader

Harrie Schatorie
* Horst, 12 februari 1929

† Horst, 26 mei 2019

Echtgenoot van

Theresia Schatorie-Rademaker
Theresia
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Gasthuisstraat 81, 5961 GA Horst
Het afscheid van Harrie vindt in besloten kring plaats.
Tevens bedanken wij de verpleging van Hof te Berkel 51
voor de liefdevolle verzorging.

Enne gojje mins blieft altied leave…..
Op zondag 26 mei 2019
is in de leeftijd van 88 jaar rustig ingeslapen

Jacques Kunzeler
echtgenoot van

Truus Kunzeler - Basten
pap, schoonvader en opa van
Horst Leon en Christa
Annika en Sven
Meggie
Hilversum Suzanne en Menno
Roos
Saar
Lottumseweg 11, 5971 BT Grubbenvorst

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16 bgg 06 28 83 92 29.
Te koop verse pioenrozen & zonnebloemen € 3,- per bos, 2 bossen voor
€ 5,-. Veldboeket op bestelling.
Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35 America
077 464 13 80.
Verloren gouden armband tegen
beloning terug te bezorgen bij Klinkers
Gebr. van Doornelaan 42 Horst.
Gevraagd tuinman voor algeheel
onderhoud in Horst. Tel. 077 398 20 62.
Gezocht: poetshulp en klein hondje
uitlaten voor iedere dinsdag en soms
maandag. Melderslo 06 41 31 81 10.
Te koop Yamaha snorscooter,
25 kmh viertakt inj. 6000 km gelopen,
kleur titanium. Originele uitvoering,
niet opgevoerd. Tel. 06 41 57 20 41.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
Voordelige trapbekleding met
tapijt? Bel 06 16 37 45 14 voor gratis
prijsopgave. Woningstof. vd Broek.
Wie heeft er zaterdag in de nabijheid
van Lidl en Plus een autosleutelbos
(VW) gevonden? Graag bericht aan
06 51 86 73 00 Ger.



Wij zijn dolgelukkig met
de geboorte van onze zoon
en broertje

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op Hemelvaartsdag van 16.00 - 16.45 uur in afscheidscentrum
Baersdonck, Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.

“Wat ge in ow hart bewaart Rakte noeits mier kwiet”
Iedereen bedankt dat zo velen afscheid hebben genomen, samen
met ons, van ons lieve mam, schoonmoeder, oma en groête oma

Stien Lemmen – van Rens
Speciale dank aan Marijn en Ron voor de goede begeleiding
bij het afscheid. Iedereen bedankt voor de gulle donatie
aan Hospice Doevenbos.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Horst, mei 2019
Ervaren door2door verkopers gezocht.
5 uur werken voor € 100.- Geen
investering: info@inter-mediair.com
T: 06 11 25 40 25.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.

De plechtigheid zal om 13.00 uur plaatsvinden
in de Kasteelruïne te Horst.
De receptie is van 17.00-19.00 uur
bij Zaal de Leste Geulde, Noordsingel 75
in Horst.



Welkom lief meisje!

20 mei 2019
Zoon van
Ron Cox &
Brigitte van Rensch
Frans Woltersstraat 35
5961 DV Horst

Dochter en zusje van
Patrick Kley en
Joyce Vermeeren
Sophie
De Pelslap 18
5961 LN Horst

Geboren

Geboren

Geboren op
21 mei 2019

Geboren

Roan

Lynn

Teun

Lars

20 mei 2019
Zoon van Ron van Mierlo
& Aniek Hendriks
Broertje van Femke
Kaardebol 24
5803 HX Venray

Heming 22
5871 AH Broekhuizenvorst

Geboren

Geboren

22 mei 2019
Zoon en broertje van
Joris, Lida en Daan Cox

Ruben
Geboren op
21 mei 2019
Leon en Josina Welten
Milan
Frans Woltersstraat 64
5961 DV Horst

Zo welkom...
Lief broertje van Fender

Nox
Boaz Mace

De uitvaartdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op vrijdag 31 mei om 11.00 uur in de parochiekerk,
Dorpstraat 14, Grubbenvorst. Aansluitend zullen we pap
naar zijn laatste rustplaats begeleiden op het kerkhof aldaar.

Hans de Rijck en Reggie Schoolderman
gaan trouwen op 7 juni 2019

1 mei 2019
Zoontje van
Maartje Kleeven en
Bart Hoeijmakers
Burg. Steeghsstraat 25
5961 RK Horst

Thyn

Nomi

23 mei 2019
Zoon van
Matty en Ellen
Hermans-Zanders
Kreuzelweg 5a
5961 NM Horst

21 mei 2019
Dochter van
Rob Nouwen en
Lieke Willemssen
Zusje van Seppe
Loevestraat 19, 5961 TV Horst

Geboren

Geboren

Tess

21 mei 2019
Dochter van
Glenn en Fieke
Derks
Van Blitterswijckstraat 18
5961 ST Horst

Beau

26 mei 2019
Zoon en broertje van
Pim Emonts en
Marloes Franssen
Sam
Middelijk 50, 5961 EL Horst

Verdachte caravanbrand
aangehouden
Een 38-jarige man uit Maashees is maandag 27 mei aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij
een caravanbrand in Meerlo. Bij deze brand, die in de nacht van 23 op 24 januari aan de Peschweg plaatsvond, kwam de bewoner van de caravan om het leven.
In de nacht van woensdag 23
op donderdag 24 januari werd de
brandweer opgeroepen naar een
camping in Meerlo. Daar stond een
stacaravan in brand. Bij het blussen
van de brand door de brandweer
werd een dodelijk slachtoffer
aangetroffen. Na DNA-onderzoek is
vastgesteld dat dit de bewoner van

de stacaravan was.
De verdachte werd maandagochtend 27 mei aangehouden in
Wanssum. Het onderzoeksteam
kwam de verdachte op het spoor
in het onderzoek dat de afgelopen
maanden werd gevoerd.
Naast technisch sporenonderzoek in en rondom de caravan werd

er ook door agenten een buurtonderzoek georganiseerd. Ook was er
een week na de brand een passantenonderzoek bij de camping aan
de Peschweg.
Eventuele getuigen kunnen zich
nog steeds melden bij de politie via 0900 88 44 of anoniem via
0800 70 00.
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GEPLUKT Marco Rongen

Hij is gedreven, heeft ambitie en wil het liefst iets kunnen betekenen voor andere mensen. Verder werkt hij al jaren met veel plezier bij gemeente
Horst aan de Maas, heeft hij een passie voor muziek en ziet hij zijn gezin als de basis van zijn leven. Deze week wordt Marco Rongen (41) uit Swolgen
geplukt.
Marco groeide op in Swolgen.
Samen met twee broers en een zusje
had hij een fijne jeugd. Als kind al zat
hij niet stil. Marco voetbalde, tenniste,
was misdienaar en op zijn 11e ging hij
bij de fanfare. Nog steeds tennist hij en
speelt hij fanatiek bugel. “Muziek is
echt een passie en het geluid van de
bugel vind ik prachtig. Het is iets doffer
en zachter dan de trompet, die wat
scheller klinkt. Dat past bij mijn zachte
karakter”, zegt hij. Lachend voegt hij
toe: “Zacht, niet soft.” Bij de fanfare

heeft hij jaren een bestuursfunctie
vervuld, maar dat doet hij inmiddels
niet meer. Sinds twee jaar is hij wel
begonnen met muziek maken op de
piano. “Dat zag ik een keer op televisie
en toen zei ik al: de piano, dat is echt
een mooi instrument om te kunnen
bespelen. Toen ben ik me er langzaam
in gaan verdiepen en nu kan ik aardig
wat nummers spelen.”
Marco werkt al sinds zijn 26e bij
gemeente Horst aan de Maas als juridisch adviseur. “Na de middelbare
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school heb ik eerst op mbo-niveau
een economische opleiding gevolgd.
Toen wilde ik verder gaan studeren,
maar in eerste instantie wist ik niet
wat.” Hij begon aan een opleiding,
maar maakte die niet af en ging in
de weekenden aan het werk in de
vijverspeciaalzaak van zijn oom in
Swolgen. Ondertussen werkte hij bij
een accountantskantoor in Panningen.
“Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met recht en dat trok me enorm.
Vooral het feit dat je met recht mensen op allerlei manieren kunt helpen.”
Marco besloot naast zijn werk bij het
accountantskantoor de deeltijd hboopleiding Management, Economie en
Recht te gaan volgen. Toen hij na twee
jaar klaar was, breidde hij zijn studieloopbaan verder uit door Rechten te
gaan studeren aan de universiteit in
Nijmegen. “Ik heb altijd graag geleerd
en de opleiding Rechten is heel breed.
Zo kon ik gaandeweg nog kijken wat ik
precies wilde.”
In april 2006 kwam hij in de vijverspeciaalzaak, waar hij toen nog
steeds werkte op de zaterdagen, de
toenmalige gemeentesecretaris tegen.
“We hadden het een beetje over wat ik
studeerde en hij nodigde me ter plekke
uit om op sollicitatiegesprek te komen.”
Dat deed Marco en hij werd aangenomen voor de functie van juridisch
adviseur. “In juli van dat jaar studeerde
ik af en in augustus ben ik begonnen
bij de gemeente.” Dat werk doet hij
nog steeds met veel plezier. “Ik vind
het vooral heel mooi dat wat ik doe
ook zichtbaar is in de gemeente. Ik ben
lokaal ingesteld en als ik dan een keer
door de gemeente fiets of wandel en
dingen zie waar ik mijn bijdrage aan
heb geleverd, dan kan ik daar echt trots
op zijn.” In november van afgelopen

jaar besloot Marco, naast zijn baan bij
de gemeente nog iets te gaan doen.
“Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd
geweest in wat er in mensen omgaat.
Afgelopen jaar ben ik met de opleiding
tot Bezielingscoach gestart. Daarbij leer
je om mensen te helpen met ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en waar
hun kwaliteiten en talenten liggen.
Dat kun je dan vervolgens samen met
ze omzetten naar iets concreets, waarbij ze ook mogen leren om hun kwaliteiten te durven gebruiken. Het lijkt

heel vanzelfsprekend, maar dat is niet
altijd zo”, zegt hij. “Ik vind dat iets heel
moois. Doen wat je leuk vindt en het
beste in jezelf naar boven halen, dat
is bezieling en dat verdient iedereen.”
Afgelopen april rondde hij de opleiding
af. Wat de precieze vervolgstappen zijn,
daar is hij nog niet zeker van. “Ik ben
aan het kijken hoe ik het in mijn leven,
naast mijn werk bij de gemeente, kan
toepassen. Dankzij de opleiding heb
ik wel geleerd om wat bewuster naar
dingen te kijken. Ik ben er een rijker
persoon door geworden.”
Marco staat verder iedere zaterdag
langs de lijn van het voetbalteam van
zijn zoon Job (10). “Dat vind ik ontzettend leuk, lekker sportief met de
jongens bezig zijn en ze zien groeien.”
Marco heeft samen met zijn vrouw
Janine naast zoon Job ook nog dochter
Roos (7). Zijn vrouw leerde hij 24 jaar
geleden kennen tijdens het stappen
in Leunen. Komende december is het
stel 12,5 jaar getrouwd. “Mijn gezin is
mijn basis en mijn geluk. Hier thuis kan
ik echt tot rust komen.” Samen met
Janine worden er regelmatig wandelingen gemaakt door de regio. “En dan is
het toch moeilijk om de ijssalon onderweg te weerstaan”, lacht hij. “Ik hou
van lekker eten en leuke dingen doen
met mijn gezin. Ook ben ik graag in
de natuur. Afgelopen jaar zijn we voor
het eerst op vakantie geweest naar
Oostenrijk. Dat vind ik een prachtig
land, het heeft alles. Dit jaar gaan we
dan ook terug.” Hij vervolgt: “We proberen op alle fronten zo veel mogelijk mooie herinneringen te maken.
De mooie momenten met het gezin
zijn me heel kostbaar. Hopelijk kunnen we samen gezond en gelukkig oud
worden. Ik geloof erin dat zo lang ik
maar goed voor mezelf en voor anderen zorg, het goede steeds weer bij mij
terugkomt. Wat je in het leven stopt,
haal je er ook uit.”

ROMMEL

MARKT
zo. 2 juni
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Schorfvenweg 3 KRONENBERG
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www.lirom.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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De inzet van vrijwilligers
in de zorg is onmisbaar
Annet Severijns en Hanriëtte Pingen zijn verpleegkundig consulenten Geriatrie bij VieCuri. Ze bezoeken veel kwetsbare ouderen die in
de kliniek verblijven in afwachting van doorplaatsing naar een verpleeghuis. Vanuit deze rol zijn zij ook coördinator van het vrijwilligersprogramma van VieCuri. Momenteel coachen zij zo’n twintig vrijwilligers die zich minimaal twee dagdelen per week inzetten om
kwetsbare ouderen te ondersteunen. Er is behoefte aan veel meer vrijwilligers, zie ook de oproep onderaan dit artikel.
Annet: ‘VieCuri heeft in Venlo zes
verpleegafdelingen waar deels of grotendeels
kwetsbare ouderen verblijven. Het mooiste
zou zijn als we voor elk van die afdelingen
een vaste groep vrijwilligers zouden hebben.
Dan heb je het al snel over vijftig tot zestig
vrijwilligers. We doen het nu met twintig en dat
gaat ook goed, maar we kunnen daardoor niet
iedereen optimaal bedienen. Ouderen moeten
nu wel eens wachten, dat is de realiteit.’
Hanriëtte: ‘Het doel van de inzet van onze
vrijwilligers is om op informele wijze bij te
dragen aan het behoud van de kwaliteit van
leven en het dagelijks functioneren van de
groep kwetsbare ouderen. De vrijwilligers
werken vanuit een andere insteek dan zorgprofessionals. Die moeten altijd door naar een
volgende patiënt of afspraak. De vrijwilligers
hebben meer tijd en rust. Voor veel kwetsbare
patiënten is dat iets om naar uit te kijken.’
Er zijn vier programma’s ontwikkeld waar
de inzet van de vrijwilligers op is gericht:
oriëntatie (vragen als: waar bent u? Welke dag
is het vandaag?), hulp bij het activeren (samen
de krant lezen/voorlezen, een spelletje doen,
muziek luisteren, een praatje maken), hulp bij
bewegen (een eindje lopen, tochtje maken met
een rolstoel) en hulp bij voeding (samen eten
of stimuleren).
Annet: ‘De leeftijd van onze vrijwilligers ligt
zo tussen de vijftig en de tachtig. Het zijn bijna
allemaal dames. Er komt nu een jongeman bij,
daar zijn we heel blij mee. Vrijwilligers brengen
veel levenservaring mee en dat is fijn. Velen van
hen hebben zelf in de zorg gewerkt of doen
dat nog. Maar noodzakelijk is dit niet. Onze
vrijwilligers volgen eerst een training voordat
ze aan de slag gaan. We leggen dan uit wat

het doel is van de inzet van onze vrijwilligers,
wanneer iemand een kwetsbare oudere is,
wat dementie of een delier inhoudt en wat
een CVA is (een beroerte). En natuurlijk hoe
je hier als vrijwilliger mee omgaat. We laten
een paar filmpjes zien en wisselen ervaringen
uit. Die trainingen worden goed gewaardeerd.
Daarnaast zijn er jaarlijks twee korte trainingen/
workshops die we deels samen met miMakkus
uitvoeren, een trainingsbureau gespecialiseerd
in het omgaan met onze doelgroep.’

Hanriëtte: ’We evalueren regelmatig
de inzet van onze vrijwilligers. Iedereen is
zeer tevreden. Geriaters, verpleegkundigen,
vrijwilligers, en last but not least, de
ouderen zelf en hun familie. Meneer
Aarts bijvoorbeeld, was behoorlijk in
zichzelf gekeerd. Wij kwamen maar moeilijk
bij hem. Onze vrijwilligster Marleen wist
dit te doorbreken met een praatje, een
spelletje, een stukje lopen. Hier is onze inzet
op gericht.’

Jacques Aarts waardeert inzet
vrijwilligers voor zijn vader Frits
Frits Aarts is net tachtig jaar geworden. Tot voor kort woonde hij nog op zichzelf. Zoon Jacques (56) is mantelzorger voor zijn vader:
‘Mijn vader is weliswaar licht dementerend, maar met de nodige persoonlijke aandacht ging het best redelijk. Hij heeft nog veel goede
momenten, maar wordt langzamerhand wel wat verwarder. Zo’n twee maanden geleden ging het mis. Zijn suikerniveau daalde sterk,
zo sterk dat hij in elkaar stortte. Ik vond hem en heb meteen 112 gebeld.
Daarna is hij zeven weken bij VieCuri
geweest om aan te sterken. Een echte oorzaak
werd niet gevonden. Duidelijk was dat hij niet
terug kon naar huis. Hij wacht nu op een plek
in een verpleeghuis, voorlopig verblijft hij in
de zorgappartementen van Crescendo in Venlo.
We zijn daar heel blij mee.
Waar we ook blij van werden, is de extra
aandacht die mijn vader kreeg van vrijwilligers
bij VieCuri. Zo hebben we Marleen leren
kennen, die twee keer per week bij mijn vader
langskwam. Ze maakte dan een praatje met
hem, gingen samen een eindje wandelen,
een potje Rummikub doen, of ze las hem een
stuk voor uit de krant. In het begin moest mijn
vader er even aan wennen, maar hij heeft
meermaals gezegd dit heel fijn te vinden.
Voor ons als familie is het ook heel fijn,
je bent er immers niet altijd. Mijn vrouw en
ik zijn zo enthousiast over deze vorm van
vrijwillige hulpverlening, dat we dit straks ook
graag willen gaan doen.’

Vrijwilligers
nemen kwetsbare ouderen
bij de hand
Ze zijn er in veel ziekenhuizen en ze
zijn onmisbaar: vrijwilligers die patiënten
bezoeken en samen met hen activiteiten
uitvoeren. Bij VieCuri is er inmiddels een
groep van circa twintig getrainde
gastdames die zich vooral inzetten voor de
begeleiding van kwetsbare ouderen.

Marleen Olofsen uit Steyl werkt sinds
enkele jaren als gastdame bij VieCuri.
Marleen: ‘In de thuiszorg heb ik altijd met
ouderen gewerkt. Ik weet zodoende dat
een ziekenhuisopname spannend is voor
deze mensen. Mijn ervaring met de oudere
doelgroep komt mijn werk als vrijwilliger ten
goede, zeker in combinatie met de training
die ik daarvoor heb gevolgd. We bieden
een luisterend oor voor de patiënten, maar
doen ook spelletjes, maken samen een
wandeling of luisteren gezellig naar muziek.
Heel bevredigend werk.’
De afdeling orthopedie begon in 2016
met een proef om geschoolde vrijwilligers in
te zetten. Ze leren in een training eerst hoe
ze het beste kunnen omgaan met kwetsbare
en soms dementerende ouderen.
De pilot bleek een succes en is daarna
verder uitgerold. Inmiddels ondersteunen
een kleine twintig vrijwilligers kwetsbare
ouderen op diverse VieCuri-afdelingen: van
orthopedie en interne geneeskunde tot de
longafdeling, neurologie, het transferium,
cardiologie, chirurgie en de MDL-afdeling.

Oproep
VieCuri wil graag meer vrijwilligers
inzetten en zoekt daarvoor enthousiaste
mensen. Interesse? Loop een dag met
een vrijwilliger mee, om te kijken of dit
iets voor u is. Aanmelden kan via
Henriëtte Vos, teamleider vrijwilligers,
vrijwilligers@viecuri.nl. Voor meer
informatie kijk op viecuri.nl/vrijwilligers

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Varketing Masterclass finalist
Het Beste Idee van Varkensland
Het idee van Luuk Winkelmolen (26) uit Lottum en zijn collega’s van Varketing Masterclass stond op dinsdag
28 mei in de finale van Het Beste Idee van Varkensland, een wedstrijd voor innovatieve concepten in de varkenssector. De Varketing Masterclass heeft de PorCoin bedacht, een concept waarmee ze varkenshouders en de
maatschappij met elkaar wil verbinden. De PorCoin wist er niet met de winst vandoor te gaan.
Het Beste Idee Van Varkensland is
in het leven geroepen om de
Nederlandse varkenssector aan te
moedigen om innovatieve concepten
en ideeën te realiseren, waar mens
en dier letterlijk en figuurlijk beter
mee kunnen leven. De eerste drie
edities waren regionaal van karakter
en vonden plaats in Overijssel. Met
de steun van een aantal partners is
de wedstrijd nu voor het eerst landelijk opgezet. Meer informatie over de
wedstrijd is de vinden op www.
hetbesteideevanvarkensland.nl
Het thema van de competitie was
dit jaar Dierenwelzijn. Vanuit de sector kwamen er 26 ideeën en initiatieven binnen, waarvan er uiteindelijk
vijf werden geselecteerd die kans
maken op de prijs Het Beste Idee
van Varkensland. Daarvan was de
PorCoin van de Varketing Masterclass
er één. De PorCoin is een middel dat
consumenten en varkenshouders
met elkaar moet verbinden, om zo
projecten en initiatieven voor een
duurzame en diervriendelijke varkenshouderij te kunnen ondersteu-

nen. “Het idee ontstond tijdens de
viering van het tienjarig bestaan van
de Varketing Group”, vertelt Luuk.
De Varketing Group is een samenwerking tussen vijf varkenshouderijen in
de regio Noord-Limburg. “Tijdens het
evenement zijn we in groepjes aan
de slag gegaan met het verzinnen
van ideeën voor de sector. Uit acht
groepjes kwam uiteindelijk één winnaar, dat waren wij met de PorCoin.”
Na het jubileum werd de
Varketing Masterclass opgericht, waar
het idee verder uitgewerkt werd.
In april stuurde de mannen van de
Masterclass hun idee in, gesteund
door de rest van de Varketing Group.
“De essentie van de PorCoin is dat
het de maatschappij verbindt met
de varkenshouders. We proberen
een unieke, moderne samenwerking
tussen producent en consument te
realiseren. Dat moet leiden tot meer
begrip en positieve associaties vanuit de maatschappij en een stijgend
werkplezier voor de varkenshouder”,
legt Luuk uit. “Daarvoor willen we
onder andere een platform oprich-

ten, waarop boeren hun projecten
voor een beter dierenwelzijn kunnen aanmelden. Consumenten kunnen dan door middel van PorCoins
deze projecten steunen.” Hoe dat
precies vorm gaat krijgen, dat laten
Luuk en zijn collega’s nog even
open. “Het is een idee, het is nog
niet af. Hoe het er precies uit gaat
zien, is ook afhankelijk van hoe er
op wordt gereageerd.” Hij voegt toe:
“Het belangrijkste is namelijk dat het
wordt gedragen door de maatschappij.”
In de finale was Luuk degene die
het project moest pitchen. “Daarvoor
heb ik onder andere een animatie
en presentatie in elkaar gezet”, vertelt hij. Na de pitch van zo’n 5 minuten was er ruimte voor vragen. Ook
de andere vier finalisten pitchten
hun idee, waarna de jury uiteindelijk besliste wie het Beste Idee
van Varkensland had. Luuk en zijn
team wisten niet te winnen. Ruud
Pothoven uit Gelderland ging er met
het idee voor een mobiele slachterij
met de eerste prijs vandoor.

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

Woningmarkt gaat
richting evenwicht
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
Woningprijzen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder.
Regionale verschillen worden steeds kleiner. Rustiger vaarwater dus,
alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is. Voor veel kopers
is het plafond van wat men kan en wat men wil betalen nu langzaamaan
wel bereikt. Een nieuwe realiteit lijkt aan te breken.
In heel Nederland zijn in het
eerste kwartaal van 2019 3 procent
minder transacties geweest dan in
het zelfde kwartaal een jaar eerder.
De prijzen zijn 8 procent hoger
dan een jaar geleden maar zijn
niet gestegen ten opzichte van het
vorig kwartaal. De verkooptijden
nemen nog steeds af (van 56
naar 45 dagen). In een jaar tijd is
het aanbod landelijk gezien met
17 procent afgenomen.
Opvallend is verder dat de
gemiddelde transactieprijs 294.000
euro in Nederland is, terwijl de
gemiddelde prijs van het te koop
staande aanbod 411.000 euro is.
Je zou dus kunnen concluderen
dat de transacties met name in de
goedkopere objecttypen worden

gerealiseerd. De transacties van
vrijstaande woningen zijn dan ook
maar 15 procent van alle transacties,
terwijl in het aanbod de vrijstaande
woningen ruim 39 procent van het
aanbod zijn.
Als we naar Horst aan de Maas
kijken zien we dat ook hier de nieuwe
realiteit aan lijkt te gaan breken.
Hoewel de prijzen bijna 4 procent
hoger zijn dan een jaar geleden,
zien we ten opzichte van met name
de laatste drie kwartalen van 2018
toch echt een afvlakking van de
prijzen en in bepaalde segmenten
van de markt zelfs een, (weliswaar
lichte), prijsdaling. Rijwoningen,
appartementen en twee onder
een kapwoningen zijn er echt (te)
weinig te koop in Horst aan de Maas.

De krapte-indicator (de verhouding
tussen aanbod en vraag) is van al
deze woningtypes onder of net
boven de drie. Bij een cijfer tussen
de vijf en tien spreken we van een
evenwichtige markt. Met andere
woorden, nog steeds een echte
verkopersmarkt. Als u dus twijfelt of
u moet blijven zitten of dat het tijd is
om te verhuizen, is nu het moment
om één van onze makelaars dit
vrijblijvend voor u te laten bekijken.
Op onze website kunt u een eerste
indicatie krijgen, maar we komen
uiteraard ook graag bij u thuis.

www.intermakelaars.com
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Starters in de regio
Change hypnosepraktijk
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Change hypnosepraktijk
Linda Bexkens
Kanakker 38
Swolgen
06 18 87 40 12
changehypnosepraktijk@gmail.com
www.changehypnosepraktijk.nl
Paramedisch praktijken
1 maart 2019

Activiteiten
Hypnosepraktijk Change biedt
op een natuurlijke manier een
oplossing voor gezondheidsproblemen zowel fysiek als mentaal,
door middel van hypnose.
Hypnose is een aangename,
rustige en ontspannen toestand
van lichaam en geest.
Een toestand waarbij alles
wordt waargenomen en je zelf
ook volledig de controle hebt.
Onder hypnose kun je rechtstreeks de verkeerde denkwijzen
en negatieve gedachtepatronen
in je onderbewustzijn beïnvloeden en veranderen. Je kunt dit
vergelijken met de ‘herprogrammering’ van een computer. De
slechte stukjes ‘software’ worden
als het ware vervangen door
nieuwe en betere ‘programma’s’.
Op deze manier leert je onderbewustzijn de denkbeelden, overtuigingen en emoties die
ongewenst zijn, om te zetten in
een gewenste vorm.
Na een succesvolle hypnosesessie is het gedrag veranderd,
omdat het ‘programma’ in het
onderbewustzijn wordt aangepast en verbeterd.
Doelgroep
Hypnose kan worden toegepast bij vrijwel iedereen tussen 6
en 90 jaar. Eigenlijk zijn er maar
weinig mensen voor wie hypnotherapie minder of niet geschikt
is. Je kunt denken aan mensen

met een verstandelijke beperking
en/of een IQ van lager dan 70.
Dit, omdat de cliënt dan minder
goed tot niet in staat is om de
suggesties (op) te volgen. Issues
waarbij hypnose goed kan helpen, zijn, angsten, afvallen,
burn- out, stoppen met roken,
stress, vermoeidheidsklachten,
kinderen enzovoort.
Onderscheidend vermogen
Hypnose is een ongelooflijk
krachtige therapie. Meestal is
één hypnosesessie voldoende,
een enkele keer zijn er meerdere
sessie nodig om van het issue af
te komen. Een succesvolle hypnosesessie start met een goed
intakegesprek. In dit gesprek
wordt uitgebreid gepraat over de
hulpvraag en persoonlijke
behoeftes, verwachtingen en
wensen. Hiermee wordt de
vertaalslag gemaakt naar de
meest effectieve hypnosesessie.
Want elke sessie is persoonlijk
maatwerk. Vertrouwen en een
goed gevoel zijn van grote
waarde voorafgaand aan een
hypnosesessie. Uitgebreid de tijd
nemen om eventuele spanningen, onzekerheden of onduidelijkheden weg te nemen, zodat
de cliënt voluit kan genieten van
deze unieke belevenis.
De wensen om de verandering in het leven te maken, zijn
voor Linda een bron van inspiratie en energie.

Nieuw logistiek centrum
Poels Retail Groep
Poels Retail Group opent in september een nieuw logistiek centrum in
Horst. Het nieuwe logistieke centrum, dat aan de Fabrieksstraat komt,
heeft in totaal een oppervlakte van 7.000 vierkante meter.
Alle logistieke activiteiten voor
Poels Wonen en Slapen, Het Atelier
van Poels en Budget Home Store XXL
Nijmegen-Horst-Heerlen gaan plaatsvinden in het nieuwe centrum.
Algemeen directeur Frans Poels:

“Het uitbreiden van onze activiteiten
betekent niet alleen meer oppervlakte, de centralisatie van al onze
logistieke activiteiten zorgt ervoor dat
de lijnen tussen winkels en consumenten nog korter worden.”

Change hypnose praktĳk

Hypnose nu toegankelĳk voor iedereen.
Nieuw in Swolgen, directe hypnose voor
iedereen met fysieke of mentale klachten.
De weg naar een gezond stabiel leven!
Iedereen die er klaar voor is en nu
echt wil veranderen neem contact op
via T 06 18 87 40 12 of kĳk op
www.changehypnosepraktĳk.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Als roker ben je een paria’
Om aandacht te schenken aan de gevolgen van roken is aanstaande vrijdag 31 mei weer De Wereld Niet Roken Dag, in het leven geroepen
door de World Health Organization (WHO). Over de hele wereld worden mensen die roken aangemoedigd om in ieder geval op deze dag niet
te roken. Meer dan de helft van de inwoners van Horst aan de Maas, 61 procent, vindt dat rokers steeds meer in het verdomhoekje komen te
zitten. Dat blijkt uit een onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De stelling doet veel stof opwaaien.
Een van de inwoners vindt dat men overdrijft
met alle regels: “Als roker ben je inmiddels
een paria. Als roker ben ik heel blij met het
afschaffen van roken op het werk en in horecagelegenheden, maar we moeten niet gaan
overdrijven. Alcohol richt ook heel veel ellende
aan, zowel lichamelijk als psychisch, maar is
sociaal zo geaccepteerd dat men daar normaal
over doet en roken bijna wordt weggezet als
een misdrijf.”
Iemand anders laat weten: “Ik ben zelf kettingroker geweest. Nadat ik een hartaanval
heb gehad, ben ik gestopt. Ik vind het belachelijk dat de rokers op dit moment naar buiten
moeten voor de niet-rokers. Zelfs buiten op het
terras hebben de niet-rokers al commentaar.
De rokers hebben toch ook recht om te zitten,

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
21%
Neutraal
18%

Eens
61%

Rokers komen steeds verder
in het verdomhoekje te zitten

binnen of buiten?” Sommigen vinden dat roken
Als je wilt roken, dan kan dat, maar niet
nog altijd een eigen keuze: “Het is nog steeds
hier!” vindt een inwoner. Iemand anders is
ieders keus om te gaan roken. Het is ook niet
het daarmee eens: “Rokers moeten steeds
juist om een complete
meer gaan beseffen dat
bevolkingsgroep uit te
ze ongezond bezig zijn.
sluiten van sociale geleDaar hoeft de rest van de
‘Roken is aantoonbaar
maatschappij niet onder te
genheden.”
slecht voor de mens’
lijden, wat betreft omgeSlechts 21 procent
vindt dat rokers meer
ving en financieel.”
‘Alcohol is zeker
rekening moeten houTipHorstaandeMaas
net zo’n groot probleem’
is een samenwerkings
den met hun gezondverband tussen
heid, ook die van
‘Het is iedereen zijn
HALLO Horst aan de
anderen. “Het gaat niet
of haar eigen keuze’
Maas en TopOnderzoek.
om een verdomhoekje.
Voor meer resultaten
Als het slecht is voor de
of aanmelden voor
gezondheid moet je het
de volgende enquête, kijk op
gewoon niet doen. Dit betekent weinig mogelijkheid geven om te roken.
www.tiphorstaandemaas.nl

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

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

& kunststof kozijnen

3 van de 4 slaagt!

Bel Henry Mulders: 0622132870

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

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

Ook met
Hemelvaart
lekker shoppen

Kijk op de site
voor alle actuele
openingstijden!

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

Voor Particulieren
en Bedrijven

Voorheen: Van Rengs Bestratingen
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 20

Dierenprotesten schieten hun doel voorbij
De activistengroep Meat te Victims drong maandag 13 mei een boerderij
in het Brabantse Boxtel binnen. Met deze actie wilden de activisten aandacht
vragen voor misstanden in de vleesindustrie.
Het was de zoveelste in rij van protesten over de hele wereld. De actie
riep veel verontwaardiging op. Meat the Victims liet weten dat de boerderij
willekeurig was gekozen, omdat deze ‘van meerdere kanten makkelijk
toegankelijk was en dat de stal groot genoeg was om er met zo’n honderd
actievoerders op te houden’, aldus een bericht in de media. Veel boeren
vrezen nu dat zij de volgende zijn bij wie activisten plots op het erf staan.
Een overgrote meerderheid van de stemmers, 93 procent, vindt dan ook

dat dit soort protesten hun doel voorbij schieten. Winnie Robles reageert op
Facebook: “Ik heb een paar van die lui gezien bij Pauw (tv-programa, red.).
Een wereldvreemde jongen en een blij schaapachtig lachend grietje. Hadden
geen idee wat ze aangericht hadden. Ik hoop dat ze aansprakelijk worden
gesteld voor de schade die ze hebben veroorzaakt. Die boer moet misschien
zijn hele stal laten ruimen.” Aan de andere kant: elke vorm van aandacht
is meegenomen. Als het gaat om dierenleed dan heiligt het doel vaak de
middelen. Wantoestanden moeten aan de kaak worden gesteld en als daar
dan soms de wet bij overtreden wordt, dan is dat maar zo, vindt de overige
7 procent.

Een raadslid dat opstapt
moet zijn zetel inleveren

Kleuters
tegen Kwalen

eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Thijs Lenssen uit Hegelsom maakte onlangs bekend dat hij zijn lidmaatschap
van de SP heeft opgezegd en daarmee ook voor die fractie uit de raad stapt.
Zijn zetel wil hij echter niet opgeven.
Er is immers door de inwoners van Horst aan de Maas op hém gestemd en
hij wil ook gewoon verder gaan met zijn raadswerk. Lenssen sluit zich aan bij
een andere partij, welke is nog onduidelijk. Wettelijk is het mogelijk dat hij zijn
zetel meeneemt, maar is dat wel democratisch? Je neemt zo tenslotte de partij

een zetel af. Die plek in de raad is ook verkregen, doordat je toentertijd voor
die partij op de lijst stond. Ook al ben je het niet meer eens met de koers die
deze vaart, dan mag je nog haar nog niet een zetel afnemen. Aan de andere
kant, stemmen veel mensen juist op een persoon in plaats van een partij, zeker
in dorpen waar iedereen elkaar kent. Omdat ze denken dat degene hun stem
vertegenwoordigt en ze het niet uitmaakt bij welke partij hij aangesloten is.
Een raadslid dat opstapt moet zijn zetel inleveren. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 21)
> Vossen in Horst aan de Maas die voor overlast zorgen mogen omgebracht worden > eens 47% oneens 53%

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

BARBECUE
COMPLEET

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

11

v.a.

95 p.p.

Crist Coppens

Rolpoorten

BUDGETBARBECUE!

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

Uit de armoede:
kinderen wijzen koningin Birgit en ‘ons’ de weg
Enkele dagen geleden las ik dat armoededeskundige Ralf Embrechts
uit Tilburg droomt armoede in 2030 in Nederland verslagen te hebben.
“Want armoede betekent zeven jaar korter leven en twintig jaar meer
ellende.”
In Horst aan de Maas is een werkgroep Armoede die niet wil dromen,
maar er naar streeft in 2025 de
armoede in de gemeente overwonnen te hebben. De werkgroep krijgt
hulp van Consulting Kids bij: “Hoe
kunnen we een trendbreuk binnen de
gemeente realiseren waardoor
minder kinderen opgroeien in
armoede…” Een mooi gecomponeerd
verhaal voor kinderen vertelt over
een prachtig GompieBos, waarin

sommigen rijk zijn, anderen arm.
Zij hebben geen werk, zijn lang ziek of
hebben arme Gompie-ouders, die zich
schamen, zich alleen en anders voelen
dan de rest en meer zorgen hebben
over hun leven. Conclusie: ”Armoede is
eigenlijk veel meer dan geen geld
hebben.” Koningin Birgit droomt van
een GompieBos zonder armoede.
“Het zou toch mooi zijn om eens echt
iets te veranderen en te zorgen dat er
gewoon veel minder arme Gompies

zijn.” Koningin Birgit ligt er wakker
van. “Morgen ga ik het echt oplossen”,
denkt ze. Zij droomt verder over wie ze
allemaal wil helpen, ook mensen die
nog net niet arm zijn. Zij wil arme en
net-niet-arme Gompies vooral leren
zélf iets te doen aan hun armoede.
Eigenlijk weet ze ook niet goed wie
arm zijn en waar ze die kan vinden.
Er is een slimme Gompie Loes. Zij stelt
voor het de kinderen zelf te vragen.
Een lange lijst van ‘oplossingen’
wordt gegeven door basisschoolleerlingen van de bovenbouw. Enkele ‘oplossingen’ die mij het meest aanspreken:
“Gompies leren om arme gompies te
herkennen en te helpen”, “Leer hun

dat het niet erg is om arm te zijn en
om hulp te vragen.” Koningin Birgit is
geschetst als een meelevend, vertrouwen wekkend en vertrouwen
gevend, bezorgd medemens met
gevoel voor armoede en wat dat voor
mensen betekent. Belangrijke eigenschappen voor het Koningschap in
het Sociale Domein. Koningin Birgit
vertrekt. Zij wordt opgevolgd door
koning Roy. Het zal deze koning niet
gemakkelijk zijn koningin Birgit te
doen vergeten. We mogen hopen dat
het hem lukt. Mijnerzijds, veel succes Roy.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Op televisie keek ik vorige
maand het programma
Kleuters tegen Kwalen,
waarin eenzame ouderen zes
weken lang iedere dag bezoek
kregen van een groep kleuters. De kleuters genoten
ervan, maar vooral op de
ouderen had het een erg
positief effect, zowel geestelijk als lichamelijk.
Het idee achter het programma was om de sociale
veerkracht van de ouderen wat
te versterken, zodat ze zich
minder eenzaam zouden voelen. De vraag was of een groep
kleuters dit in zes weken voor
elkaar kon krijgen. Wat bleek?
De ouderen bloeiden inderdaad
op door de vrolijke, zorgeloze
kleuters. Ze voelden zich na een
paar weken minder eenzaam en
vertoonden ook minder verschijnselen van depressie.
Ookfysiek waren ze er over het
algemeen beter aan toe. Ze liepen beter, durfden meer en
waren minder bang om te
vallen. Voor de kinderen was
het dagelijkse bezoekje aan de
ouderen een moment van
ontspanning en ik vermoed dat
de activiteiten met de ouderen
bovendien goed waren voor hun
sociale ontwikkeling. Een aantal
kinderen bouwde een ontroerende band op met de bejaarden. Eén moeder vertelde na
afloop van het experiment trots
dat haar zoontje er ‘een extra
opa’ bij had gekregen en dat ze
hem zeker nog vaker op gingen
zoeken. Het lijkt me mooi als
basisscholen dit experiment
toevoegen aan het programma
voor hun kleuterklassen en
misschien niet dagelijks, maar
wekelijks een bezoekje brengen
aan een bejaarden- of verzorgingstehuis. Voor de kleuters
misschien een ‘gewoon’ leuke
toevoeging, maar voor ouderen
maakt zoiets ogenschijnlijk
kleins het verschil en lost het in
ieder geval een deel van hun
problemen op. Volgens mij heb
je dan alleen maar winnaars.
Aniek
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Gemeentehuis gesloten op
Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis en gemeentewerken
op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 gesloten.
Heeft u in het Hemelvaartweekeinde met

Hebt u een dringende melding voor

spoed een paspoort, identiteitskaart of

gemeentewerken, die niet kan wachten tot

rijbewijs nodig? Vraag het uiterlijk dinsdag

de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het

28 mei voor 13.00 uur aan. Dan ligt het

storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.

woensdag 29 mei na 09.30 uur voor u klaar.
Voor een spoedaanvraag betaalt u extra.

Let op: het gaat alleen om dringende

Voor aangiften van geboorten en overlijden

meldingen, waarbij direct gevaar voor de

kunt u op maandag 3 juni a.s. weer terecht.

omgeving dreigt.

Maandag 10 juni

Jaarlijkse inzameling
taxussnoeisel weer van start

Uitslag verkiezingen

Europees Parlement in de
gemeente Horst aan de Maas

De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi gaat maandag 10 juni

De voorlopige einduitslag van de verkiezingen in de gemeente Horst aan de Maas voor de

De inzameling gaat vanaf maandag 10 juni

het Europees Parlement is bekend. Het opkomstpercentage in de gemeente was 37,20%.

van start. Wie wil deelnemen aan deze actie,

CDA - Europese Volkspartij heeft in Horst aan de Maas de meeste stemmen gekregen.

kan 24 uur per dag een afspraak voor het

weer van start. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol,
het basisbestandsdeel van de chemotherapie.
Afspraak inplannen

ophalen inplannen via www.taxustaxi.nl/
afspraak.
Het heeft de voorkeur dat u een afspraak
laat inplannen zo kort mogelijk nadat
u uw taxushaag heeft gesnoeid. De
taxustwijgjes bevatten dan nog de
meeste werkzame stof. De tassen kunnen

Meer informatie

overigens ook opgehaald worden bij de

Meer informatie over het inzamelen van

Gemeentewerken,Americaanseweg 43

snoeisel en de stichting Taxus Taxi via

in Horst.

www.taxustaxi.nl of Facebook.

Afscheid…
In totaal hebben 12.210 kiezers hun stem

37,20%. In 2014 was dit 33,77%.

uitgebracht in de gemeente Horst aan de

De (voorlopige) einduitslag ziet er als

Maas. Dit is een opkomstpercentage van

volgt uit:

De tijd is omgevlogen. Na negen jaar wethouderschap in Horst aan de
Maas, ga ik mijn reis vervolgen als burgemeester in Nederweert.

Partij

Percentage stemmen 2019

Percentage stemmen 2014

Democraten 66 (D66)

5,18

10,75

CDA - Europese Volkspartij

25,36

30,34

Op vrijdag 14 juni wil ik graag stilstaan bij dit
afscheid. Vanaf 16.00 uur (tot 18.30 uur) bent

PVV (Partij voor de Vrijheid)

3,78

14,5

u van harte welkom in de raadzaal van het

VVD

11,51

10,16

gemeentehuis van Horst aan de Maas.

SP (Socialistische Partij)

5,43

15,47

PvdA/Europese Sociaaldemocraten

23,23

6,17

ChristenUnie - SGP

0,65

0,74

GROENLINKS

6,12

2,97

Partij voor de Dieren

2,64

2,26

50PLUS

4,40

5,14

JEZUS LEEFT

0,09

0,08

DENK

0,05

De Groenen

0,08

Forum voor Democratie

10,30

vandeREGIO & Piratenpartij

0,11

Volt Nederland

1,09

Tot ziens!

0,18

Birgit op de Laak

0,51

PS
In de rij staan is voor niemand leuk.

Uitslag per kandidaat/stembureau:
Gegevens 2019

Ik nodig u dan ook uit om bij binnenkomst

De totaaluitslag voor de gemeente

meteen te gaan voor een drankje en een hapje. Op

Aantal kiesgerechtigden

32.823

Horst aan de Maas kunt u vinden op

Aantal geldige uitgebrachte stemmen:

12.194

www.horstaaandemaas.nl/verkiezingen.

Aantal ongeldige stemmen

16

U kunt het betreffende document ook tele-

Aantal blanco stemmen

29

fonisch aanvragen. Bel naar: (077) 477 97 77.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

enig moment sluit ik graag even bij u aan.

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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en iedereen die op sportieve wijze het maximale wil halen uit zichzelf én uit dit mooie gebied

Let op!
Kattenbakkorrels
voortaan bij
restafval

kan er gratis gebruik van maken.

Kattenbakkorrels en -vulling (zowel

Opening beweegroute Afslag10
Aanstaande zaterdag 1 juni opent wethouder Bob Vostermans de beweegroute in Afslag10.
Er staan nu drie gratis toegankelijke beweegonderdelen in het gebied. Het is de bedoeling
dat deze beweegonderdelen gezamenlijk, met nog een aantal te realiseren locaties, gaan
leiden tot drie verschillende beweegroutes. Deze beweegroutes lopen dwars door Afslag10

biologisch afbreekbare of gewone) mogen
niet meer bij het groente- en fruitafval.

Wethouder Vostermans: “De realisatie van deze

organisaties en geïnteresseerden groepen/clubs

beweeglocaties is een mooi voorbeeld van waar

in de regio ook geloven in dit mooie initiatief en

Afslag10 voor staat en wat er door samen te

dat zij in navolging van de gemeente ook één of

De afvalverwerker heeft moeten consta-

werken, bereikt kan worden. Het is een initiatief

meerdere beweegtoestellen adopteren.”

teren dat de vulling c.q. korrels zich slecht
laat composteren waardoor de kwaliteit van

dat van onderuit is ontstaan en vervolgens door
gezamenlijk de schouders eronder te zetten

De opening van de beweegroute is zaterdag

compost niet optimaal is. Daarom gaat de

tot nu toe geresulteerd heeft in drie prachtige

1 juni om 10:00 uur. Er wordt verzameld bij het

inzamelaar hierop strenger controleren.

beweeglocaties. Daarom heeft de gemeente

Strandbad. Met een openingshandeling opent

De kattenbakkorrels en -vulling kunnen in de

Horst aan de Maas de ﬁnanciering, realisatie en

wethouder Vostermans de beweegroute die

restafvalzak. Houdt er rekening mee dat deze

het onderhoud van deze eerste drie onderdelen

wordt opgedragen aan de in 2018 overleden

zak niet meer dan 10 kg mag wegen.

mogelijk gemaakt. Ik hoop dat vele bedrijven,

Gerard Lok.

Wijziging afvalinzameling
vanwege Hemelvaartsdag
Op donderdag 30 mei wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval

U kunt dit op de eerstvolgende reguliere

op 30 mei zouden aanbieden, kunnen PMD

ophaaldag aan de straat zetten.

en restafval op zaterdag 1 juni (vóór 07.00

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

uur) aan de straat zetten. Voor keukenafval

op uw eigen digitale afvalkalender via

is er geen inhaaldag.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Nieuwe locatie
onderzoekscentrum Horst

America

De Hees ongenummerd

Generaal Dempsystraat 21

Lorbaan 23A

Travers 5

Kerkveld 29

Pastoor Jeukenstraat 15

Lottum

Horst aan de Maas

Broekhuizen

Houthuizerweg 22

Verordening

Vonkelweg 1

Melderslo

stimuleringsregeling

De standplaats van het onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in

Grubbenvorst

Weijweg 4

woningverduurzaming

Horst is gewijzigd. Het onderzoekscentrum staat tot medio augustus 2019 op de parkeer-

Venloseweg ongenummerd

Sevenum

gemeente Horst aan de Maas

plaats voor de Mèrthal aan de Gasthuisstraat/hoek Kranestraat, 5961 GB in Horst.

Hegelsom

Horsterweg 13a

vastgesteld

St Jorisweg nabij nr 4

Venloseweg 35

Verordening starterslening

Op 3 juni 2019 start Bevolkingsonderzoek

vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt

Horst

Venloseweg 17

gemeente Horst aan de Maas

Zuid met het bevolkingsonderzoek

de kans op genezing. Bovendien is vaker een

Parklaan 51 t/m 55b

Horsterweg 66

vastgesteld

borstkanker in Horst.

borstsparende operatie mogelijk.

Waterstraat ongenummerd

Swolgen

Aanwijzingsbesluit

Westerholtstraat 22

Lambertusstraat 15

toezichthouders Wet

Voor dit onderzoek worden alle vrouwen

Meer informatie

Tienrayseweg 7

Bertus Aafjesstraat 11, 13, 15,

basisregistratie personen

tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd.

Voor meer informatie kunt u kijken op

Kronenberg

17, 29 en 31

gemeente Horst aan de Maas

Door het onderzoek kan borstkanker in een

www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

Kwaliteit heeft een naam
Nieuwe grasmaaier? Lozeman heeft wat u zoekt
Bij Lozeman Tuinmachines kunt u terecht voor alle soorten maaimachines voor elk soort gazon.
Wij hebben de nieuwste modellen robotmaaiers, loopmaaiers, zitmaaiers en trimmers van
diverse merken. Bezoek onze showroom voor vrijblijvend advies of een demonstratie.

30 mei Hemelvaart zijn onze
winkel en het terras geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00

Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl

Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

‘Gemeenteraad on tour’
eindigt in Hegelsom en Horst
Onder het motto kennismaken met inwonerinitiatieven is de gemeenteraad na haar

Themabijeenkomst visie
veehouderij

aantreden vorig jaar gestart met een tour langs alle dorpen. Op vrijdag 10 mei bezocht de

Op 14 mei besprak de gemeenteraad de reikwijdte van intensieve veehouderij tijdens een

gemeenteraad inwonerinitiatieven in Hegelsom en Horst. En hiermee is het doel bereikt om

drukbezochte openbare themabijeenkomst. Het publiek kreeg volop de gelegenheid om mee

met de nieuwe gemeenteraad binnen een jaar alle dorpen te bezoeken.

te praten aan de gesprekstafels. De resultaten van de gesprekstafels vormen de input voor de
Visie Veehouderij die het college in de loop van 2020 aan de gemeenteraad voorlegt.
dM - 14 mei
Gemeenteraad HadM @RaadHa
s deel te
om aan de discussie aan de tafel
De publieke tribune is uitgenodigd
nemen.

In Hegelsom worden de (burger)raadsleden

ontvangen in de mooie omgeving van

ontvangen in gemeenschapshuis Debije

landschapsproject De Gortmeule. In een

waar de omgeving juist op de schop gaat

authentieke schuur met laagvliegende

in het kader van een burgerinitiatief. Door

zwaluwen brachten vertegenwoordigers

Hay Arts en Mario van Rens van de dorpsraad

van de diverse wijkcomité’s en het

worden de raadsleden uitgebreid bijgepraat

centrummanagement een goed gesprek op

over de projecten die in Hegeslom aan de

gang over de zaken waar zij mee te maken

orde zijn. Speciale aandacht was er voor de

hebben. De bijeenkomst werd geleid door

starterswoningen en het project Keijsershof.

Peter Strijbosch van dorpsraad Horst en

Op locatie kreeg de raad een toelichting op het

aan het einde nodigde Ton Hoeijmakers, de

project door Ivo van Rees van Wonen Limburg

bewoner van de Gortmeule, iedereen uit voor

en Leon Janssen van Janssen de Jong.

een wandeling om kennis te maken met het

Vervolgens werden de raadsleden in Horst

landschapsproject.

Duurzaamheidsprogramma
Op 21 mei werd een eerste concept van het duurzaamheidsprogramma in de raad besproken.

HadM800

Met gebruik van de digitale stemapp Mentimeter konden raadsleden hun mening geven over
een aantal stellingen. Via de live-uitzending kon ook het publiek hieraan deelnemen.
En dat werd goed gewaardeerd!

In het kader van het 800-jarig bestaan
van Horst aan de Maas, wordt de

f38 21 mei

Elly MichielsFleuren @elly_em

raadsvergadering dit jaar steeds geopend

Dit soor t interactie mag van mij wel

door een ‘historische’ overweging.

vaker @RaadHadM

Op 21 mei vond een historische modeshow
plaats. U kunt de ﬁlmpjes van HadM800
terugkijken op het YouTubekanaal van de
gemeenteraad (@raadHadM).

De gemeenteraad in het nieuws

Bezoek aan Griendtsveen

De raad kwam afgelopen periode op verschillende manieren in het nieuws.

Op 8 mei was een delegatie uit de gemeenteraad op bezoek in Griendtsveen om zich bij te

Raadslid Roy Bouten wordt de opvolger van

Raadslid Thijs Lenssen heeft zijn

laten praten over de vernatting in de omgeving. Deze bijeenkomst is een direct gevolg van het

vertrekkende wethouder Birgit op de Laak

lidmaatschap van de SP opgezegd.

kennismakingsbezoek dat de raad in november aan Griendtsveen bracht, toen de dorpsraad

en daardoor maakt Jan Wijnen binnenkort

Hij stapt uit de SP-fractie, maar hij blijft wel

constateerde dat de gemeenteraad onvoldoende op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen

zijn rentree in de PvdA-fractie.

raadslid.

rond de vernattingsmaatregelen in de Peel.
dM - 8 mei
Gemeenteraad HadM @RaadHa
f. In de
den tegelijker tijd op 3 locaties actie
Vanavond zijn de (burger)raadsle
ibuzz en hier in Griendtsveen
Omn
over
o
Venl
in
g,
havin
hand
raadzaal over
de eindtijd, n.l. 21.00 uur !
over vernatting. Harde afspraak over

John Jenniskens ► Jan Wijnen
25 mei om 12:33

Welkom terug als raadslid Jan. Suc

ces

in
dslid van de Socialistische Partij (SP)
Thijs Lenssen stopt als gemeenteraa
op.
SP
de
van
chap
aats
lidm
Horst aan de Maas. Ook zegt hij zijn
Dat laat Lenssen vrijdag weten.
Uitsluitsel
g uitsluitsel te
l te behouden en probeert voor vrijda
Het raadslid heeft besloten zijn zete
die plek.
geven over de nieuwe invulling van

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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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.

Duurzaam vooruit met concrete maatregelen
Op Europees, landelijk en lokaal niveau pleiten wij voor zo min mogelijk uitstoot. In mei 2018 hebben wij een coalitieakkoord afgesproken in
Horst aan de Maas.
In dit akkoord is ook een hoofdstuk opgenomen over duurzaamheidsbeleid. Beleid dat hieruit
voortkomt wordt getrokken door onze
wethouder. Wij vinden het belangrijk
om ons gebied in goede en verzorgde
staat door te geven aan toekomstige
generaties. Uitgangspunt voor ons is
dat we zuinig omgaan met onze

omgeving. Dinsdag 21 mei is in de
voorbereidende raadsvergadering het
concept duurzaamheidsprogramma
voor 2019-2022 gepresenteerd. Als
D66+GroenLinks zouden wij graag zien
dat Horst aan de Maas een voortrekkersrol neemt met betrekking tot de
duurzaamheidsambities. Het definitieve duurzaamheidsbeleid zal in

oktober 2019 worden vastgesteld door
de gemeenteraad. Ook zonder de
officiële vaststelling van dit beleid is er
het afgelopen jaar veel aandacht
besteed aan duurzaamheid. Zo is
dinsdag 21 mei ook een aantal stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt
in Horst aan de Maas vastgesteld.
Hierin is ook een regeling opgenomen
waarbij woningbezitters een voucher
kunnen aanvragen waarmee 50
procent korting verkregen kan worden
op energieadvies. Dit is een verbreding

van de bestaande duurzaamheidsmaatregel die alleen voor starters toegankelijk was. Aanvullend hierop zijn wij als
partij initiatiefnemer van een ingediende motie met als doel te onderzoeken of dit advies kan worden
aangeboden voor clusters van gelijksoortige woningen. Als vervolg op dit
collectieve advies kunnen eigenaren
dan ook gezamenlijk investeringen
(warmtepomp, zonnepanelen) in kopen
met collectiviteitskorting. Deze motie is
aangenomen. Verder is er het afgelo-

pen jaar bijvoorbeeld bij beslissingen
rondom Afslag10, Energie
Kronenberg, ‘t Gasthoês en het
maaien van openbaar groen rekening
gehouden met relevante duurzaamheidsaspecten. Wat ons betreft zou bij
iedere beslissing in onze gemeente
rekening dienen te worden gehouden
met relevante duurzaamheidsaspecten. Daar maken wij ons hard voor
ook in de Europese Unie.
Mascha Tijssen,
D66+GroenLinks

Afslag10: navigatiesysteem uit
In de auto is het normaal dat we op de navigatie rijden, we hoeven of
willen ons niet verdiepen in de route die we afleggen. Die luxe willen we
bij Essentie niet veroorloven bij het nemen van Afslag10.
We verdiepen ons altijd in de
onderwerpen die worden voorgelegd, maar bij de gemeentelijke visie
Afslag10 hebben we langer stil
gestaan. Samen met onze leden
hebben we meerdere keren over het
onderwerp gepraat waarbij we door
betrokkenen en deskundigen zijn
geïnformeerd.

Afslag10 is een initiatief van verenigingen: zij werken samen om hun
ambities waar te maken. Hierin ligt de
échte kracht van Afslag10. Soms zal
de gemeente daarin moeten faciliteren en ondersteunen. Maar ze zal
het zeker niet moeten overnemen.
Laat de verenigingen blijven doen
waar ze goed in zijn: namelijk ver-

enigen van mensen. Er liggen ook
vraagstukken die Afslag10 niet alleen
aankan en waar ze de gemeente echt
nodig heeft. Daarbij gaat het vooral
over mogelijke toekomstige investeringen in nieuwe sportaccommodaties. Essentie begrijpt dat Afslag10
een mooie plek is met potentie.
Niet alleen voor de inwoners van
Horst. Het strandbad, de hockeyvelden, het Dendron en mogelijk een
nieuw zwembad zijn voorzieningen
die er voor alle inwoners zijn. Ook

de verenigingen hebben niet alleen
Horster leden. Dat wil niet zeggen dat
in Afslag10 alles maar moet landen.
We vertrouwen het college toe dat
zij nieuwe ontwikkelingen in voorzieningen integraal afweegt en met
goede voorstellen komt. Zo niet, dan
helpen we graag. Ook in de toekomst
bepalen we samen de route en juiste
richting.
Robbert Speksnijder,
burgerraadslid Essentie

SP stemt in met vernieuwde stimuleringsmaatregelen
Op 21 mei werden de bestaande stimuleringsregelingen geëvalueerd
en werden voorstellen gedaan om regelingen beter te maken.
Er wordt meer bouwgrond
aangeboden tegen het principe van
erfpacht waardoor je eigenlijk de
grond voor 10 of 15 jaar te leen
krijgt. Heel interessant voor het
bouwen van tijdelijke huurwoningen.
Voor het adviseren omtrent verduurzaming werd voorgesteld om meer

collectief te adviseren als er bijvoorbeeld veel dezelfde soort woningen in
een straat staan. Dit met als doel meer
mensen te kunnen helpen met hetzelfde onderzoeksbudget. Met deze
voorstellen heeft de SP ingestemd.
Helaas kon onze oproep om de
maximale koopsom bij een starters-

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Vele soorte
Nu vele zoip
n
en ku plante
buxusvervan n
ge
vanaf € 1,09 rs
Hemelvaartsdag open
van 9.00 - 17.00 uur

lte
gedee
iment
assort ij
ook b
alet
interch

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

lening niet te verhogen tot 230.000
euro niet op brede steun rekenen.
Wij pleitten hiervoor om jongeren niet
meer in de schulden te helpen dan nu
gebeurt. We hebben ervoor gepleit
om andere instrumenten hiervoor in te
zetten, zoals het goedkoper verkopen
van grond. Ook onze oproep om ook
huurders mee te laten profiteren van
de mogelijkheden van onderzoek naar
verduurzaming vond geen gehoor. De

meerderheid van de gemeenteraad
vond dit een zaak van de verhuurder.
Dat de huurder hierin volstrekt afhankelijk is van de verhuurder vond de
meerderheid van gemeenteraad nu
“eenmaal het gevolg van het feit dat
je geen eigenaar bent”. Helaas is het
de SP niet gelukt hen van ons standpunt te overtuigen en dat is spijtig...
vooral voor al die huurders in Horst
aan de Maas. Uiteindelijk hebben we

wel ingestemd met het totale pakket
aan voorstellen omdat de gemeente
Horst aan de Maas er zo wel voor
zorgt dat meer mensen mee kunnen doen met de verduurzaming van
hun eigen huis. Maar dat we veel
meer voor de huurders hadden willen
bereiken moge duidelijk zijn.
Sonja van Giersbergen,
SP fractie Horst aan de Maas

16

politiek

30
05

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.

Samen, positief en gezond: Ut Rundje
Ut Rundje um ut Hundje werd gehouden op zaterdag 11 mei: lekker
zonnetje, geweldige sfeer. Jong en oud gaan van start om samen ‘un
rundje’ te hardlopen. Aan de zijlijn vele trouwe supporters, die met
plezier de deelnemers aanmoedigen.
Mooi om te zien hoe jong en oud
samen positief en gezond bezig zijn.
Op de dag zelf, maar zeker ook in de
weken daarvoor. Met vele vrijwilligers gingen we (Peelrunners) op drie
woensdagmiddagen aan ‘het werk’
om de basisschool-jeugd te laten

ervaren hoe leuk samen bewegen is.
Met veel energie gingen ze trainen. Op de laatste woensdagmiddag
zelfs in de stromende regen.
Nooit gedacht, dat deze jeugd het
hardlopen zo leuk zouden vinden.
Door het samen doen, aandacht geven

en te verbinden, geeft het energie
voor iedereen. Dat is positief en
gezond.
Een ander ‘rundje’ dat veel positieve energie geeft door het gewoon
samen doen is: ‘Ut Rundje um de
Kerk’: De Melderslose kerk. Bij dit
‘rundje’ gaan we met een groep
mensen aan het werk voor de herbestemming van de kerk. Het worden
waarschijnlijk iets meer dan drie
woensdagmiddagen, maar ook hier:

mooi om te ervaren hoe jong en oud
samen van start gaan. Met hopelijk
veel inwoners die hen aanmoedigen.
Door het gewoon samen doen, aandacht geven en te verbinden, geeft
ook dit energie voor iedereen. Dat is
positief en gezond.
En dat is precies waar wij als CDA
voor staan. Gewoon Samen Doen.
Marian Gubbels,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Een sterkere EU is noodzaak
De afgelopen verkiezingen van het Europees Parlement waren
belangrijker dan ooit. Met het opkomend populisme en de Brexit die
maar voortduurt, is een sterkere Europese Unie in deze tijd van het jaar
van uitermate groot belang.
Vorige week woensdag 22 mei
vond het debat tussen Rutte en
Baudet plaats. Het populisme is nog
steeds groeiende. Hiertegen dient
een sterk tegengeluid te worden
gegeven. Rutte was tijdens het
debat zeer inhoudelijk, overtuigend
en gedreven. Op deze wijze heeft hij

nogmaals de noodzaak van het
bestaan van de Europese Unie benadrukt. En ook dat er niet met een
Nexit (het door Nederland uit de EU
stappen) gespot moet worden.
Daarbij ook refererend naar de Brexit,
die keer op keer is uitgesteld met een
niet te overziende chaos in het

Verenigd Koninkrijk. Waarbij het de
vraag is of van uitstel, ook afstel
komt.
De Europese Unie stond en staat
nog steeds voor een grote uitdaging met de migratie, economische
ontwikkeling en ook niet onmiskenbaar de dreigingen vanuit Rusland.
Derhalve is een sterke Europese Unie
geen overbodige luxe. Een sterke
Europese Unie is nu nog meer een
noodzaak geworden. Alle inwoners uit de EU hebben weer gebruik

mogen maken van het mooiste
democratische recht: het stemrecht.
Zo ook in Horst aan de Maas, waar we
nu zelfs iets meer stemmen kregen.
De VVD Horst aan de Maas wil dan
ook graag iedereen die op de VVD
heeft gestemd, hartelijk bedanken.
Wij zijn in Europa één zetel gegroeid.
En één zetel dichter bij een sterkere
EU. Gewoon. Doen.
Luc Cuijpers,
VVD Horst aan de Maas

BEKRO Horst

Jubileumweken!
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Volop eenjarigen,
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Bronboringen & Bronbemalingen

Alle
rozen

Struik-, klim-, stam- en
bodembedekkende rozen.
Hele grote
keuze!

-25%

Hemelvaart geopend van 9-18 uur

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

Een park om
lief te hebben

EvEnEmEntEntips
30 mei - 2 juni | proef de Lente
9-10 juni | Grenzeloos genieten

16 juni | vader(verwen)dag
20-25 juni | Rozenfestijn!

www.kasteeltuinen.nl

Acties geldig t/m 4 juni 2019

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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Daphne Gokke

Songfestival
Sinds Duncan het
Songfestival heeft gewonnen, is de gekte in Nederland
alweer goed losgebarsten.
Want ja, allemaal leuk en
aardig die winst, maar waar
moeten wij in Nederland het
Songfestival gaan houden?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Daphne Gokke
14 jaar
Sevenum
Citaverde College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik wil graag leren om soms minder
verlegen te zijn. Ik heb daar vaak wel
last van. Als ik bijvoorbeeld iemand
moet aanspreken die ik niet ken.
Ik kan me daar heel snel al druk om

maken. Dus het zou wel fijn zijn als ik
dat een beetje zou kunnen veranderen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen kunnen vliegen.
Je kan dan overal heen gaan waar je
maar wilt. En je hoeft niet meer naar
school te fietsen. Superhandig.
Wat zou je nooit weggooien?
De halsband van Binky, mijn over-

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

leden hond. Hij betekende zoveel
voor mij en hij was mijn allerbeste
vriend. Dus dat zou ik echt nooit weg
doen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik wil heel graag nog een keer naar
een warm land op vakantie gaan.
Ik ben nog niet zo vaak op vakantie
geweest. Alleen een keer naar een
koud land. Dus ik wil heel graag een
keer naar een warm land, zoals Ibiza.
Als je in een ander land geboren
zou zijn, welke zou dat dan zijn?
Het lijkt me leuk om bijvoorbeeld op
Ibiza te wonen. Het is er meestal lekker weer, en je kan er lekker vaak
zwemmen.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ik geloof wel dat er wezens bestaan,
maar ik denk niet dat ze eruitzien
zoals hoe wij denken dat ze eruitzien.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Mijn allerbeste vriendin is Kyra. Haar
heb ik leren kennen via tafeltennis.
Ik kreeg een keer een blaadje in de
brievenbus voor een open dag. Het
leek me wel leuk om erheen te gaan,
en ik vond het zo leuk dat ik er maar
bij ben gegaan. Ik heb daar nooit spijt
van gehad, anders had ik Kyra nu ook
niet gekend.
Wat is je droombaan?
Ik heb nog niet iets wat ik zeker wil
gaan doen. Maar ik vind het wel leuk
om iets met dieren te gaan doen.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik ben vorig jaar met de bus naar
Oostenrijk geweest. Ik had er ook echt
superveel zin in. Alleen de heenweg
was vreselijk, de bus had de hele

tijd pech, waardoor we in plaats van
12 uur rijden we ineens 25 uur moesten rijden. Dat was echt heel erg lang.
Wie kent jou het beste?
Ik heb eigenlijk twee mensen. Dat
zijn Kyra en Mila. We hebben altijd de
grootste lol en ik kan hen alles vertellen dus ik denk dat zij mij het beste
kennen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Mij lijkt het superleuk om bekend
te worden met tafeltennis. Ik doe
de sport nu al een tijdje en vind het
superleuk.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Dat is een moeilijke vraag. Maar ik
denk toch met Duncan Laurence. Hij is
een goede zanger met een mooie
stem en heeft het Songfestival gewonnen.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik heb nog een jonger zusje van 3 jaar.
Net na de geboorte bleek er iets kleins
niet te kloppen. Toen moest ze ineens
vanuit Venlo overgeplaatst worden
naar Maastricht. Ik schrok toen enorm,
want het is niet niks. Maar uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen.
Nu is ze gelukkig gewoon gezond.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Dan wil ik een vogel zijn. Je leeft misschien niet zo heel lang, maar je kan
overal heen gaan waar je wil en je
hoeft er niet eens voor te betalen.
Wat ligt er onder jouw bed?
Onder mijn bed ligt een matras en een
bed voor mijn zusje als ze een groter
bed nodig heeft.

En misschien nog wel
belangrijker, wie moet het
gaan presenteren? Volgens mij
zijn alle steden en bekende
Nederlanders afgelopen
weken wel aangedragen als
mogelijke optie voor het
Songfestival. Ik denk dat dat
nog een hele discussie gaat
worden. Het is natuurlijk ook
niet niks, één van de grootste
evenementen van Europa
wordt even in ons kikkerlandje
gehouden. Dure grap ook voor
een stad. Sowieso vind ik
bepaalde dingen bij het
Songfestival behoorlijk krom
geregeld. Bijvoorbeeld het feit
dat bepaalde landen sowieso
al in de finale komen omdat ze
meer meebetalen. Natuurlijk
moet een evenement als het
Songfestival worden bekostigd, maar waar gaat het dan
nog om? Om wie er het meeste
geld in steekt, of wie daadwerkelijk het beste liedje
maakt? Ik ben blij dat sinds
The Common Linnets er eindelijk weer ‘muziek’ gemaakt
wordt op het Songfestival.
Liedjes die meer zijn dan
alleen de act, het vuurwerk en
de lichtshow. Met onze doemaar-normaal-dan-doe-je-algek-genoegcultuur die toch
wel een beetje typisch
Nederlands is, komen we in
ieder geval toch een heel eind!
Sylke
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GFC’33 naar nacompetitie
Door: voetbalvereniging GFC’33
Het vlaggenschip van GFC’33 uit Grubbenvorst verloor zondag 26 mei de laatste competitiewedstrijd tegen
Oostrum met 3-1. Zondag 2 juni wacht een uitwedstrijd tegen 3e klasser Constantia uit het Brabantse Wanroij.

SVEB/Sporting ST JO11-4
kampioen
Na een spannende inhaalrace in de laatste weken van de
competitie wist SVEB/Sporting ST JO11-4 de koppositie in de
vierde klasse te bemachtigen. Op zaterdag 25 mei, tijdens de
laatste wedstrijd tegen FCV Venlo, kwam de inhaalrace niet meer
in gevaar. Met een 14-2 overwinning kon de kampioensschaal
worden uitgereikt.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America zowel binnen als buitengebied € 8,85
Melderslo rondom Sint Odastraat € 9,45
Sevenum rondom Den Eigen € 8,00
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De Grubbenvorstenaren wisten voorafgaand aan de wedstrijd dat er maar
één scenario was dat geen nacompetitie
zou opleveren. Alleen een grote nederlaag tegen Oostrum en een zeer ruime
overwinning van Arcen kon nog roet in
het eten gooien. De ploeg van trainer
René Peters leek daar geen rekening
mee te houden. Veel spelers hadden de
zon zien opkomen en maar weinig bed
gezien. Voeg daarbij de vele blessures
en afwezigen en je krijgt een team dat
nauwelijks vooruit te branden is. Enkele
invallers lieten wel zien er voor te willen
knokken, maar het gros van de spelers
gaf niet thuis. Voor Oostrum stond er
niets meer op het spel, maar ze was niet
van plan om GFC’33 de punten cadeau

te geven. Binnen een half uur keken
de Grubbenvorstenaren al tegen een
0-2 achterstand aan. Vlak voor rust wist
Willem Breukers de score iets dragelijker te maken door met een prachtig
schot de 1-2 aan te tekenen. In de rust
probeerde een op zijn zachtst gezegd
ontevreden trainer René Peters het team
wakker te schudden. Inmiddels kwam
uit Bergen echter nog geen verontrustend nieuws. Arcen stond zelfs met
1-0 achter, dus een monsterscore leek
daar niet in de maak. GFC’33 ging in de
tweede helft wat beter en met meer
energie spelen. Oostrum leunde achterover en gokte op een snelle counter
met spits Chris Wildschut, zeker toen de
ploeg na twee keer geel met 10 man

kwam te staan. Eerder was overigens
al de trainer van Oostrum weggestuurd
na overdreven en onnodig commentaar
op de grensrechter. GFC’33 kon echter
nauwelijks echte kansen creëren. Zo
bleef het lang 1-2, totdat Wilschut een
van zijn vele kansen wél benutte en 1-3
scoorde. Het was te danken aan keeper
Davy Wilmer van GFC’33 dat het daarbij bleef. Een verdiende nederlaag. Dat
zal volgende week in Wanroij anders
moeten. Want de nacompetitie werd dus
toch gehaald. Arcen speelde gelijk in
Bergen tegen Montagnards. De nederlaag tegen Oostrum betekende wel dat
de Grubbenvorstenaren naar de derde
plaats zakten en dus géén twee thuiswedstrijden hebben in de nacompetitie.

Sporting verliest van SVOC
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De laatste wedstrijd van het seizoen voor Sporting ST uit Swolgen en Tienray stond zondag 26 mei op het
programma. De wedstrijd werd gespeeld op het sportpark van SVOC in Oirlo. Voor beide teams stond er niets
meer op het spel alleen de eer om de laatste wedstrijd op naam te schrijven. Het werd 4-2.
Sporting begon iets feller aan de
wedstrijd dan de mannen uit Castenray
en Oirlo. Na 2 minuten kwam Sporting
al op voorsprong door een bekeken
balletje van Tim van Rijswick. Daarna
werd het spel er niet echt beter op.
Beide teams kregen kansen over en
weer. Het was SVOC dat al na 13 minuten de 1-1 op het scorebord bracht.
Danny Houwen profiteerde van de
onoplettendheid bij Sporting. Met deze
stand gingen de teams aan de thee.
Na rust was het spelbeeld ongeveer
hetzelfde. Echter SVOC begon de tweede

helft iets scherper dan de zwarthemden
uit Tienray en Swolgen. Al na 51 minuten lag de scheidsrechter de bal op de
11 meter, nadat hij een overtreding over
het hoofd had gezien. Wederom schoot
Danny Houwen de bal in het netje. Snel
daarna volgende ook de 3-1 in een
scrimmage kon SVOC vlak voor de neus
van keeper Devin de Swart uithalen en
de 3-1 binnen tikken. Daarna was het
Sporting die meteen twee aanvallende
impulsen in het veld bracht en wat meer
druk op de defensie van SVOC geen
uitvoeren. Als snel kon Micha Cox de 3-2

binnen schieten. Met deze prachtige
aansluitingstreffer kreeg Sporting weer
hoop en voerde de druk flink op, maar
de 3-3 bleef uit. Het was uiteindelijk
SVOC die de beslissing bracht door van
ongeveer 40 meter de doelman Devin
de Swart te verschalken.De laatste
minuut stond in het teken van het
afscheid van routinier Bram Willems.
Hij nam na achttien seizoenen afscheid.
Helaas voor Bram was hij geblesseerd,
maar kon nog net de laatste minuut van
de wedstrijd spelen om zo zijn welverdiende afscheid te krijgen.

Wittenhorst verliest
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De voetbalwedstrijd Wittenhorst 1 tegen EHC/Heuts 1 in het sportpark in Horst vond op zondag 26 mei plaats.
De Horster voetbalmannen verloren nipt met een 0-1 nederlaag van de club uit Hoensbroek.
Vooraf aan de wedstrijd werd door
de voorzitter afscheid van enkele
spelers en een staflid genomen. Zij werden bedankt voor de vele jaren die zij
voor Wittenhorst in actie kwamen.
Het enige doelpunt viel in de 8e minuut.
Een keurige pingel van Roel Hendriks
was de voorbode van de openingstreffer. Hij legde de bal keurig terug op de
inkomende Tom Hanssen die een gaatje
vond en dit betekende de 0-1. EHC had
de voorlopige voorsprong en dit wilde

de ploeg met hand en tand verdedigen.
Wittenhorst probeerde het nadelige
verschil met counters teniet te doen.
Enkele malen waren ze er dichtbij.
De ruststand bleef bij dit ene doelpunt.
Na de pauze was er een fris spelend
Wittenhorst te zien dat de aanstaande
kampioenen het danig moeilijk maakte.
De ploeg van Ton Kosterman streed voor
elke bal. Slechts eenmaal kon EHC via
Thijs Nieuwland gevaarlijk worden. Het
schot dat volgde werd door Sjors Witt

keurig geweerd. Langs de lijn werd met
belangstelling de tussenstand gevolgd
van runner-up ZSV. Heel lang bleef daar
de stand in het voordeel van EHC.
Uiteindelijk bleef de ploeg uit Zeilberg
aan de goede kant van de score.
Intussen bleef Wittenhorst de tussenstand een andere wending te geven.
Met veel strijd moest EHC lange tijd
terug. De ervaring zorgde er tenslotte
voor dat de kleine voorsprong tot het
einde gehandhaafd bleef.

Makkelijke zege voor
Problemen met
uw kunstgebit? SV Melderslo-korfbalsters
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 26 mei tegen hekkensluiter SCMH 1 uit Mariaheide.
De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo. Door een eenvoudige 20-5 overwinning, mag
SV Melderslo volgende week in Milheeze aantreden voor de kampioenswedstrijd.
SV Melderslo begon erg sterk aan de
wedstrijd. Binnen enkele minuten stond
er al een 3-0 voorsprong op het scorebord. De ploeg was op alle fronten
sterker dan haar tegenstander. Door
mooi en effectief korfbal te laten zien,
wist SV Melderslo voor rust dan ook al
een royale voorsprong van 12-2 op te

bouwen. Na rust bleef het spelbeeld
hetzelfde: SV Melderslo was de duidelijk
betere ploeg. Wel verdween de scherpte
in de afronding enigszins naarmate de
wedstrijd vorderde. Het lukte de ploeg
echter alsnog om acht keer te scoren in
de tweede helft. Ook SCMH wist de korf
nog enkele keren te vinden, maar kwam

er eigenlijk amper aan te pas. Bij een
eindstand van 20-5 klonk het eindsignaal. Deze overwinning betekent dat
SV Melderslo volgende week tegen MKV
in Milheeze, één wedstrijd voor het
seizoenseinde, de titel in de
Overgangsklasse al veilig kan stellen.
Eén punt is daarvoor genoeg.
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Oxalis wint nipt
Door: korfbalvereniging Oxalis
De dames van Oxalis speelden zondag 26 mei tegen Dakos in Someren. De vorige wedstrijd hadden de dames
uit Horst aan de Maas nipt verloren, maar dat wilden ze deze keer niet opnieuw laten gebeuren. Het werd een
wedstrijd waar het geduld van beide teams op de proef werd gesteld. Het werd uiteindelijk 2-3.
In het begin van de eerste helft
kwamen er aan beide kanten kansen,
maar het afmaken hiervan lukte niet.
Na 10 minuten wist Oxalis toch de
score te openen, 0-1. Vervolgens was
het bij allebei de teams lastig om de
juiste kansen te zoeken, want de
verdediging had het goed onder
controle. En de kansen die kwamen,
werden niet afgemaakt. Hierdoor werd
er niet gescoord en ging Oxalis met een

hele magere stand van 0-1 de rust in.
Trainer/coach Jan Wielink gaf aan dat
het verdedigend goed verliep, want
Oxalis hield de nul. Aanvallend was het
belangrijk om rustig de juiste kansen te
zoeken en uit te spelen. Vol vertrouwen
werd de tweede helft gestart. Na tien
minuten kwam Oxalis op 0-2, en snel
daarna scoorden de dames de 0-3.
Dakos had veel moeite met kansen
uitspelen, daarentegen stond de

verdediging van Oxalis goed haar werk
te doen. Toch wist Dakos in de laatste
tien minuten van de wedstrijd de korf
nog twee keer te vinden, waardoor het
in de laatste minuut nog heel dichtbij
kwam tot 2-3. Oxalis wist de wedstrijd
echter goed en rustig uit te spelen,
waardoor ze met drie verdiende punten
naar huis gingen. Zondag 2 juni speelt
Oxalis om 13.45 uur tegen Rietvogels 1
in Riethoven.

Leo Vissers kampioen
De Torrekoel
Bij Biljartclub De Torrekoel in Kronenberg wordt elk jaar een
onderlinge competitie gespeeld. Deze is verdeeld in twee speelrondes. In het seizoen 2018-2019 is er voor het eerst gestreden voor de
wisselbeker. Na een spannend slot zijn de winnaars bekend. Op de
eerste plek is Leo Visssers belandt. Hay Sijbers ontvangt zilver en
Chris Sijbers heeft de derde plek behaald. Tijdens de algemene
ledenvergadering werd de wisselbeker met bijbehorende trofee
uitgereikt. V.l.n.r. Leo Vissers, Hay Sijbers en Chris Sijbers.

Melderslo verliest
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Op het sportpark van kampioen NWC uit Asten mocht het eerste
team van SV Melderslo zondag 26 mei proberen om het seizoen met
een goede wedstrijd goed af te sluiten.

Sporting ST/SVEB J013 kampioen
Sporting ST/SVEB JO13-1 is zaterdag 25 mei kampioen geworden in de eerste klasse. Ze behaalden
alleen puntenverlies tijdens de voorlaatste wedstrijd. Maar na een 6-4 overwinning op GFC’33, kon
het kampioenschap dan toch gevierd worden. Het team promoveerde tijdens de najaarscompetitie
naar de eerste klasse, in deze klasse dus nu ook kampioen.

Zilver en brons voor HoSeMa
Door: turnvereniging HoSeMa
De zes turnsters van turnvereniging HoSeMa reisden op zaterdag 25 mei naar Cuijck om hun districtsfinale te
turnen. Alleen de beste tien turnsters van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben zich voor
deze wedstrijd weten te plaatsen. HoSeMa behaalde zilver en brons.
In de eerste wedstrijd waren
Saskia Minte en Lara Cuppen aan de
beurt. Zij turnen in jeugd 2, divisie 4.
Fien Gommans en Fiona Degan speelden ook, in jeugd 2, divisie 5. Alle
dames turnden strak. Uiteindelijk werd

deze voorstelling beloond met vier
plekken in de top 10. Saskia behaalde
de bronzen medaille en Fien mocht de
zilveren ontvangen. Fiona eindigde op
een vierde plaats en Lara nam de
zesde in. Kim van Kempen (senior,

divisie 4) en Marit Engelen (senior,
divisie 5) mochten deze dag afsluiten.
Voor beiden verliep de wedstrijd niet
zoals gewenst. Marit behaalde de 23e
plaats en Kim eindigde op de 28e
plek.

Na de prolongatie van vorige
week in de 3e klasse, stond er voor
beide teams weinig op het spel. Zo
dacht de technische staf van
Melderslo er ook over gezien de
opstelling. Al naar 1 minuut kreeg
NWC een vrije kopkans en zou
Melderslo gewaarschuwd moeten zijn
maar niks was minder waar, na 5
minuten scoort NWC alsnog de 1-0 na.
Wie denkt dat Melderslo daarna bij de
les was komt bedrogen uit, want na
13 minuten viel de 2-0 al. Hierna
kwam Melderslo iets beter in het spel.
Na een goed opgezette aanval van
Melderslo in de 17e minuut was het
Dennis die voorzette en maakte een
speler van NWC de 2-1. De vreugde
was van korte duur toen in de 21e
minuut Asten opnieuw scoorde, 3-1.
Ook Melderslo kreeg een dikke kans

na een goede vrije trap van Bart die
Jeroen vrij voor de NWC- keeper zette,
maar de keeper pareerde deze goed.
Asten bleef met fases toch gevaarlijk.
Dit resulteerde in de 4-1 toen een
speler in de 39ste minuut geheel vrij
kon inkoppen. Ook de 5-1 werd
aangetekend na te makkelijk balverlies op het middenveld. Tijd voor de
rust welke zeer welkom was.
In de 56e minuut kreeg Melderslo
wederom een dikke kans toen Jeroen
alleen voor de NWC-keeper verscheen,
maar de bal verkeerd raakte zodat
deze ruim langs de goal zeilde. In de
66e minuut kreeg NWC een penalty,
6-1. NWC hield een veldoverwicht
maar de schade bleef beperkt tot 6-1.
Kampioen NWC was geen maatstaf
deze middag en was gewoon te goed
voor Melderslo.

Meterik wint
uitbundig van BVV
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De voetbalmannen van RKSV Meterik 1 speelden op zondag 26 mei
een thuiswedstrijd tegen BVV. Ze boekten een ruime zege met een
eindscore van 7-0 op de mannen uit Blitterswijck.

SVEB/Sporting ST JO11-1 kampioen
Met een flinke voorsprong is op zaterdag 25 mei SVEB/Sporting ST JO11-1 kampioen geworden in
de eerste klasse. Na de winterstop werden alle wedstrijden gewonnen waardoor ze niet meer in te
halen waren. De kampioenswedstrijd wonnen de heren met 5-4 van America/Meterik.

Binnen ruim een kwartier leidde
Meterik al met 4-0. Dré Peeters zag
zijn inzet nog gekeerd worden door de
keeper, maar Teun Jakobs kon de
terugspringende bal eenvoudig
binnenschieten. Vervolgens schoot
Dirk van Rengs met scherp. Eerst werd
hij nog geholpen door een BVVverdediger die een scherpe voorzet
van Dirk in eigen doel kopte. De 3-0
schoot Dirk na een slalom door de verdediging resoluut binnen en de 4-0
scoorde hij na een pass van Bart
Houben. Meterik was de gehele

wedstrijd sterker en scoorde direct na
rust de 5-0. Dirk zocht weer goed de
ruimte en mikte in de lange hoek via
de paal binnen. Na dik een uur zorgde
BVV voor het enige gevaar in de hele
wedstrijd, maar een inzet ging voorlangs. Vervolgens was Meterik weer
aan zet. Piet Steeghs scoorde met een
slimme lob de 6-0. Dirk van Rengs die
zijn laatste competitie wedstrijd voor
Meterik 1 speelde, trof nog de paal.
Teun Jakobs zette het eindakkoord en
schoot de 7-0 binnen na een slimme
actie van Brent Lacrois.
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Ereprijs schutterij St. Jan
Grubbenvorst
Tijdens het bondsschuttersfeest van de Noord – en Midden-Limburgse schuttersbond Juliana behaalde schutterij St. Jan uit Grubbenvorst zondag 26 mei na vijf jaar weer de ereprijs. Het bondsschuttersfeest vond plaats bij
schutterij broederschap St. Urbanus in Belfeld.
Tijdens de optocht en de beoordelingswedstrijden werden verschillende eerste prijzen gehaald voor het
mooiste geheel, de beste houding,
de beste vaandeldrager, de mooiste
marketentstersgroep en de modelste
sappeur. John en Carin Alberts wonnen
de prijs voor het mooiste koningspaar.

Daarnaast was er nog een tweede
plaats voor de beste commandant en
Gjowni Nooijen was de beste bordjesdrager. Zij liep afgelopen zondag
voor de eerste keer mee. Tenslotte
behaalde schutterij St. Jan de derde
plaats voor de mooiste koningin en
het beste Defilé. Bij de schietwed-

strijden behaalden alle zestallen de
maximale 36 punten. Na kaveling was
er uiteindelijk de eerste plaats voor
het A-zestal, de eerste plaats voor
het B-zestal en de tweede plaats voor
het C-zestal. Deze resultaten bij elkaar
waren voldoende om de ereprijs in
ontvangst te nemen.

Uitwisselingsconcert Concordia
De fanfare van muziekvereniging Concordia organiseert op zaterdag 1 juni een concert in MFC De Meulewiek
in Meterik. Zij doen dit samen met het harmonieorkest van Semper Unitas uit Sambeek.
Semper Unitas komt uit in de
hoogste harmonieafdeling, de concertafdeling. Het orkest bestaat uit ruim
tachtig leden en staat al jarenlang
onder muzikale leiding van Geert
Mooren, die onlangs ook is aangesteld
als dirigent van de Koninklijke
Harmonie Horst. Semper Unitas

verzorgt programma’s met muziek in
genres als klassieke harmoniewerken.

‘I Shall Love but Thee’
Het concert staat in het teken
van de voorbereiding op de komende
deelname aan het Peeltoernooi
op zondag 23 juni in Meijel. Door

Concordia Meterik wordt onder andere
het door Jan van de Roost geschreven werk ‘I Shall Love but Thee’ uitgevoerd. In deze compositie voor
fanfare-orkest en sopraan wordt de
zang ingevuld door sopraan Marianne
Hofstra. Het concert begint om 20.00
uur, de toegang is gratis.

Sportevenementen in Afslag10
Sport aan de Maas organiseert op zaterdag 1 juni op verschillende plekken in Afslag10 sportevenementen.
Onder meer wordt er een beweegroute geopend bij het Parkhotel in Horst door wethouder Vostermans.
Deze route loopt door het gebied
van Afslag10 en wordt om 10.00 uur
geopend. In de route staan verschillende beweegtoestellen waar iedereen gebruik van kan maken.
Namens Afslag10 zal één toestel
opgedragen worden aan Gerard Lok.

Gerard is plotseling overleden en hij
was verbinder in Horst aan de Maas.
Hij werkte onder meer voor Afslag10.
Ook bij het Walking Football heeft
Gerard veel betekent.
Daarom vindt er om 11.00 uur
het Gerard Lok Walking Football

toernooi plaats op het sportpark
van RKsv Wittenhorst.
Daarnaast worden er meerdere
sportclinics georganiseerd door
verschillende sportverenigingen
uit Horst. Deze starten om
10.45 uur.

Horst aan de Maas 800

Ut Rundje dur
Swolgen
In het kader van Horst aan de Maas 800 wordt op zondag 2 juni in
Swolgen Ut Rundje dur Swolgen georganiseerd, een wandel- en fietstocht door het dorp. Om elkaar beter te leren kennen, kunnen de
deelnemers op verschillende plekken in Swolgen op bezoek.
Elkaar leren kennen is een van
de motto’s van Horst aan de Maas
800 en dat is met Ut Rundje dur
Swolgen heel letterlijk genomen.
De deelnemers worden uitgenodigd bij mensen thuis, in hun tuin,
hun atelier of hun werkplaats, plekken waar ze normaal niet zo snel
komen.
Huis en tuin worden getoond,
verzamelingen en hobby’s kunnen
worden gepresenteerd en onder-

nemers vertellen over hun bedrijf.
Tussendoor zijn er nog enkele
muzikale bijdragen. Ut Rundje
dur Swolgen duurt van 10.00 tot
17.00 uur. Voor de routebeschrijving kunnen deelnemers terecht in
zaal Wilhelmina en op alle deelnemende locaties. Meer informatie
is te krijgen bij Willie Alaerds via
willieger@kpnmail.nl of bij Sjaak
Hendrix via dorpsraadswolgen@
gmail.com

Blijf in balans
Synthese organiseert in Horst een training Blijf in balans. Deze training is bedoeld voor mantelzorgers en vindt plaats op de donderdagen
13 en 20 juni en 4 juli van 13.30 tot 15.30 uur bij Synthese in Horst.
Zorgen voor iemand kan veel
voldoening geven, maar langdurig zorgen kan (ongemerkt) steeds
zwaarder worden. Het is niet altijd
gemakkelijk om balans te houden in
het dagelijks leven als je intensief
voor een naaste zorgt. Deze training
maakt mantelzorgers bewust van

patronen en helpt te ontdekken hoe
de balans kan worden behouden en/
of hersteld. Er wordt informatie en
advies gegeven en mantelzorgers
kunnen ervaringen en tips uitwisselen. Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan tot
4 juni via www.synthese.nl

Internationale Opel Kadett C
Meeting in Meerlo
De Internationale Opel Kadett C Meeting vindt plaats van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni. Het evenement, georganiseerd door Opel Kadett C Club Nederland, verhuist na 19 jaar van Sevenum naar Meerlo, waar het
wordt gehouden op het ruiterterrein.
“De meeting verhuist naar Meerlo
omdat er diverse aanpassingen aan
het terrein in Sevenum worden gedaan
voor grote paarden-evenementen. Het
is ook lastig om de datum voor ons
evenement in te plannen tussen de
andere activiteiten”, laat de organisatie
desgevraagd weten. Er worden Kadett
C rijders uit onder andere Nederland,

Duitsland, België en Luxemburg
verwacht. De laatste Opel Kadett C’s
worden dit jaar 40 jaar oud en zijn
daarmee echte klassiekers. Tijdens de
meeting kunnen de auto worden
bekeken en bewonderd. Technische
informatie en tips wordt uitgewisseld
en onderdelen kunnen gekocht en
verkocht worden. Er wordt gekam-

peerd op het ruiterterrein in Meerlo.
Alle deelnemende Kadett C’s worden
door een deskundige jury beoordeeld.
Hierbij worden er per type, zoals de
Coupé, Sedan, City, Station (caravan)
en de Aero, prijzen verdeeld. Er is voor
de kinderen een springkussen en
knutselhoek aanwezig. Kijk voor meer
informatie op www.opelkadettcclub.nl

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

Vrienden Hof te Berkel
schenkt tuinset
De Vrienden van Hof te Berkel hebben een tuinset geschonken
aan Hof te Berkel, de zorglocatie in Horst. In een tweedehandswinkel aan de Venrayseweg verkocht de groep spullen waarvan
de opbrengst ten goede komt aan activiteiten voor de bewoners.
Door de nieuwe tuinset zijn er voldoende zitplaatsen in de tuin
voor de muzikale avonden die georganiseerd worden. Naast meubilair schenkt Vrienden van Hof te Berkel ook regelmatig uitstapjes en etentjes.
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Concert Duodecima Griendtsveen
Het barokstrijkorkest Duodecima geeft op zondag 2 juni een concert in de St-Barbarakerk in Griendtsveen. Dit
optreden begint om 15.00 uur.
Duodecima is in 2004 opgericht
door een aantal bevriende musici,
vrijwel allemaal amateurs uit de
regio Zuid-Oost Brabant. De naam
Duodecima betekent in het Latijn de
twaalfde. Het ensemble is inmiddels
uitgegroeid tot een orkest met
achttien strijkers: violisten, altviolis-

ten, cellisten en een contrabas.
Het ensemble speelt voornamelijk
muziek uit de barokperiode maar ook
andere werken. Op het programma
staan werken van Telemann, Corelli
en van Albinoni. Jacqueline
Wezenberg heeft de muzikale leiding van het ensemble.

Zij studeerde viool aan het
conservatorium van Den Haag en
speelt onder andere in het Zeeuws
orkest en in kamerorkest Alveare uit
Veghel. De toegang tot het concert
is vrij. Een vrijwillige bijdrage
voor het orkest wordt op prijs
gesteld.

Sponsorloop Doolgaard
Basisschool De Doolgaard in Horst hield op woensdag 15 mei
haar jaarlijkse sponsorloop. De kinderen hebben samen veel
rondjes gerend. Zelf zochten ze van tevoren de sponsoren.
De groepen 1 tot en met 8 hebben samen een bedrag van 3.706,99
euro bij elkaar verzameld. Het geld gaat naar het goede doel Plan
Nederland en naar nieuwe T-shirts voor de Doolgaardschool.

Aspergefeest
Grubbenvorst
Kim van Rengs winnares kunstwedstrijd kasteel Huys ter Horst
Kim van Rengs is de winnaar van de kunstwedstrijd die werd gehouden tijdens de inmetseling van
de tijdscapsule van Horst aan de Maas 800 op kasteel Huys ter Horst. De afgelopen weken heeft het
project genaamd ‘Kunst in een capsule, een blik naar de toekomst’, in samenwerking met 800 jaar
Horst aan de Maas plaatsgevonden. Onder meer werd er een kunstwedstrijd gehouden onder verschillende schoolkinderen. Zij konden een kunstwerk maken voor het Horster kasteel. Van de ruim 160 had
Kim de mooiste. Dit kunstwerk is de capsule ingegaan en mag over 50 jaar weer geopend worden.

In Grubbenvorst vindt in het pinksterweekend, zaterdag 8 en zondag
9 juni, het Aspergefeest plaats. Op zaterdagavond is een muzikale aftrap,
een Limburgs feest met Big Benny en Minsekinder.
Op zondag is er een gevarieerd
dag- en avondprogramma. Er is een
grote braderie met een marktkramen,
diverse attracties en livemuziek.
Het Aspergefeest dankt haar naam aan
het witte goud. Asperges zijn die dag
dan ook overal terug te vinden. Er is een
speciale ‘Aspergestraat’, waar authentieke aspergebedden zijn aangelegd en
aspergeteeltmachines staan uitgestald
en die dag ook dienst doen. Telers en

andere vakmensen informeren de
bezoekers uitgebreid over alles wat met
de aspergeteelt te maken heeft. In het
verlengde van de Aspergestraat is er
Proef de Streekmarkt. Bezoekers kunnen
hier streekproducten proeven en kopen.
Ook worden er kookworkshops gehouden. De horeca in het centrum van
Grubbenvorst serveren aspergegerechten. De bands Tekiela en Blizzert sluiten’s avonds het Aspergefeest af.

Prijzenfestijn
bij Trefcenter!
Scoor snel je spaarkaart en maak ‘m vol.

Maak kans op een geweldige prijs!

Heb jij nog geen spaarkaart? Vraag er dan nú een aan bij onze medewerkers!
Ga voor meer informatie naar www.trefcenter.nl/prijzenfestijn
Deze actie is geldig van 20 mei tot en met 16 juni 2019.

Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl
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Agenda t/m 06 juni 2019
do
30
05

Hemelrit 25 jaar
Horst aan de Maas 800

Reünie fanfare Broekhuizenvorst
en Ooyen

Tijd: 10.30 uur
Locatie: centrum Kronenberg

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen
Locatie: basisschool De Schakel Broekhuizenvorst

Opening 800-huis
Horst aan de Maas 800

Uitwisselingsconcert Concordia

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: tafeltennisvereniging Seta
Locatie: Wilhelminastraat Sevenum

vr
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LEF! Voorronde
Horst aan de Maas 800
Tijd: 14.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Voetbal & Arbeidsmigranten
Horst aan de Maas 800

Barokstrijkorkest Duodecima
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: orkest Duodecima
Locatie: St-Barbarakerk Griendtsveen

Organisatie: volleybalvereniging Hovoc
Locatie: sportpark Kerkebos Swolgen

Internationale Opel Kadett C
Meeting

Workshop Songwriting door Stef
Classens

Organisatie: Opel Kadett C Club Nederland
Locatie: ruiterterrein Meerlo

Tijd: 10.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Kermis Meerlo (t/m 3 juni)

Rundje dur Swolgen
Horst aan de Maas 800

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Meerlo

za
01
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Tijd: 14.00 uur
Organisatie: slagwerkgroep Drums & Roses
Locatie: strandpaviljoen Hoëg Broekhuizen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Concordia
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 11.30 uur
Locatie: Kerkstraat Horst

Rommelmarkt

Slagwerk aan de Maas

wo
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Zomerconcert
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest Noord-Limburg
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 10.00 uur
Locatie: zaal café Wilhelmina Swolgen

Sieranoo

Musical Schijnheilig

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging De Vrije Spelers
Locatie: Beukenhof America

Tijd: 11.00 uur en 14.30 uur
Organisatie: musicalleerlingen Froxx Horst
Locatie: partycentrum Froxx Horst

Baas van Horst aan de Maas

Straffen door de eeuwen heen
Horst aan de Maas 800

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Sint Jorisweg Hegelsom

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst Horst

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

Wilhelminaplein

Zomerconcert
Harmonie Orkest
Noord-Limburg
Harmonie-Orkest Noord-Limburg organiseert op woensdagavond 5 juni
een zomeravondconcert in Horst. Het Wilhelminaplein zal dan omgetoverd
worden tot een klein festival.
Het orkest staat onder leiding van
dirigent Louis Wilhelmus. Op het
programma staan zowel vlotte als
lichte nummers als ook temperamentvolle Spaanse volksmuziek.
Ook komen er nummers voorbij van
de Americaanse band Rowwen Hèze,
zanger Eric Clapton, André Rieu en

Bert Kaempfert. Tevens staan er
enkele popmuziekwerken op het
programma. De toegang is gratis
en het optreden begint om 20.00 uur
op het terras van café De Lange in
Horst. Bij slecht weer wordt het
concert verschoven naar een andere
datum.

Voor WNF

Weisterbeek sluit
thema dierentuin af
Kinderen van basisschool De Weisterbeek in Horst behandelden de
afgelopen maanden het thema dierentuin. Na een bezoek aan een dierentuin, zijn de leerlingen op school zelf een dierentuin gaan creëren.
Het is een combinatie van spel,
realiteit in school halen, en de combinatie zoeken met het thema en de
dagelijkse lessen zoals taal-, lees- en
rekenonderdelen. Uiteindelijk sloten
de kinderen af met een afsluitingsdag
waar alle ouders voor uitgenodigd
waren.

Een aantal kinderen zat in een
speciale commissie genaamd goede
doelen. Zij hebben besloten om het
entreegeld van deze dag (162,60 euro,
red.) te schenken aan het Wereld
Natuur Fonds. Als één van de laatste
activiteiten hebben de kinderen zelf
persberichten geschreven.

AJP-corps Hegelsom bezoekt
Europees Parlement
Het Ald Jeugdpreense en Ald Jeugdvorstencorps van Hegelsom heeft op vrijdag 24 mei het
Europees Parlement bezocht. Vanwege haar 11-jarig bestaan, organiseerde het corps een reis naar
Brussel. Ook oud-jeugdprins Raymond 1 (staatssecretaris Raymond Knops) nam deel aan de rondleiding. Europarlementariër Jeroen Lenaers leidde de heren rond. Ze bezochten onder andere de
bekende plenaire zaal. Na deze rondleiding volgde er een tour door Brussel, in kostuum. Dat schepte
veel bekijks. De heren vervolgden de reis naar Antwerpen waar ze ‘s avonds uitgingen. De dag erna
eindigde het weekend aan het speciaalbier bij brouwerij Hertog Jan in Arcen.

service 23

30
05

Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Musical Schijnheilig bij Froxx
America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
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
31 mei t/m 6 juni 2019
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

repetities. De musical draait om een
klooster met grappige, gezellige en
gekke nonnen.
Moeder Overste wordt flink op de

proef gesteld, want er is een
onverwachte ‘gast’ in het klooster die
de nodige onrust met zich meebrengt.

Open dag Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum
De Stichting Historische Kring Grubbenvorst-Lottum is binnen gemeenschapshuis ‘t Haeren in Grubbenvorst
verhuisd naar de locatie van de voormalige kleuterspeelzaal Puk en Muk.
De stichting was in de oude ruimte
uit haar jasje gegroeid. Naar aanleiding van de verhuizing houdt de stich-

ting op zaterdag 1 juni en zondag 2
juni van 11.00 tot 17.00 uur een open
dag.

Bezoekers zijn welkom om te zien
en horen wat de stichting zo allemaal
heeft en doet.

Expositie over straffen
op kasteel Horst
Op Kasteel Huys ter Horst in Horst is vanaf zondag 2 juni de expositie Straffen door de eeuwen heen, te zien.
De expositie vindt plaats in het kader van de viering van 800 jaar Horst aan de Maas.

Kronenberg
19.15

Lottum
Meerlo

Over de schreef gaan, de duimschroeven aandraaien, opgroeien
voor galg en rad, op de pijnbank
leggen, geradbraakt, brandmerken,
aan de schandpaal en te kijk staan.
Alledaagse uitdrukkingen die al eeuwenoud zijn Ze hebben te maken met

hoe er in vroegere tijden met verdachten en veroordeelden werd omgegaan.
In de expositie wordt het rechtssysteem vóór en in de middeleeuwen en
tot aan de Franse tijd belicht.
De expositie wordt geopend op
zondag 2 juni en op die dag is het kas-

teel gratis toegankelijk. Verder is deze
expositie onderdeel van de openstelling op elke eerste zondag van
de maand tot en met september van
14.00 tot 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.kasteelhuysterhorst.nl

Melderslo
17.30
17.30

Meterik

19.00

Voor ons BP benzinestation aan de A67 ter hoogte van Velden
zijn wij op zoek naar een

enthousiaste medewerker (m/v)
voor in ons Wild Bean Café.

Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Vanaf september is de groep van
achttien leerlingen onder leiding van
musical docente Noëlle van Bussel
bezig met dans, zang en acteer

19.15

Griendtsveen
zondag

De musicalleerlingen van Froxx in Horst brengen zondag 2 juni tweemaal Schijnheilig, de musical. De show is
die dag te zien om 11.00 en om 14.30 uur.

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Het is een vacature voor 14 uur per week en betreft 2 vaste
dagen in de week. Leeftijd vanaf 18 jaar.
Ben jij spontaan, actief en kun je klantgericht werken, dan zou je
heel goed deel kunnen uitmaken van ons enthousiaste team.
Heb jij interesse in deze afwisselende job, stuur dan een mail
met je cv naar:
Thijs Reijnen BV, Europaweg 21, 5916 RP Venlo
077 - 472 31 10 | info@thijsreijnenbv.nl

Autobedrijf

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

GEZOCHT : CE Chauffeur
Wie zoeken we?
Een ervaren CE chauffeur met code 95 en ADR (of bereid om ADR te gaan behalen).
Waaruit bestaan de werkzaamheden?
Veelal uit dagritten met één of twee adressen in Nederland, Duitsland of België,
veelal uitgevoerd met een motorwagen (met aanhangwagen) of een trekker met oplegger.
Wie is SJT Venlo?
Sinds 1999 dé specialist op het gebied van snel- en spoedtransport binnen Europa,
gevestigd op Het Erf 15 in Sevenum. Bekijk alvast onze website www.sjtvenlo.nl
Waarom werken bij SJT Venlo?
Wij bieden een marktconform salaris in een leuke organisatie met leuke collega’s.
Interesse?
Neem telefonisch contact op met Ton van Bergen (06-1498 9211) of stuur een mail
voorzien van je C.V. naar administratie@sjtvenlo.nl
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T V Inruil
4K

ULTRA HD

SMART

1799,-

2499,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

OLED

500,-

GRATIS
BEZORGD!

4K OLED TV
TX-55FZW804

-/-

1299,-

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• Master HDR OLED • Perfect diep zwart en levensechte kleurexpressies
• Smart TV met Quad Core Pro voor razendsnelle reactietijden

500,-

1999,-

GRATIS
BEZORGD!

4K QLED TV
QE55Q85RALXXN

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• Direct Full Array 8X • QLED-scherm
• Quantum Processor 4K • One Invisible Connection

GRANDIOZE INRUILKORTING
op al onze tv's vanaf €995,- en bij inruil van een oude tv

81 32
cm’’

10 43
9 ’’
cm

Nog véél meer TV-Toppers!

249,-

199,-

549,-

449,-

• 43" (109 cm) • 4K Ultra HD • PQI 1400 • HDR

• 32" (81 cm) • HD Ready • 20 watt geluidsvermogen

7

SMART

4K TV / UE43RU7170S

LED-TV / LC-32HI3012E

Tummers

4K

ULTRA HD

NIEUW!

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

in

Tummers

Op Hemelvaartsdag zijn alle EP:Tummers winkels
geopend van 11.00 – 17.00 uur.

