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In samenwerking met
basisschool De Driehoek
organiseerde fanfare Renantia uit
Griendtsveen het project
Join Tha Club. Zondag 14 juni
vond de Battle plaats, waarbij
alle kinderen lieten horen wat ze
geleerd hadden tijdens de lessen
op school en het in een battle
opnamen tegen hun ouders.
De kinderen lieten horen wat ze
al geleerd hadden aan liedjes en
dansjes met en over blaasmuziek
en het spelen op koperen
blaasinstrumenten. Ook de
ouders hebben de
basisbeginselen geleerd van het
spelen op een koperinstrument
door middel van workshops.
De kinderen van de groepen 4, 5
en 6 bespeelden een
blaasinstrument en de kinderen
van groep 1, 2 en 3 dansten en
playbackten op het nummer
Ik neem je mee.
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Mogelijk tunnel onder spoorwegovergang
Stationsstraat
Van de vijf mogelijke oplossingen voor de spoorproblemen bij station Horst-Sevenum, gaan vier varianten uit
van een tunnel voor wegverkeer onder het spoor. Dat bleek tijdens een presentatie donderdag 11 juni door
gemeente Horst aan de Maas.
De gemeente besloot in okto
ber 2014 om de verkeersproblemen
rondom de spoorwegovergang op de
Stationsstraat in Horst opnieuw onder
de loep te nemen. Knelpunten op

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Gyonne
Schatorjé, Berend Titulaer,
Victor Verstraelen en Rosanne
Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

deze plek zijn onder meer de oplo
pende wachttijden als de spoorbomen
zijn gesloten, doorstroming van het
verkeer en de verkeersveiligheid van
onder andere voetgangers en fietsers.

Donderdag 14 juni werden tien varian
ten tijdens een bijeenkomst besproken.
Uit die tien zijn vijf voorkeursvarianten
gekozen. Deze worden nader uitge
werkt. Van deze vijf gaan er vier uit van

een tunnel voor wegverkeer onder het
spoor. Dit kan variëren van alleen een
fietstunnel tot een tunnel voor zowel
langzaam als snel verkeer.
In de komende periode wordt door
onder meer ProRail een spooranalyse
uitgevoerd voor de spoorwegover
gang op de Stationsstraat. Samen met

de resultaten van de al uitgevoerde
weganalyse wordt deze aangeboden
aan het ministerie van Infrastructuur
& Milieu. Hiermee hoopt Horst aan de
Maas deel te nemen aan het Landelijke
Verbeterprogramma Overwegen (LVO).
Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan
financiert de overheid mee aan de ver
betering van de spoorwegovergang.

Politie Limburg

Sleutelkluisjes afgeraden in
Horst aan de Maas
Politie Limburg adviseerde afgelopen week om te stoppen met het plaatsen van sleutelkluisjes bij zorgbehoevende ouderen. Dit advies komt naar
aanleiding van het stijgende aantal inbraken in Zuid-Limburg. Het plaatsen van een sleutelkluisje gaat volgens de politie ten kosten van de veiligheid
van ouderen.
Sleutelkluisjes worden door
ouderen of zorginstellingen geplaatst
buiten het huis, zodat toegang tot de
woning kan worden verschaft. In vele
gevallen krijgt de zorgverlener of
het familielid toegang tot de sleutel
van de woning door middel van een
cijfercode. Een woordvoerder van de
politie vertelt dat de sleutelkluisjes
heel gemakkelijk van de muur af
te breken en open te maken zijn.
“Hulpbehoevende ouderen zitten

hierdoor vaak in een tweestrijd. Aan
de ene kant zorgt een sleutelkluisje
ervoor dat ze zich veilig voelen op
het gebied van zorg, omdat een
zorgverlener heel snel naar binnen kan
als dat nodig is. Aan de andere kant
maakt het ouderen ook kwetsbaar,
omdat het inbrekers gemakkelijker
gemaakt wordt om in te breken. Dan
moet je je afvragen welk belang het
zwaarst weegt.”
Zorginstelling Proteion zegt de

sleutelkluisjes in Horst aan de Maas
enige jaren geleden al afgeschaft
te hebben. “De Raad van Bestuur
heeft enkele jaren geleden, ook
met betrekking tot de veiligheid,
besloten dat wij deze kluisjes niet
meer plaatsen. Wij adviseren onze
klanten andere systemen, zoals een
elektronisch slot. Omdat dit een vrij
kostbare oplossing is, laten we de klant
vrij in de keuze. We spreken met de
klant af dat ze een manier moeten

bedenken om ons binnen te laten,
maar zij kiezen zelf op welke manier
ze dit realiseren. Sommigen kiezen
nog voor een sleutelkluisje, maar
er zijn bijvoorbeeld ook ouderen
die ergens een sleutel verstoppen”,
vertelt Ank Kleuskens van Proteion,
afdeling Telezorg.
Ook een woordvoerder van het
Groene Kruis Horst aan de Maas geeft
aan niemand te verplichten tot het
plaatsen van een sleutelkluisje.

Gemeente controleert huisvesting
arbeidsmigranten

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

Gemeente Horst aan de Maas heeft onlangs drie locaties waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest gecontroleerd op veiligheid. Op één locatie werden
units aangetroffen die illegaal waren geplaats en niet brandveilig waren. Op last van burgemeester Kees van Rooij zijn deze per direct gesloten.

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

De arbeidsmigranten die in
de units woonden, zijn elders
ondergebracht, laat een woordvoerder
van gemeente Horst aan de Maas
desgevraagd weten. Naast de
controle op veiligheid, was het doel
van de actie ook het voorkomen en
bestrijden van uitbuiting van personen,
het opsporen van belasting- en

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

premiefraude, uitkeringsfraude en
illegale tewerkstelling. De controle
was met name gericht op huisvesters,
werkgevers en uitzendorganisaties.
Volgens de gemeente kan
geconcludeerd worden dat de leef
omgeving op de drie bezocht locaties
over het algemeen goed was. Er
stond nog een vierde locatie op de

Honden vallen
schapen aan

planning. “Daar was echter op dat
moment niemand aanwezig”, aldus de
woordvoerder. “Er was geen tijd meer
om daar op een andere moment terug
te gaan.”

Nader onderzoek
Naar aanleiding van de acties
gaat de Belastingdienst nog nader
onderzoek doen bij enkele werkgevers
en personen in Horst aan de Maas.
Er weden tijdens de acties verder
veel auto’s aangetroffen met een
buitenlands kenteken, voornamelijk

Pools. Een aantal eigenaren van
deze auto’s krijgt vermoedelijk een
naheffingsaanslag BPM (belasting van
personenauto’s en motorrijwielen)
omdat zij woonachtig zijn in Nederland
en het voertuig hen feitelijk ter
beschikking staat. Daarnaast dienen
zij ook Motorrijtuigenbelasting in
Nederland af te dragen. De actie was
onderdeel van het regionale project
Het Belang van Arbeidsmigranten
en werd naast Horst aan de Maas
ook in Nederweert en Peel en Maas
gehouden.

De politie Horst waarschuwt hondeneigenaren hun hond aangelijnd
te houden wanneer ze gaan wandelen in de wijk de Afhang in Horst.
Daar grazen namelijk schapen op het met hekken afgeschermde wandelgebied op de hoek Beekstraat/Janssenweg.
Volgens de politie hebben omwo
nenden aangegeven dat mensen hun
honden daar regelmatig los laten
lopen, terwijl er een aanlijngebod
geldt. De dieren jagen de schapen
op. “Los van de stress bij de dieren
zijn er al enkelen in de beek beland.
Vorig weekeinde werd zelfs de staart
van een schaap door een loslopende
hond afgebeten”, schrijft de politie

op Facebook. “Aanspreken van de
baasjes door de buurt schijnt niet of
nauwelijks te werken. De politie doet
een ernstig beroep op de honde
neigenaren hun hond aangelijnd te
houden en zal daarop controleren.
We hopen dat het niet nodig zal zijn
maar hardleerse mensen kunnen
een bekeuring van 97 euro tegemoet
zien.”

Proeverij kleur,
stijl en make-up

€75,00

€37,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

18
06

nieuws 03

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

Voor vader

De lekkerste
aardbeien vlaai

www.bakkerijbroekmans.nl

Priesterjubileum
Deken De Graaf Woutering vierde zondag 14 juni zijn 25-jarig priesterjubileum. Voorafgaand aan de mis in
de Lambertuskerk in Horst, werd de deken thuis opgehaald door schutterij St. Lucia. Na de mis volgde er een
receptie in ’t Gasthoês in Horst. De Graaf Woutering volgde van 1983 tot 1989 zijn studie aan het groot
seminarie Rolduc. In 1989 werd hij tot diaken-assistent gewijd in Rolduc en benoemd in Horst. In 1990 werd
hij tot priester gewijd in Roermond en werd hij benoemd tot kapelaan in Horst. Sinds 2009 is hij deken van
het dekenaat Horst.

Heiligenbeeld voor woongebouw Hof te Berkel
Onder applaus van de bewoners werd op zaterdag 13 juni een Sint Antonius van Paduabeeld geplaatst in een
woongebouw in woonwijk Hof te Berkel in Horst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
Het beeld heeft een plek in de
gang van het woongebouw van De
Zorggroep gekregen. Naast het beeld
hangt een schilderij, waarop de lezen
is waar het beeld eerder heeft gestaan.
Het komt oorspronkelijk uit het klooster
van de zusters van het Kostbaar Bloed
in de plaats Koningsbosch. De zusters
zijn decennialang actief geweest in
zowel het Sint Antoniusziekenhuis als
het Sint Antonius verpleeghuis, het
latere Elzenhorst. Toen de zusters in
1989 vertrokken uit Horst, is het beeld
geschonken aan het verpleeghuis. Toen
is de belofte gedaan dat het altijd in
deze omgeving zou blijven.
“Ik ben erg blij dat die belofte

in stand wordt gehouden”, zegt Jan
Driessen. Hij is de voormalige directeur
van Elzenhorst. Daar heeft het beeld
tot nu gestaan. “We wilden het beeld
op een prominente plaats houden.
Die hebben we nu gevonden. Volgens
mij zijn de bewoners er ook erg blij
mee”, aldus Driessen.
Een van de zusters die nog in Horst
actief is geweest, is zuster Marije.
Zij vindt het een prachtig beeld.
“De gezichten zijn mooi. Ze kijken
zo blij. Als dit van mij was geweest
hadden ze het niet gekregen”, lacht ze.
Hof te Berkel is nog in opbouw.
Er worden extra voorzieningen voor
ouderen gebouwd. Zo moet er onder

meer een buurthuis voor de mensen
van het woongebouw komen.
Daar worden dan allerlei activiteiten
gehouden. Michel Peeters zet zich
hiervoor in. Hij voert overleg met de
partijen die dit mogelijk maken. Hij was
eerder lid van de cliëntenraad van
Elzenhorst. Hij ziet het beeld ook graag
komen. “Geweldig dat het beeld hier
heen verhuist”. Hij ziet graag nog meer
beelden naar Hof te Berkel komen.
“We hebben ook een Mariabeeld op
het oog. We willen hier een soort
devotieplek van maken”, vertelt
Peeters. “Er blijft weinig over als je hier
woont. Daarom zijn dit soort kleine
dingen belangrijk voor de mensen.”

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Geslaagden gemeente Horst aan de Maas
Voor de eindexamenleerlingen uit Horst aan de Maas was donderdag 11 juni een spannende dag. Geslaagd of niet? Hieronder een lijst van alle geslaagden uit Horst aan de Maas uit het eerste
tijdvak. Namens de redactie van HALLO Horst aan de Maas: gefeliciteerd.
Afdeling: Metalektro
Luca Classens Sevenum, Joey Driessen
Horst, Nick Geurts America, Davy
Gooren Broekhuizen, Joep Hesen
Lottum, Jur Janssen Swolgen, Niek
Janssen Sevenum, Dik Van de Kerkhof
Grubbenvorst, Niels Korver America,
Pim Obers Grubbenvorst, Wouter Ried
Grubbenvorst, Davy Timmermans
Kronenberg, Guus Versleijen Horst,
Jur Versleijen Broekhuizen, Jeroen
Verstraten Broekhuizenvorst

IVO Deurne

Horst, Gé Custers Meerlo, Vera van
Deelen Broekhuizen, Sam Derks
Sevenum, Joost Derksen Horst, Fons
Deelschool
Dijk Meterik, Steffie Driessen
Hub van Doornecollege van
Hegelsom, Kaya Drissen Sevenum,
Basisberoepsgerichte
Anouk Ebbenhorst Swolgen, Delano
leerweg
van Eijsden Broekhuizen, Carlien van
Enckevort America, Nienke Engelen
Lars Honings Griendtsveen, Iris van
Sevenum, Lieke Engels Broekhuizen,
Mullekom Griendtsveen, Len van der
Imke Ermers Kronenberg, Youri
Steen Griendtsveen
Fonteyne Lottum, Juul van Gasteren
Sevenum, Femke van Gerven Swolgen,
Kaderberoepsgerichte
Jikke van Gerven Swolgen, Lieke Geurts
leerweg
Horst, Toon Gooren Broekhuizenvorst,
Stijn Haumann Sevenum, Sacha
Sasja van der Sterren Griendtsveen
Hendriks Sevenum, Sven Hesen
Deelschool Alfrinkcollege Melderslo, Patrick Hoeben Horst, Judith
Hoeijmakers Horst, Laura Hoogers
Gemengde Leerweg
Kronenberg, Bram Houben Melderslo,
Jop Joosten Griendtsveen, Anne de Vries Xiaya Hu Horst, Wesley Janssen
Sevenum, Melvin Janssen Kronenberg,
Griendtsveen
Jeffrey Jeuken Melderslo, Iris Joosten
Horst, Lina Keijsers Hegelsom, Patrick
Deelschool
Kellenaers Hegelsom, Niels Keltjens
Peellandcollege
Lottum, Dennis Kern Swolgen, Ilse
havo
Kleuskens Hegelsom, Loïs Kleuskens
America, Chelle Korstjaans Meterik,
Gwen Verdellen Sevenum
Bas Kuijpers Horst, Joey Kusters
Meerlo, Sid Lemmen Horst, Josje
van de Leur Grubbenvorst, Rob van
Lier Horst, Ricardo van Lierop Horst,
Jelle van de Lisdonk Melderslo, Koen
vmbo Theoretische
Litjens Hegelsom, Joshua Litjens
Leerweg
Lottum, Hilde Litjens Swolgen, Sven
van Loo Broekhuizen, Kirsten du
Kim Alaerds Horst, Fleur te Baerts
Lottum, Manon Baetsen Grubbenvorst, Maine Kronenberg, Anouk Marcellis
Melderslo, Remco Martens Horst, Ruud
Daisy Beckers Horst, Ina Beeren Horst,
Meijers Horst, Joyce van den Munckhof
Jules van den Bekerom Horst, Stef
Hegelsom, Dorothé van de Munckhof
van den Bercken Grubbenvorst, Linde
America, Willem van den Munckhof
van Berlo Sevenum, Lara Beurskens
Horst, Gaël Ndombele Sevenum, Simon
Swolgen, Loïs Bierens Horst, Lieke
Nobel Broekhuizen, Loes Opbroek
Bodelier Sevenum, Niels Bonten
Lottum, Iris Papenborg Lottum, Sil van
Meerlo, Sharon Boots Horst, Martijn
de Pasch Lottum, Ruben Peeters Horst,
Boots Kronenberg, Sanne Bouten
Thierry Peeters Horst, Jimmy Peeters
Lottum, Kim Broekmans Lottum,
Broekhuizen, Sjuul Philipsen Tienray,
Cato Camps Horst, Maud Camps Horst,
Pleun Philipsen Horst, Femke Pouwels
Jodie Clout Melderslo, Jenny Coenders
America, Suus Raedts America, Freek
Horst, Sandro Cooiman Horst, Matty
Ramaekers Meterik, Arian Rasouli
Cortenbach Horst, Ryan Crompvoets
Sevenum, Iris Reijnen Broekhuizen, Rik
Broekhuizenvorst, Jeffrey Cuppen

Dendron College

Reinders Melderslo, Imke van Rengs
Melderslo, Jordi Van Rens Meterik,
Daniëlle van Riemsdijk Lottum,
Sven van Roessel Horst, Maartje van
Rossum Horst, Jelle Rutten Lottum,
Ali Sardari Shahbolaghi Hegelsom,
Lars Sassen Horst, Charlie Schatorie
Horst, Frank Schellekens Lottum, Tijs
Schlooz Sevenum, Carmen Seuren
Melderslo, Mandy Smedts Horst,
Celina Smits Sevenum, Leonie Stappers
Sevenum, Jet Steeghs Meerlo, Lindsay
Van der Sterren Horst, Jasper Stoop
Broekhuizenvorst, Wiebe van Stratum
Horst, Rens de Swart Swolgen, Manon
Swinkels Hegelsom, Levon Tamazyan
Horst, Femke Theunissen Horst, Luuk
Thielen Lottum, Niek Thielen Melderslo,
Stef Thijssen Broekhuizen, Demi
Thomassen Tienray, Femke Tros Horst,
Jelle Ummenthun Sevenum, Robin
van der Velden Horst, Stijn Verberne
Horst, Tamar Verdellen Melderslo,
René Vergeldt Lottum, Joyce Verheijen
America, Puck Verheijen Lottum,
Floor Verheijen Broekhuizenvorst, Ron
Verlinden Melderslo, Thyra Vermeulen
Swolgen, Simone Verstraaten
Melderslo, Mirthe Vervoort America,
Daan Vissers Hegelsom, Juul Vullinghs
Kronenberg, Lex Vullings Meerlo, Lonne
Vullings Hegelsom, Perry Wanten
Sevenum, Emma Wanten Sevenum,
Judy van Wijlick Broekhuizen, Jip
Wijnen Horst, Patrick Wilmsen Lottum,
Stef Wismans Horst

vmbo Kaderberoeps
gerichte Leerweg
Afdeling: Bouwen, Wonen en
Interieur
Joep van den Beuken Sevenum, Guus
Bovee Hegelsom, Josh Breukers Lottum,
Jeffrey Coppus Horst, Sander Joosten
Horst, Roy Linders Lottum, Pepijn
Loonen Broekhuizen, Sjoerd Lucassen
Sevenum, Niek van Rens Meterik, Kiki
de Swart Horst, Rob Verbong Meterik,
Wessel Walter Sevenum

Afdeling: Zorg en Welzijn
Kyra Appeldoorn Lottum, Ryan Bartels
Lottum, Sven Beurskens Swolgen,
Kayla Camps Meerlo, Luuk van
Deelen Lottum, Pascalle Elbersen
Horst, Maartje Geurts Meterik, Dewi
Groen Horst, Julian Hectors Sevenum,
Tessa Hegger Melderslo, Deveny van
den Hoed Sevenum, Koen Hoogers
Kronenberg, Gielke Jakobs Sevenum,
Marloes Janssen Horst, Minouk Joosten
Horst, Nena Kleuskens America,
Michelle Kristal Melderslo, Anna
Kuijpers Horst, Hanne van de Laak
Meerlo, Anne-Fleur Lemmen Horst,
Sander Lemmen Sevenum, Maxime
Lenssen Sevenum, Sophie Leupers
Horst, Malon Linskens America,
Jennifer Litjens America, Esmée Maas
Horst, Kayleigh Philipsen Kronenberg,
Destinee Ramsaroop Horst, Daniek
Roelofs Horst, Anouk Rutten Meerlo,
Jim Schatorie Horst, Eefje Sonnemans
Lottum, Imke Vergeldt Tienray, Elize
Verrijdt Grubbenvorst, Laura Vissers
Meerlo

vmbo
Basisberoepsgerichte
leerweg
Afdeling: Bouwen, Wonen, Interieur
Sjuul Bovee Hegelsom, Stijn Janssen
Horst, Jim Moorrees America, Jacky
Nguyen Horst, Umit Özdemir Sevenum,
Jeroen Pernot America, Tink Rijnen
Horst, Stan Rutten Melderslo
Afdeling: Metalektro
Bjorn Cuppen America, Ayman D’Urso
El Nemr Horst, Kelly Gielen Horst, Pim
Hendrix Grubbenvorst, Mitch van den
Heuvel Lottum, Tom Jansen America,
Wyatt Klok Swolgen, Loet van der Markt
Sevenum, Mick van Mil Lottum, Jim
Nijssen Horst, Roy Verberkt Horst, Leon
Verlinden Swolgen, Alex de Veth Horst,
Stan Zegers, Hegelsom.
Afdeling: Zorg en Welzijn
Evy Aerts Horst, Auke Alards Melderslo,
Luc Appeldoorn Kronenberg, Megan
Bretherton Grubbenvorst, Tamara
Derckx Tienray, Imke Gijzen Melderslo,
Louka van Heijst Sevenum, Jill
Holtackers America, Kayleigh Huijs
Horst, Niels Janssen Melderslo, Wouter
Janssen Kronenberg, Xamira van
Leur Tienray, Lotte van Lipzig Horst,
Chantal Lith Melderslo, Swen Nijssen
Sevenum, Rick van Rens Horst, Bram
Sanders Horst, Jacky Slof Swolgen,
Celine Swinkels Horst, Li-Xue Theloesen
Sevenum, Cassandra Verstegen
Sevenum
NIL-lasdiploma
Joey Driessen Horst, Nick Geurts
America, Joep Hesen Lottum, Jur

Janssen Swolgen, Niek Janssen
Sevenum, Niels Korver America,
Pim Obers Grubbenvorst, Roy
Verberkt Horst, Jeroen Verstraten
Broekhuizenvorst
Limburgs kampioen lassen
Roy Verberkt Horst

havo
Carmen Achten Meterik, Arian Adil
Horst, Luuk Arts Hegelsom, Laurey
Arts Horst, Sjuul Baeten Meterik, Imke
Bartels Melderslo, Luka Beekman
Horst, Dominique van Berlo Meterik,
Nick van Berlo Meterik, Robin van
Berlo Grubbenvorst, Joep Beurskens
Broekhuizenvorst, Lisa Bosma Horst,
Janine Bouten Hegelsom, Jip Claessen
Horst, Tiemke Claessens Sevenum,
Geeske Claessens Sevenum, Riordan
Clemens Horst, Bart Coenen Melderslo,
Mirthe Cox Hegelsom, Fleur Cuenen
Hegelsom, Clint Cuppen Horst, Jasper
Derikx Broekhuizen, Veerle Derks
Sevenum, Esmée Douven Horst, Davey
Ewalds Melderslo, Sem Friesen Meerlo,
Teun Geerets, Oirlo; Esmée van Gerven
Swolgen, Kevin Gielen Hegelsom, Teun
van de Goor Kronenberg, Gijs Gooren
Blitterswijck, Paul Groenewegen
Hegelsom, Laura Hectors Sevenum,
Jeroen Heijligers Horst, Laura Hendriks
Sevenum, Anouk Hermans Sevenum,
Deborah Hesen Hegelsom, Koen
Hoeijmakers Sevenum; Boy Hofmans
Meterik, Ruud van den Homberg
Meterik, Isa van den Hoogen Sevenum,
Marloes van Hoppe Sevenum, Dirkje
Houben Horst, Bart Houben Sevenum,
Anne van der Hulst Sevenum, Thijs
Jacobs Meerlo, Jens Jacobs, Castenray;
Teun Jakobs Meterik, Anne Jakobs,
Castenray; Floor Janssen Meterik,
Sanne Janssen Horst, Koen Janssen
Sevenum, Sil Janssen Swolgen, Kani
Kamalizadeh Horst, Kjeld Keltjens
Swolgen, Kim Kleeven Horst, Loes
Kleeven Horst, Thijs de Lange Meerlo,
Ayla Lemmen Horst, Julie Lemmen
Sevenum, Jeroen Lenssen Horst, Celine
Lenssen Horst, Emma Lommen Horst,
Timo Lubbers Tienray, Dirkje Maessen
Meterik, Sam Majoor Horst, Daphne
van Meijel Sevenum, Daphne Meijers
Broekhuizen, Thijs Mooren Hegelsom,
Lotte van den Munckhof America,
Fenna van den Munckhof America,
Demi Naus Sevenum, Kristie Naus
Horst, Nick Niehsen Horst, Femke van
de Pasch Melderslo, Rik van de Pasch
Meerlo, Stan Peeters Horst, Bas Peeters
Horst, Karlijn van der Poel, Evertsoord;
Rein Poels Meerlo, Jenna Reijnders
Hegelsom, Max Reijntjes Meerlo, Pim
van Rens Grubbenvorst, Lotte van
Rens Meterik, Patrick Schattevoet
Sevenum, Rian Schobers Hegelsom,
Martijn Schoeber Horst, Sophie Schreurs
Sevenum, Stef Schreurs Melderslo, Giel
Seuren Broekhuizenvorst, Teun Sijbers
Sevenum, Sam Slaats Horst, Wesley
Smits Horst, Stijn Spreeuwenberg
Melderslo, Lars Stappers Hegelsom,
Lisan Stappers Sevenum, Evie Stappers
Hegelsom, Teun van der Sterren
America, Teun Stiphout Sevenum,
Jordi Straatman Horst, Carline Tacken
Sevenum, Frederick The Horst, Li-Yen
Theloesen Sevenum, Robin Thielen
Swolgen, Kay Thijssen Sevenum, Stijn
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Ummenthun Sevenum, Nick Verbong
Horst, Femke Verheijen Lottum, Milou
Verkoijen Grubbenvorst, Iris Verlinden
Melderslo, Evie Verstegen Sevenum,
Lynn Vestjens Grubbenvorst, Bridget
Vogelzangs America, Thijs Vullings,
Evertsoord; Britt Vullings Sevenum,
Karlijn Weijs Lottum, Jill Willems
Hegelsom, Richard Wilmsen Lottum,
Jarno Zelis Sevenum

atheneum
Jesper Baltessen Horst, Julia Bentlage
Swolgen, Meike van den Beuken
Kronenberg, Linda Boekestijn Horst, Lars
Bouten Horst, Aniek van den Brandt
Melderslo, Mara Brouwers Lottum,
Paul Coenen Melderslo, Leon Cuppen
Meterik, Lisa Droog Kronenberg, Myrna
van Enckevort Sevenum, Tim Engels
Sevenum, Luuk Gooren Horst, Machiel
van Helden Broekhuizenvorst, Michelle
Hermans America, Gijs Hoeijmakers
America, Els van Hooft Meerlo, Sjoerd
Huijs Sevenum, Tessa Jacobs Horst,
Kevin Jenniskens Meterik, Bob Keijsers
Horst, Dennis de Koning Meterik,
Sandra van Leeuwen Melderslo, Koen
Linssen Horst, Ilse Litjens Swolgen,
Fenne Lommen Broekhuizenvorst,
Jelle Luttge America, Stijn Majoor
Horst, Eveline Massop Horst, Sjoerd
van Megen Lottum, Jaer Mertens
Sevenum, Kris Muijsers Sevenum,
Marèl van Osch Horst, Stijn Peeters
Horst, Yoeri Poels Grubbenvorst, Mandy
Pustjens Lottum, Anne Riswick Horst,
Quentin Robben Grubbenvorst, Mart
Roodbeen Kronenberg, Ruby van
Rossum Horst, Anouk Sanders Horst,
Rachelle Schirmann Broekhuizen,
Lisanne Schreurs Melderslo, Anouk
Smits Horst, Jelle Snijders Grubbenvorst,
Koen Straten Horst, Anke Straten Horst,
Vera de Swart Swolgen, Roy Teeuwen
Kronenberg, Elke Truijen Sevenum, Timo
Versteegen Sevenum, Thijs Verstegen

Sevenum, Lars Verstraelen Horst,
Isabelle Vullings Horst, Daphne Wijnen
Sevenum

gymnasium
Willem Aerts Kronenberg, Jole van
Berlo Horst, Ramon Boekesteijn
Horst, Timo Camps Horst, Tijn Fleuren
Sevenum, Kim Geurts Horst, Renske
de Groot Sevenum, Gijs Herings Horst,
Leah Jacobs Horst, Danique Janssen
Lottum, Tim Janssen Sevenum, Menno
Koster Horst, Manon Koster Horst,
Jeroen Lemmen Sevenum, Menno
Lubbers Tienray, Cas van den Munckhof
Swolgen, Yana van de Sande Meerlo,
Koen Stegmeijer Sevenum, Casper
Tacke Horst, Kris Thielen Lottum, Eva
Tielen Kronenberg, Manon Verberne
Horst, Joukje Wanten Broekhuizen,
Melissa in ’t Zandt Grubbenvorst

Hebben America, Rianne Janssen
Kronenberg, Sjoerd Janssen Sevenum,
Maurice Keijsers Horst, Marieke Kurver
Horst, Doreen Luth Sevenum, Jannie
Poels Meterik, Maud Rijs Sevenum,
Freya de Vries Meerlo

Basisberoepsgerichte
Leerweg
Zainabu Irakoze Horst, Demi Juwett
Grubbenvorst, Coco Nabben Sevenum,
Merle Rijnbende Melderslo, Stijn
Schoeber Melderslo, Sander Smets
Horst, Wendy Vercoulen Grubbenvorst,
Nouchka de Vries Meerlo, Dennis
van Middendorp Kronenberg, Lotte
Hoeijmakers Evertsoord, Gijs Janssen
Melderslo, Leonie van Lier Sevenum,
Kevin Peters Lottum, Stijn Smits
Evertsoord, Nick Vermazeren Lottum,
Giel Vullings Meterik

Citaverde College Raayland College
Gemengde/Theoretische
Venray
Leerweg

Lisan Bartels Horst, Job van Denderen
Hegelsom, Lotte van Enckevort
Sevenum, Lynn Kemmelings Sevenum,
Lieke van Limbeek Griendtsveen, Tessa
van de Munckhof America, Jill Philipsen
Kronenberg, Bram Twaalfhoven
Hegelsom, Femke de Vaal Evertsoord,
Joeri Verhaagh Grubbenvorst, Timo
Verheijen Horst, Lars Vogels Horst

havo 5
Fieke Litjens Broekhuizenvorst

vmbo 4 theoretische
leerweg
Jaël de Wolf Tienray

Praktijkonderwijs

Kaderberoepsgerichte
Leerweg

Ilyas Abdullahi Horst, Esmé Overvliet
Swolgen

Bjorn Alards Horst, Jigaye Kurvers Horst,
Bart van de Laar Meerlo, Romee Lek
Horst, Kevin Peijs Grubbenvorst, Kiki
Peters Grubbenvorst, Ilona Rongen
Melderslo, Kjell Smedts America,
Nina Wijkel Horst, Loes Zanders Horst,
Peter van den Berghe America, Mieke

Overige scholen
Het Blariacum College in Blerick, het
Valuas College en College Den Hulster
in Venlo maken pas de namen van
hun geslaagden bekend na het
tweede tijdvak.

VANAF 8 JUNI

SUMMERSALE

25%
KORTING OP DE

ZOMERCOLLECTIE*

SPECIALEGEN
A
A NBIEDIN GEN
MET KORTIN
*
TOT WEL 70%!

*tenzij anders aangegeven

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

OPROEP
VoorOorlogsmuseum
versterking van ons team
zijn wij
op zoekbestaan
naar
Het
zou niet
kunnen
zonder de inzet van
de vele vrijwilligers die zich er nu al voor inzetten.
Bij verschillende evenementen kunnen wij de hulp van

Vrijwilligers (m/v) voor ons fotoarchief

extra vrijwilligers
die het leuk vinden om samen met andere
collega’s op donderdag en/of vrijdag van 09:00
tot 17:00 uur actief te zijn met collectiewerk in
ons museum.

Wat u hiervoor nodig hebt is een collegiale instelling, interesse in geschiedenis, en ervaring met
Microsoft Word en Excel. Wij bieden een museum
dat altijd in beweging is en een prettige werksfeer.

goed gebruiken. Het gaat dan om 1 of 2 dagen in het weekend,
bijvoorbeeld
bij het
Santa
Eventenkomend
weekend
20-21
De activiteiten bestaan
vooral
uit hetFe
ordenen
Voor meer
informatie over
dezejuni
functie kunt u per
ofbeschrijven
voor toekomstige
evenementen.
zoucontact
zichopnemen
af en toe
van foto’s uit onze
collectie. Op dit Wie
email
metwillen
Erik van den Dungen,
directeur,
via e.vandendungen@oorlogsmuseum.nl
moment is en
al een
van die foto’s online
terug
inzetten
wildeel
oproepbaar
handen/of
spandiensten
verrichten?
te vinden op de BeeldbankWO2. Maar uiteinde-

lijk willen
we ons
op die
En als u belangstelling heeft, dan ontvangen we
Te
denken
valtfotoarchief
hierbijhelemaal
aan horeca-,
manier
voor
het
publiek
beschikbaar
te
maken.
graag een mail met een korte motivatie en CV.
toezicht- (m.n. op veiligheid) of controlewerkzaamheden.

Meld je aan via vrijwilligers@oorlogsmuseum.nl

di

dinsdag met de markt
Vaste aanbieding

Brooddag
3 broden 5,50
woensdag

wo Vaste aanbieding
alle broden
10% korting
vrijdag en zaterdag
vr weekaanbieding
vlaaien 8,50
za alle
g.d. en l.d. per stuk

OOK vanuit de
LEER/ZORGBAKKERIJ
de gehele week
LEUKE AANBIEDINGEN
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30
Fax 077 398 74 68

ronde witte broodjes
10 halen, 8 betalen bakkerijgerards.nl

HALLO in Roemenië
Toos Aerts-Hendrix uit Swolgen was niet lang geleden samen met Don Gijzen, en Maria en Peter Rongen
met Stichting Caritas op werkvakantie in Roemenië. Ze bracht er onder andere een bezoek aan een sanatorium in de stad Brad. Ook bezocht ze de stad Oradea. Haar werkbezoek stond in het teken van het brengen
van hulpgoederen uit Swolgen naar het land. “Ze hebben hier tachtig prachtige elektrische bedden gekregen.
Jammer genoeg kon vanwege de kosten niet alles op de elektriciteit aangesloten worden”, zegt Toos.
Behalve bedden ging er ook kleding naar Roemenië.

VOOR AL UW

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

FSFEESTEN
TH U IS- & BEDRIJ

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Met verdriet moeten we afscheid nemen van

Jij maakt de wereld
nog mooier!
Welkom lieve

Jeu Geurts
*30-04-1928

Mathijs

†

14-06-2015

Hij heeft zich meer dan 25 jaar ingezet voor onze zaak.
Voor ons was Jeu, “Ôzze Va”, een lieve, zorgzame en prettige collega.

9 juni 2015
Trotse ouders en grote zus:
Remco & Annet, Jasmijn
Scheres-Verheijen
van Douverenstraat 11
5961 JH Horst

In verband met zijn overlijden
zijn wij vrijdag 19 juni tot 15.00 uur gesloten.
Drankenhandel Slijterij Weijs Horst

We kunnen er eindeloos over praten…
Maar vergeet ondertussen niet te leven.
Dat is het belangrijkste!
~Jan~

Jan Vogelzangs
echtgenoot van

Ien Vogelzangs-Kleuskens
trotse papa van

Met verslagenheid hebben wij vernomen
dat onze oud-kaartvriend

Jeu Geurts

Geboren

Wendy
Hij overleed in de leeftijd van 50 jaar.
* Melderslo, 7 oktober 1964
Ien
Wendy

op zondag 14 juni is overleden.
Vele jaren mochten wij genieten van zijn humor
en trouwe aanwezigheid.

Lars
8 juni 2015
Zoon van Dick Vergeldt
& Ilze Jenneskens
De Steegh 5
5973 PZ Lottum

Familie Vogelzangs
Familie Kleuskens

Kaartvrienden Mart†, Jan†, Toon en Chris.

11 juni 2015

16 juni 2015
Zoon en broertje van
Jaap Jansen en Rosanne
van de Vossenberg
Fiene
Danielweg 40
5962 AS Melderslo

Til Beelen-van den Bekerom
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 4 juli 2015
om 18.00 uur in de H. Lambertuskerk te Horst.
Mirjam Beelen - Twan Heuijerjans
Yvonne en Math Verstraelen-Beelen
Lars en Glenn

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Met dyslexie naar de brugklas.
Kom samen met andere ouders,
kinderen van gedachten wisselen over
de overgang groep 8/brugklas o.b.v.
een dyslexie-specialist. Op 29 juni
19:00 in Sevenum. Meld je aan via
info@reachup.nl of tel. 06 50 27 19 73.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Biodanza, dans van het leven.
Een uitnodiging tot de vreugde van
het leven, plezier van dansen.
Elke woensdag in ‘t Gasthoes in Horst.
Geef je op voor gratis kennismakings
les: www.biodanzainmotion.nl
tel. 06 40 13 08 04.
Te koop bbq pakket: bbq vlees
van onze scharrelvarkens. Pakket
voor 4 personen € 18.-. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.

Kinderdagverblijf

Bambino

Te koop pioenrozen en zonnebloemen
€ 2,- per bos. Verse peulen € 2,- per
bakje. Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.

Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

AKTIE

Gerard Smuldersstraat 11, 5966 NR, America
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op woensdag 17 juni j.l.
in de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken
voor de warme blijken van medeleven, getoond
na het overlijden en bij de uitvaart van mama, mam en oma

Tuur

Mam Vogelzangs

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Antje,
kinderen en kleinkinderen.

Dankbetuiging

Geboren

† Venlo, 11 juni 2015

Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, aardbeien, rabarber
enz. naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
‘t Winkeltje, Herstraat 44. Jeans,
jeans jackets, tops, korte broeken,
3/4 broeken, lange broeken, jassen,
jurken, rokken en veel meer. Iedere dag
weer nieuwe spullen tegen vriendelijke
prijsjes met als extra bonus
aantrekkelijke acties!
Uw feest in een huiskamercafé?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl
Heerlijke verse asperges te koop!
Ook geschild! Verhaeg Asperges,
Kranestraat 38 Horst. Ma t/m vrij
10-12u en 13-17u. Za 9-17u. Zo op
afspraak of 11-12u. Tel. 077 398 65 90.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Gezocht personeel. Wij zijn op zoek
naar enthousiaste mensen vanaf 15
jaar die ons leuke team willen komen
versterken. Voor meer info mail naar
info@eetwinkelbebo.nl

Ozze groep kamereuj is neet mier compleet.

Jan Vogelzangs
haet os vul te vroeg verloate.
Jan, bedankt vur al die joare fijne vriendschap!
Ien, Wendy en familie hiel vul sterkte.
Piet, Ger - Marian, Peter - Ellen, Twan - Erna, Jan - Berna,
Ivo - Pavla, Rik - Anjo, Rien - Mariëlle, Ludo - Marlies

Met groot verdriet nemen wij veel te vroeg afscheid
van onze consul en gedreven lid van onze terreincommissie

Jan Vogelzangs
Hoewel zijn gezondheid hem de laatste tijd in de steek liet, bleef
hij tot het laatst fanatiek, zover hij kon, in het verzorgen van ons
sportpark voor zowel AVV America en KV Erica (nu SV Oxalis).
In Jan verliezen wij een zeer gewaardeerd vrijwilliger.
Ien, Wendy en verdere familieleden,
veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur en leden van AVV America en SV Oxalis.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Na 5 jaar gaan wij sluiten.
Dit weekend hebben wij ‘’tempera
tuurkorting’’ op alles! De temperatuur
bepaalt je korting! Vanaf 19 juni start
onze megauitverkoop! Alles gaat dan
weg voor een appel en een ei! Second
Life Exclusive Horst.
Hulp in de huishouding. Gezocht
poetshulp, 1 x per week in Horst.
Liefst op vrijdagochtend. Interesse?
Bel: 06 12 85 08 67 (na 19.00 uur).

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Mini pelgrimstocht. Geen tijd om naar
Compostella te lopen? Alternatief: de
mini--pelgrimstocht in eigen regio.
Een combinatie van wandelen, stil-zijn
en wandelcoaching. Vrijdag 26 juni
9 tot 16.00 uur. www.huisikben.nl
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Dag en nacht bereikbaar

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 28 JUNI 2015

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com
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Heel trots zijn wij, zo een moeder en oma te hebben gehad.
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.
Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
hebben wij afscheid moeten nemen van ‘os moe’ en lieve oma

Coba Kleven - Christiaens
weduwe van

Piet Kleven
* 03-06-1926

†

15-06-2015

Swolgen Rikie en Piet Holtermans
Loes en Rozé
Rob †
Lottum Ben en José Kleven
Petra en Rik, Lars
Nicole en Sem
Jeroen
Tienray Annemie en Thijs van Rens
Bart en Lidwien
Velden Jacqueline en Geert Vousten
Sandra
Suzan
Annet en Harmonie
Venray, 15 juni 2015
Kanakker 2A, 5866 BC Swolgen
Moeder is thuis waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen
op vrijdag 19 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden
op zaterdag 20 juni om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk,
Mgr. Aertsstraat 6 te Swolgen, waarna op wens van ‘os moe’
we haar bij pap te ruste leggen.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Een woord van dank aan alle mensen die haar in haar laatste
levensfase zo liefdevol verzorgd hebben.

Campers te huur. Vakantie plannen?
Huur een camper en geniet van de
vrijheid. Camper verhuur De Witte Horst
- Venlo. Luc Boekestijn 06 43 47 63 39.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
MathCraenmehr. Ik zoek nog steeds
iemand die voor een bevriende
muzikant de tuin wil doen op vrijwil
ligersbasis. Zodat hij nog ‘n tijdje kan
blijven wonen in zijn eigen inspirerende
omgeving. Bel 06 22 60 41 88. Dank.

Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Troubadour Math Craenmehr.
Er is weer nieuwe informatie (foto’s
en muziekfragmenten) beschikbaar op
de site www.muziekenspel.nl Reacties
zijn natuurlijk altijd welkom. Positief
bedoeld advies is altijd welkom.
Boeken: 06 22 60 41 88.
Woensdagmiddag 10 juni ben ik mijn
Rose & Rebellion babydrager met
gitaarprint verloren op traject
Campagneweg - Parallelweg Rotvenweg - Donkstraat (Meterik).
Eerlijke vinder? 06 10 70 30 44.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Grafmonumenten

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
jblijvend
Laat u vri naar uw
n
re
e
den
inform
ogelijkhe
m
n
e
js
ri
p

We danken iedereen
voor de vele gelukwensen,
kaarten en bloemen
die we mochten ontvangen
voor onze
Gouden huwelijksdag.
Bedankt!

Geert en Ria Luykx-Maes
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te huur éénpersoonswoning aan de
rand van Horst. 06 12 87 81 30.
Hortensiadagen: vrijdag 19 en
zaterdag 20 juni. Tijdens deze dagen
superaanbieding: div. srt. hortensia’s
o.a. Annabelle, boeren en pluim, 3 voor
€ 10,00 of 10 voor € 27,50 (op=op).
Wij zijn deze dagen open van 9.3016.30 uur. De koffie staat klaar.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08 ’t Veld Tuinplanten
Oude Heldenseweg (naast!! 13a)
Maasbree.
Zondagavond is onze electrische
damesfiets een wit/oranje Sparta Rx
meegenomen in Horst. Heeft iemand
hem gevonden of informatie graag
contact opnemen met 06 11 19 68 01.
Wegens omstandigheden gezocht:
een fijn nieuw thuis voor Beagle van
9 jaar. Zij is een lieve, rustige en aan
hankelijke hond. Tel. 06 20 60 87 94.
Huurwoning gezocht! Netjes jong stel
is per direct op zoek naar een huurwo
ning in Horst of omgeving voor tijdelijk
of langere termijn. U kunt mij mailen
op: Roelzoektwoning@gmail.com
Alvast bedankt.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in huis of ondersteuning
bij mantelzorg? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
Wie mist sinds 13-14 juni 2 dakradio
antennes? Tel. 06 57 38 93 35.
Sleutelbos verloren op weg van
Melderslo naar kasteelruine,
waarschijnlijk ter hoogte van de
Rowen Hook. Tel. 06 31 78 50 28.
Gevonden rode boodschappentas
met inhoud in de Kerkstraat in Horst.
Tel. 06 43 46 45 14.
‘ t Winkeltje, Herstraat 44. Gehele
maand juni: 3 halen=2 betalen op alle
kleding en schoenen! Het goedkoopste
artikel is geheel gratis. Wij hebben een
groot assortiment en heel vriendelijke
prijsjes. Tassen vol voor weinig geld!
Tuin en Terras. Gratis af te halen in
Hegelsom 88 terrastegels, wit met
zwart/grijs werkje. Niet helemaal glad,
40x40x4. Tel. 06 20 35 80 12.
SchuifwandkastenOpMaat.nl Gratis
offerte aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).
Vrijwilligers gezocht. Wij zijn op zoek
naar mannelijke vrijwilligers die het
leuk vinden om een thuiswonende man
met dementie en zijn naasten te onder
steunen. Gratis cursus. Meer informatie
vrijwilligerszorg HadM 06 52 66 95 70.
Voor onze zwager zijn wij op zoek
naar een gezellige vrouwelijke
vrouw/vriendin +/- 50 jaar. Hij houdt
van muziek, terrasje pakken, koken,
honden, romantiek, vakantie, nivo
lbo-mbo. Bel/app 06 30 02 24 94.
Koffieochtend Wijkcomité Norbertus:
woensdag 24 juni 10.00 - 12.00 uur in
het huis van de wijk.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

urnmonumenten
en restauratie

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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College tegen
komst windmolens
buitengebied
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas pleit voor de
plaatsing van windmolens in het Klavertje 4-gebied. Daarmee geeft zij
aan niet mee te willen werken aan het plan van het bedrijf Raedthuys
om een windpark in de buurt van Lottum te realiseren. Dat bleek tijdens
een commissievergadering over dit onderwerp op woensdagavond
10 juni.
In het Nationaal Energieakkoord is
vastgelegd dat er ongeveer 35 wind
molens geplaatst moeten worden in
Limburg, waarvan er al 8 geplaatst
zijn. Provincie Limburg heeft hiervoor
in het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL) plekken aangewezen
waar deze windmolens mogelijk
kunnen komen te staan. In Horst aan
de Maas omvat het voorkeursgebied
voor windmolens bijna het hele
buitengebied.

Proactieve houding
Tijdens de commissievergadering
gaf het college aan in Horst aan de
Maas ruimte te willen bieden aan 1 of
2 windmolens in het industriegebied
Klavertje 4 tussen de A73 en de
A67. Het buitengebied vindt zij geen
geschikte optie. Verantwoordelijk
wethouder Birgit op de Laak: “Als
gemeente willen we natuurlijk ons
steentje bijdragen aan het plan van
de provincie, maar windmolens in
het buitengebied zien wij niet zitten.
Windmolens passen in een industriële
omgeving zoals Klavertje 4. De
buitengebieden van Horst aan de
Maas zijn bedoeld voor natuur, groen
en agrarische ondernemers, niet voor
windmolens.”
Jan Wijnen van PvdA vroeg zich
af in hoeverre de gemeente af kan

wijken van het provinciebeleid.
“Kan de provincie afdwingen dat
de windmolens in het buitengebied
komen?”, vraagt hij aan het college.
Wethouder Op de Laak: “We willen
uitsluiten dat er windmolens op een
plek komen waar wij ze niet willen.
Vandaar dat we een proactieve
houding aannemen en zelf samen
met onder andere gemeenten
Venlo en Peel en Maas voorstellen
om de windmolens in het Klavertje
4-gebied te plaatsen. Wat ons
betreft zijn er qua visuele inpassing
in het gebied geen andere opties
mogelijk.”

Geen windmolens
Lottum
Het college geeft hiermee aan
ook geen windmolens te plaatsen
in het gebied tussen de Horsterdijk
en de losbaan in Lottum. Dit
was een voorstel van het bedrijf
Raedtshuys uit Enschede. Tijdens
de gemeenteraad van dinsdag 23
juni beslist de raad of zij het eens
is met de plannen van het college.
Als de raad akkoord gaat met deze
beleidsvisie, staat vast dat gemeente
Horst aan de Maas zich bij de
plaatsing van windmolens uitsluitend
richt op het gebied Klavertje 4.

Citaverde krijgt
windmolen
Bij het Citaverde College in Horst wordt volgend schooljaar een kleine
windmolen geplaatst voor educatieve doeleinden. De windmolen past
goed in het duurzame beleid dat de school voert, aldus adjunct-directeur
Marlies Scheres.
De kleine tweedehands
windmolen, van ongeveer 10 meter
hoog, wordt op het terrein van de
school geplaatst naast of bovenop
een kas die als lokaal gebruikt
wordt. Behalve dat de windmolen
duurzame stroom gaat leveren voor
de school, wordt deze ook gebruikt
om leerlingen meer te leren over
windmolens en duurzame energie.

Duurzaam
ondernemen
Marlies Scheres: “Wij werken
als school aan duurzaamheid in alle
opzichten. Dan gaat het niet alleen
over duurzaam gedrag, maar ook over
duurzaam ondernemen. Dit willen
we zichtbaar maken in de school,
vandaar dat we een windmolen gaan
plaatsen.”
Leerlingen van het vmbo

en mbo kunnen metingen gaan
verrichten met de windmolen, maar
bijvoorbeeld ook bedrijfsplannen
opstellen voor duurzaam ondernemen
en leren over de werking van een
windmolen en duurzame energie.
Marlies Scheres: “Wij leiden de
leerlingen op voor de toekomst,
zeggen we altijd. Daarbij focussen
we ook op innovaties en moderne
technologieën. Deze windmolen past
goed in dat straatje. Windmolens
en andere vormen van duurzame
energieopwekking zijn heel belangrijk
tegenwoordig en het leek ons goed
dat onze leerlingen alvast hiermee
kennis konden maken.” Alle Citaverde
scholen kregen via een gezamenlijk
project de mogelijkheid om een
windmolen op hun schoolterrein
te plaatsen. Waarschijnlijk wordt
de windmolen nog voor de
herfstvakantie geplaatst.
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Wat
zeg je?
De sociale media die het meest worden
gebruikt door de inwoners van Horst aan de
Maas zijn Facebook (84 procent), Whatsapp
(79 procent) en LinkedIn (37 procent). Verder
wordt regelmatig wat via Twitter gedeeld en
worden contacten onderhouden met Skype.
“Sociale media gebruik ik om onze kinderen
een beetje bij te houden en ermee in contact te
blijven”, zegt deze inwoner. Er zijn ook mensen
die bewust afstand hebben genomen van sociale
media, omdat ze vinden dat het te veel tijd kost.
Gezellig is het ook niet echt, een verjaardagsfeest
waar iedereen op zijn smartphone kijkt. Door het
gebruik van smartphones wordt de samenleving
individualistischer, vindt 65 procent. “Mensen met
een telefoon zitten sneller in hun eigen wereldje
en zijn daardoor minder op hun omgeving
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Persoonlijk contact is beter’
Even een appje of sms’je sturen, foto’s van je vakantie op Instagram plaatsen en je buurmeisje van vroeger via Facebook feliciteren. Sociale
media zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Ruim driekwart van de inwoners van Horst aan de Maas, 79 procent, zegt wel eens
gebruik te maken van sociale media. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

21%
Nee
Ja
79%
Gebruik je wel eens
sociale media?

de privacy van mensen aan, vindt de meerder
gericht”, meent iemand. Zo’n 70 procent geeft
dan ook de voorkeur aan persoonlijk met iemand heid. Al is het ook een kwestie van je gezond
verstand gebruiken.
communiceren, al zijn
“Je kunt zelf bepalen
sociale media soms
hoeveel je van jezelf prijs
gewoon ook makkelijker.
‘Dagelijks’
geeft”, merkt iemand op.
“Persoonlijk contact is
‘Kan naar mijn idee niet meer
“Maar er zijn mensen die
altijd beter en prettiger,
zonder’
niet nadenken over de
maar als je met een
consequenties die som
groep in de Whatsapp
‘Moeten met de jeugd meegaan’ mige berichten of foto’s
staat is het allemaal
hebben”, voegt een ander
sneller. Dan hoef je niet
daaraan toe.
met iedereen apart te
bellen.”
Voor meer resultaten of aanmelden
Sommige mensen delen alles op sociale
voor de volgende enquête, kijk op www.
media. Foto’s van stapavondjes of van hun
tiphorstaandemaas.nl
kinderen. Persoonlijke informatie vaak, die voor
veel mensen te zien is. Sociale media tasten
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Ook uw organisatie kan gebruik maken van het lezerspanel van Tip Horst aan de Maas! Neem daarvoor contact op met Marianne Pirlo
marianne.pirlo@kempen-media.nl

HALLO voordeelpas
Deelnemers
Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de
volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Hof van Kronenberg

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

Beej Mooren

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Blauwebessenland

Lunchroom Lekker Gewoën

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

My-LifeSlim

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Staatsie 1866

Duet Kappers

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eetcafé ’t Dörp

Toffedag.nl

Eethuis BRaM

TVI Computers

FotoID

Ut Snoephuuske

Het LoopCentrum

VARG Outdoor & Travel

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
Veemarkt 7a, Horst
Stationsstraat 137, Hegelsom

Kronenbergweg 19, Kronenberg
Steenstraat 2, Horst

Gefeliciteerd!

Tiny Klaassen uit Horst was de gelukkige voordeelpashouder die de
verrassingsprijs van afgelopen maand won. Zij kreeg zomaar een
driegangenmenu voor twee personen uit handen van Brent van der Weyde
en Willem Jacobs van Eethuis BRaM in Swolgen.
Ook kans maken op nóg meer voordeel? Door het jaar heen maak je met
de HALLO Voordeelpas ook kans op leuke verrassingsprijzen!

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst

Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst
www.toffedag.nl
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Het Maashotel

Veerweg 11, Broekhuizen

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO Voordeelpas

Als eerst
e
op de ho
ogte
blijven?

Volg ons d
www.face an via
book
hallovoord .com/
eelpas

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
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Bespreking Poll week 23

De brievenbus wordt niet gemist
Van de stemmers gaat 23 procent de brievenbussen niet missen, de overige
77 procent wel. Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaf eind mei
toestemming om ruim 10.000 van de 19.000 oranje brievenbussen van Post
NL in Nederland weg te halen. De overgebleven brievenbussen worden dan
op centrale plaatsen gezet. Welke brievenbussen er in Horst aan de Maas gaan
verdwijnen is nog niet bekend.
Als het aan 77 procent van de stemmers ligt, worden deze brievenbussen

wel gemist. Voornamelijk ouderen gaan de dupe worden van deze maatregel,
aangezien zij nog vaker kaarten en papieren post versturen. De motivatie om
nog een (kerst)kaart te versturen, zal verdwijnen, aangezien de dichtstbijzijnde
brievenbus verder weg is, denkt 77 procent van de stemmers.
De overige 23 procent vindt het verdwijnen van de brievenbussen terecht.
Tegenwoordig wordt er namelijk bijna geen papieren post verstuurd, omdat
alles digitaal gaat. Hierdoor gaan er veel kosten bespaard worden.

Ik volg het damesvoetbal
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het Nederlands damesvoetbalteam neemt momenteel deel aan het WK in
Canada. In de selectie is de uit Horst afkomstig Dominique Janssen opgenomen.
Het team heeft inmiddels drie wedstrijden gespeeld, waarvan één gewonnen is
en een wedstrijd in gelijkspel is geëindigd. Omdat het WK in Canada plaatsvindt,
worden de wedstrijden ’s nachts Nederlandse tijd gespeeld. Wie daags erna
gewoon moet werken, zal daar niet voor opblijven en waarschijnlijk ’s morgens
de uitslag op internet opzoeken of de samenvatting kijken. Anderen interesseert
het damesvoetbal misschien niet eens.

Aan de andere kant: het is wel voor het eerst dat een Nederlands damesvoet
balteam op een WK staat. Als de Oranje-heren ’s nachts moet voetballen, gaat bij
veel mensen midden in de nacht de wekker om te gaan kijken. Waarom krijgt het
damesvoetbal niet evenveel aandacht van bijvoorbeeld de media? Ook hun salaris
ligt een stuk lager dan dat van de mannen. De speelsters hebben intussen wel
bewezen dat zij niet voor de heren onderdoen, dus dan mogen ze daar best voor
beloond worden.
Ik volg het damesvoetbal. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 24) > Ik ga gebruik maken van de Greenport Bikeway > eens 57% oneens 43%

Kom genieten op het Oosters terras

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

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

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

EEN ZONNIGE
BESTEMMING VOOR

UW VAKANTIEGELD
Vakantiegeld
binnen? Profiteer
het hele jaar
van de zon!
* Deze actie geldt
alleen voor inwoners
van Venlo, Horst aan de
Maas en Peel en Maas.

Investeer uw
vakantiegeld in
zonnepanelen en
u heeft er jaren
plezier van. Uw
woonlasten zijn
blijvend lager en

het is ook nog goed
voor het milieu.
Profi teer daarom
nu van de actie van
LimburgZon*.
Kijk voor alle informatie
op www.limburg-zon.nl.

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

Marieke
ment...
In Griendtsveen namen
kinderen en ouders het
onlangs tegen elkaar op in een
heuse instrumenten-battle. In
de weken ervoor hadden de
kinderen op school geleerd een
blaasinstrument te bespelen.
Ook ik bespeel een
instrument, althans, dat deed ik.
Op de basisschool had ik een
jaar lang, tot mijn grote ellende,
blokfluitles. Ik neem het mijn
ouders heus niet kwalijk dat ze
vonden dat een stukje
muziekeducatie niet mocht
ontbreken in mijn opvoeding.
Ik had er alleen een grote hekel
aan. Ik heb zelfs brieven aan
mijn ouders geschreven waarin
ik hen vroeg, bijna smeekte, om
er mee te mogen stoppen. Ja,
mijn achtjarige ik hield wel van
een beetje drama. Mijn broer zat
een tijdje bij de drumband, maar
veel verder dan het houten
plankje is hij niet gekomen.
Hij speelt nu wel gitaar en kan
tenminste nog noten lezen.
Want ondanks mijn blokfluitles
op de basisschool en later op de
mavo, kan ik geen noten meer
lezen. Mijn muziekleraar op de
mavo schreef namelijk onder de
notenbalk het aantal gaatjes dat
je dicht moest houden op de
blokfluit. Tja en uit gemakzucht
ga je dan natuurlijk niet meer op
die noten letten. Voor elk
rapport moet je, solo, in de klas
een stukje op je blokfluit spelen.
Natuurlijk koos je dan een
makkelijk liedje, Moonlight
shadow van Mike Oldfield was
erg populair, maar chapeau voor
de leraar dat hij van al die valse
tonen nog iets kon maken.
Na mijn middelbare schooltijd is
de blokfluit in een kast beland
om er nooit meer uit te komen.
Misschien moet ik hem weer
eens tevoorschijn halen om
samen met mijn moeder, die
hoorn speelt, een
instrumentenbattle te houden.

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Starters in de regio
Perfect Finish Milieutechniek B.V.
Perfect Finish
Milieutechniek B.V.
Eigenaar Dhr. L. van der Sterren
Dhr. A. van Beers
Adres
Zwaanen Heike 10b
Plaats
Lottum
Telefoon 06 48 35 24 27
E-mail
info@
perfectfinishbv.nl
Website perfectfinishbv.nl
Sector
Asbestsanering en
sloopwerkzaamheden
Start
01-02-2015
Bedrijf

Activiteiten
Sanering van alle voor
komende soorten asbest
toepassingen.
Doelgroep
Perfect Finish Milieutechniek
B.V. verzorgt saneringen voor
zowel bedrijven als particulieren.

Onderscheidend vermogen
Totaal verzorgen van een
asbestsanering. Vanaf de allereerste stap kan een beroep worden
gedaan op Perfect Finish
Milieutechniek B.V. Perfect Finish
Milieutechniek B.V. is een
gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Zij bezitten de papieren en
een uitgebreide kennis en
ervaring om de klant alle zorgen
uit handen te kunnen nemen. Het
inventarisatierapport en de
uiteindelijke vrijgave kunnen ze
door derden in orde laten maken.
De sloopmelding, eventuele
subsidieaanvragen en uiteraard
de sanering zelf worden door
Perfect Finish Milieutechniek B.V.
uiterst deskundig verzorgd.
Samen met de klant wordt geheel
vrijblijvend gekeken naar de
specifieke wensen en mogelijkheden rondom hun asbestsanering.
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Makelaars bevestigen
herstel woningmarkt
De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio’s nam het aantal woningverkopen
in 2014 toe ten opzichte van 2013. Rabobank Horst Venray ziet dit ook terug in Horst aan de Maas.
Het aantal woningtransacties in Horst
aan de Maas steeg in het eerste kwartaal
van 2015 met 30 procent. Maas en Peel
Makelaardij en Taxaties in Broekhuizen
onderschrijft dit beeld. “Het aantal verko
pen steeg al in 2014, maar in het eerste
kwartaal van 2015 zien we een duide
lijke stijging”, laat een woordvoerder
van het kantoor desgevraagd weten. Ook
Groengoed Makelaardij Horst ziet deze
stijging aldus een medewerker. “Het
wordt steeds drukker. Wel zien we dat
dit vooral betrekking heeft op de plaats
Horst. In de kleinere dorpen is het nog

moeilijk. We denken dat dit te maken
heeft met de demografische voorzie
ningen van het dorp Horst. We zien
dat mensen vanuit de kleinere kernen
willen verhuizen naar Horst, omdat dit
centraler ligt en er meer voorzieningen
zijn”. De gemiddelde verkoopprijs van
de koopwoningen is volgens Rabobank
echter met twee procent gedaald. Hieruit
concludeert de Rabobank dat vooral de
woningen in lagere prijsklassen worden
verkocht. Groengoed Makelaardij onder
schrijft dit. “Met name de verkoop van
woningen in de prijsklasse tot 200.000

euro stijgt, zoals de twee-onder-eenkapwoningen”. Maas en Peel Makelaardij
en Taxaties bevestigt dit gedeeltelijk:
“We zien inderdaad dat er veel woningen
in de prijsklasse tot 200.000 euro ver
kocht worden. Maar ook woningen in de
hogere prijsklasse gaan steeds beter. In
2014 werden er al enkele woningen van
vier tot zes ton verkocht, maar tot nu toe
is dit in 2015 verdrievoudigd”. Volgens
Funda, een brancheorganisatie voor
onroerend goed, staan er momenteel in
Horst aan de Maas ruim 650 woningen
te koop.

Open dag Beej Mooren
Beej Mooren en Beej Mooren Naeve in Horst houden op vrijdag 26 juni open dag. Beide locaties zijn dan van 16.00
tot 20.00 uur geopend.
Pand Mooren in Horst bestaat
uit lunchroom beej Mooren en sport
ruimte Bewegen beej Mooren. Beej
Mooren Naeve is een verzamelge
bouw voor Proteion, de SamenUitBus,
InterMakelaars, FACT Horst aan de Maas,
Beej Mooren Dienstencentrum, het
Maatschappelijk ActiveringCentrum en

de werkplaats van de Stijlfactorij. Bij
het Maatschappelijk ActiveringCentrum
en de werkplaats van de Stijlfactorij,
onderdeel van Rendiz, kunnen mensen
met een beperking of afstand tot de
arbeidsmarkt dagbesteding volgen en
werkervaring opdoen. Tijdens deze open
dag worden bij Bewegen beej Mooren

twee proeflessen gegeven. Van 16.30
tot 17.30 uur of van 18.30 tot 19.30 uur
kan iedereen komen proefsporten onder
begeleiding van een personal trainer.
Tevens wordt in de werkplaats van het
Maatschappelijk ActiveringCentrum een
expositie tentoongesteld van zelfge
maakte werkstukken en foto’s.

Oh, zit dat zo!
Wijnen Square Crops

Partnerbedrijf van
HAS Hogeschool Venlo

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Zelfstandig
ondernemer worden:
zo doe je dat!

Wijnen Square Crops uit Grubbenvorst heeft op donderdag 11 juni een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met HAS Hogeschool in Venlo.
Wijnen Square Crops wordt een partnerbedrijf van HAS Hogeschool, waardoor de leerlingen praktijkonderwijs kunnen krijgen bij het bedrijf.
Wijnen Square Crops is een glastuin
bouwbedrijf met in totaal 50 hectare
kas en is gespecialiseerd in paprika’s en
komkommers. Ook heeft het bedrijf een
proeftuin waarin diverse paprika’s, kom
kommers en tomaten worden geteeld
en waarbij ze bezig zijn met het ontwik
kelen van nieuwe producten. Wijnen
Square Crops heeft de studenten van
de richting Food Design and Innovation
de opdracht gegeven om een concept

rondom een product verder uit te wik
kelen met als doel om dit concept bij
de retail en foodservice te introduceren.
De partnerbedrijven van de HAS komen
allemaal uit de agrofoodsector en geven
de studenten de mogelijkheid om hun
toekomstige werkveld uitgebreid te
leren kennen. Dit gebeurt door middel
van bedrijfsexcursies, gastlessen, stages,
praktijkcases, afstudeeropdrachten en
practica op het bedrijf.

PERFECT FINISH
BV
MILIEUTECHNIEK

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
Bel voor meer info +31 6 48 35 24 27 www.perfectfinishbv.nl
info@perfectfinishbv.nl
Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Door: Joyce Thijssen en Meggie Verrijdt, Starters Coördinatoren
Het starten van een eigen bedrijf is leuk, maar ook een intensief
proces waarbij meer komt kijken dan u denkt. Waar moet u in ieder
geval rekening mee houden?
Een goede voorbereiding is het
halve werk
De meeste startende ondernemers oriënteren zich eerst online.
Maar het is ook verstandig om een
aantal startersdagen, seminars of
workshops te bezoeken. Hier kunt u
terecht voor advies en daarnaast is het
een goede gelegenheid om te
netwerken. Maar natuurlijk is het
allerbelangrijkste dat u er zelf van
overtuigd bent dat u een bestaan als
zelfstandig ondernemer ziet zitten.
Ondernemingsplan schrijven
Een goed ondernemingsplan is
onmisbaar voor een startende
ondernemer. Bij het opstellen maakt u
uw plannen concreet en brengt u de
voornaamste kansen, concurrenten en
eventuele toekomstige obstakels in
kaart. Dit draagt er ook aan bij dat u
zelf een beter idee krijgt van uw
positie op de markt.
Financiën en verzekeringen
Wellicht heeft u een startkapitaal

nodig? Overleg daarover met uw bank.
Uw ondernemingsplan is daarbij een
goede basis. Open in ieder geval een
zakelijke rekening. Daarmee houdt u uw
privé- en bedrijfsfinanciën gescheiden.
Houd ook rekening met verzekeringen.
Als zelfstandig ondernemer loopt u
risico’s (arbeidsongeschiktheid,
conflicten of schade).
Inschrijving KvK
Op het moment dat u uw bedrijf
gaat inschrijven bij de Kamer van
Koophandel moet u ook weten welke
rechtsvorm het best aansluit bij uw
situatie. Op een kantoor bij u in de buurt
kunt u uw bedrijf laten inschrijven in het
Handelsregister. Dit moet u meestal zelf
doen, tenzij uw handelsvorm een
rechtspersoon (BV, NV, etc.) is. In dat
geval wordt de inschrijving door uw
notaris geregeld.
De administratie
Bij het zien van deze terugkerende
taak op een to do-lijstje worden maar
weinig mensen enthousiast. Maar om

uw onderneming straks goed te
kunnen managen, is het essentieel
om overzicht te krijgen (en te houden)
in uw zakelijke inkomsten en
uitgaven. U doet dit niet alleen voor
uzelf, want een goed verzorgde
administratie is wettelijk verplicht,
maar het verschaft straks vooral
actueel inzicht in hoe de onderneming
er financieel voor staat. U kunt
natuurlijk ook hulp inschakelen van
een boekhouder of accountant.
Dit zijn nog maar een paar
zaken waar u rekening mee moet
houden. Wilt u meer weten over het
starten van een bedrijf? Kijk dan op
www.ikgastarten.nl of neem contact
op met uw bank.

www.rabobank.nl/horstvenray
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
23 juni 2015
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28
91 of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Een drietal bestemmingsplannen: Veestraat 8
Meerlo, Vrouwboomweg 20 Horst en Klaver 6A.
• Integrale Structuurvisie Horst aan de Maas.
• Beleidsvisie windmolen Horst aan de Maas
2015.
• Integratieproces NV DCGV – BV Trade Port
Noord met bijbehorende ontwerp-statuten.
• 4e Herziening van het Exploitatieplan De
Afhang.

U bent van
harte welkom
om de vergadering bij te wonen,
vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis. De vergadering
wordt live in video uitgezonden via de
website.
De stukken voor deze vergadering kunt u
inzien in de informatiehoek in de publiekshal
van het gemeentehuis, in de bibliotheek en op
de website www.horstaandemaas.nl

Talententour!
Beleef de Dag
Fietstocht 55-plussers

Noteert u alvast in uw agenda:
Op woensdag 16 september 2015 vindt
voor de 10e keer ‘Beleef de Dag’ plaats.

Werken bij de gemeente Horst aan de Maas!
Wij zoeken op korte termijn voor 36 uur per week een

technisch medewerker
buitendienst m/v

Meer informatie vind je op www.horstaandemaas.nl. Reageren kan tot en met 28 juni 2015.

Betalingstermijn verstreken

Invordering Gemeentelijke
Belastingen
De laatste betalingstermijn voor de aanslagen gemeentelijke belastingen met dagtekening
28 februari 2015 is op 30 april 2015 verstreken. Maakt u gebruik van automatische incasso?
Dan geldt deze informatie niet voor u.
Heeft u nog niet uw volledige belastingaanslag
betaald? Dan heeft u in mei een aanmaning
ontvangen en begin juni de kennisgeving
dwangbevel. De volgende stap in het invorderingsproces is een dwangbevel.
Dwangbevelkosten
Wij adviseren u om uw belastingaanslag voor
25 juni 2015 te betalen op IBAN-nummer NL48RABO0123601150 op naam van Gemeente
Horst aan de Maas. Vermeld hierbij het aanslagnummer. Wanneer uw betaling voor 25 juni
2015 op het IBAN-nummer van de Gemeente
Horst aan de Maas is bijgeschreven, ontvangt
u geen dwangbevel. Wanneer u niet betaalt

Vrijwilligers gezocht voor
glasvezel in buitengebied
Na de zomer start een informatiecampagne om een glasvezelnetwerk in het buitengebied
en bedrijventerreinen in Horst aan de Maas aan te leggen. Op 25 juni organiseert het
burgerinitiatief de eerste informatieavond voor vrijwilligers. Er zijn 20 vrijwilligers nodig die
de ruim 1.800 gezinnen en bedrijven informeren over de mogelijkheden van glasvezel. De
vrijwilligers krijgen een training die begin juli van start gaat.
De rode draad van de vrijwilligerstaken is
buurtgenoten voorzien van de juiste informatie.
Als vrijwilliger word je de glasvezeldeskundige
van de buurt. Het takenpakket is samengesteld
op basis van tijd, variërend van 1 tot 4 uur
gedurende negen weken. Het varieert van het
rondbrengen van informatiefolders in de buurt

tot het coördineren en organiseren van inschrijfen informatieavonden.
Stuur een e-mail naar buitengewoonbereikbaar@gmail.com als u zich als vrijwilliger wilt
aanmelden of kom naar de informatieavond op
25 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis in
Horst.

voor 25 juni 2015 ontvangt u op of na 27 juni
2015 een dwangbevel in uw brievenbus.
Het dwangbevel kost u minimaal € 39,00.
Daarnaast betaalt u invorderingsrente.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze
website (www.horstaandemaas.nl), onder
“Inwoners - Wonen en Verkeer - Gemeentelijke
belastingen”. Heeft u niet de beschikking over
internet of vindt u op de website niet de benodigde informatie? Belt u dan met de afdeling
Financiën, Cluster Invordering en betalingsverkeer via 077 - 477 97 77.
Wij staan u graag te woord.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.
America
Pastoor Jeukenstraat 6
Wachtpostweg 34
Horst
Kreuzelweg 13
Wijzigingsplan “Groenzone

Venrayseweg”
Kasteellaan
Wilhelminaplein
Herstraat 1
Horst aan de Maas
60 km-zone noordoost

Lottum
Broekhuizerweg 46
Melderslo
Herenbosweg 25
Nieuwenhofweg 4

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

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft
gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken

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

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan van
8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald worden.
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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 Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Vereniging van de toekomst
Als het niet tijdens de commissie- of raadsvergaderingen is dan komt
het onderwerp wel weer bij de kadernota voorbij. Verenigingen en
subsidies, dat is wat ik bedoel.
We zijn het er allemaal over
eens dat het totale subsidiebudget
gelijk moet blijven maar hoe dit
te verdelen, daar verschillen de
meningen over. Ik hoor vaker
termen als maatschappelijke
verantwoordelijkheid en
betrokkenheid, sociale betrokkenheid
en zorg, voorbij komen, waar
verenigingen meer aandacht voor

zouden moeten hebben dan wel
invulling aan moeten geven. Als
overheid moeten we echt niet de illusie
hebben dat verenigingen er nog veel
taken bij kunnen hebben. Men heeft de
handen meer dan vol aan het invullen
van vacatures met betrekking tot hun
kerntaken (trainers/coaches et cetera)
of met het organiseren van extra acties
om de financiën aan te vullen.

Daarnaast vervullen ze natuurlijk
allemaal al een maatschappelijke en
sociale functie of doel met hetgeen ze
doen. Verenigingen zijn leefbaarheid!
Wij zien veel meer in de vereniging
van de toekomst. Slim samenwerken
daar waar het kan zal veel voordelen
opleveren. Dat zouden we als overheid
meer moeten gaan stimuleren. Minder
regels, organisatorische ondersteuning,
borgen en aanhouden van toegekende
subsidies, adviseren. Dat is de rol die
we richting verenigingen moeten
vervullen. De bestuurders van de

diverse verenigingen in Horst aan
de Maas hebben al vaker laten zien
zaken heel veel beter voor elkaar te
hebben en hierin verder te zijn dan de
overheid.
Heb en geef hun vertrouwen,
laat los en participeer als overheid.
Deze discussie, dit proces moeten we
samen met iedereen gaan voeren
waarbij wij als raad vooral moeten
luisteren en vragen moeten stellen.
Werk samen aan samenwerken.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Zwembad in Horst
Het zwembad in Horst moet blijven: dat staat al een tijdje te lezen op
posters op verschillende plekken in Horst aan de Maas. Onlangs is het
rapport over de haalbaarheid van een regionaal zwembad op het
Floriadeterrein verschenen en besproken. De conclusies in dat rapport zijn
duidelijk en voor ons niet nieuw: niet doen.
De argumenten zijn: onveilige
bereikbaarheid van het zwembad
vooral voor fietsers, gebruikers
willen er niet naar toe, financieel
te risicovol project en verlies van
werkgelegenheid. Uit onderzoek in
Venlo blijk dat ook daar de gebruikers
een zwembad op het Floriadeterrein

niet zien zitten. Het doet ons deugd dat
ook andere partijen naar aanleiding van
dit rapport een regionaal zwembad niet
meer zien zitten. Dan rest de vraag:
hoe verder met het zwemmen in Horst?
Het college wil binnenkort een
onderzoek onder de bevolking
uitvoeren over de toekomst van het

WAARDE
CHEQUE

E 10.00
Geldig tot en met zaterdag 20 juni 2015
Niet in combinatie met afprijzingen en aanbiedingen
Maximaal 1 bon per adres.

your professional sportshop

✁

Bij inlevering van deze bon
en bij besteding
vanaf E 50,00
eenmalig E 10,00 cadeau!

zwemmen voor Horst. Wat ons betreft
richten we daarbij alleen de aandacht
op zwemmen in Horst.
In deze tijd waarin het meer gaan
bewegen volop in de belangstelling
staat, is dit de uitgelezen mogelijkheid
om het schoolzwemmen weer in te
gaan voeren. Dit zorgt voor een winwinsituatie. Kinderen bewegen meer
en de exploitatie van het zwembad
wordt verbeterd. Daarnaast moet
geprobeerd worden om een oplossing
te vinden voor de problemen van
HZPC.

Wij zijn en blijven voor een goede
zwemvoorziening in Horst, centraal,
betaalbaar, geschikt voor alle gebrui
kers, waarbij onze eerste gedachte
uitgaat naar de Berkel, eventueel met
aanpassingen. Het is voor ons belang
rijk dat het zwembad onder regie blijft
van de gemeente, ook voor haar werk
nemers. De gevolgen van marktwer
king zie je nu in de gemeente Venray.
Zwemmen is een voorziening die je
niet over moet laten aan de markt.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

KERSENTUIN
JENNISKENS

• Lollebeekweg 30A • 5811 AL Castenray • Tel.: 0478-571792 • Fax: 0478-571646

Vacature:

Medewerker Loonbedrijf
Functieomschrijving: Voor ons loonbedrijf dat werkzaam is voor agrarische
ondernemers, zoeken we een allround medewerker die zelfstandig kan
werken, flexibel inzetbaar is en met diverse machines kan werken, o.a. de
hoogbouwspuit.
Functie-eisen:
• Minimaal MBO niveau
• Rijbewijs B,CE
• Spuitlicentie
• Ruime relevante werkervaring (trekkerwerk in de vollegronds tuinbouw,
akkerbouw en veehouderij)
• Flexibel qua werktijden, geen 8 tot 5 mentaliteit
• In bezit van VCA
• Voldoende technisch inzicht om dagelijks onderhoud te kunnen uitvoeren
• Je werkt vlot en zorgvuldig
• Positieve instelling
• Leergierig
Arbeidsvoorwaarden: Conform cao LEO
Wij bieden: Afwisselende baan met grote eigen verantwoordelijkheid en
passend salaris, bij een modern en professioneel bedrijf. Het betreft hier een
baan met veel afwisseling. Het bedrijf biedt goede opleidingsmogelijkheden.
Het gaat om een fulltime baan met uitzicht op een vast dienstverband.
Sollicitatieprocedure: Past deze vacature bij jouw profiel, reageer dan snel
en stuur je CV met motivatie vóór 13 juli a.s. naar
annetroelofs@loonbedrijfhendrix-smits.nl.
Alleen serieuze kandidaten die voldoen aan de functie-eisen worden
uitgenodigd om te solliciteren en kunnen een reactie onzerzijds verwachten.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Martijn Roelofs. 0478-571792
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Crommentuynstraat 50, Meterik
HET IS WEER KERSENTIJD!

HEERLIJKE
ZOETE KERSEN
TE KOOP IN ONZE
KERSENAUTOMAAT!
Bestellingen mogelijk via
077 - 398 43 08 of 06 - 20 59 89 78

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Ook D66 was altijd al tegen een regionaal zwembad
op het Floriadeterrein…
U hebt het gelezen? Het CDA ziet een zwembad op het Floriadeterrein
plotseling niet meer zitten. D66 was van het begin tegen een zwembad op
het Floriadeterrein. Ons belangrijkste argument: een zwembad op het
Floriadeterrein is niet goed bereikbaar voor u als gebruikers.
Ook de SP vond dit en voerde
zelfs actie: ‘zwembad de Berkel moet
blijven’. Echter, de coalitiepartijen
PvdA, Essentie en CDA wilden per
se onderzoeken of een regionaal
zwembad op het Floriadeterrein
mogelijk was. Wat schetst echter niet

alleen onze verbazing, maar ook die
van andere partijen in de commissie én
zelfs de wethouder: het CDA maakt een
draai van 180 graden.
Plotseling ziet het CDA een bad op
het Floriadeterrein niet langer zitten.
Opeens vinden ook zij zo’n bad slecht

bereikbaar voor de inwoners van Horst
aan de Maas en per fiets sociaal onvei
lig. Ook het kostenplaatje kon niet hun
goedkeuring krijgen. Maar wat had het
CDA dan verwacht vragen we ons af.
Aan de afstand dus de bereikbaarheid
is niets veranderd. Dat was bij de start
van het onderzoek bekend. En ook de
fietsroutes naar het Floriadeterrein zijn
niet veranderd. Dus sociaal onveilig.
Ook bekend. En natuurlijk hangt er een
prijskaartje aan een zwembad…

Wie de draai van het CDA begrijpt
mag het zeggen. We zijn stomverbaasd
en vragen ons af wat de echte reden is
voor de ommekeer. Welke verrassing
heeft het CDA nog in petto?
Een ding is zeker: het onderzoek
heeft weer geld gekost en gezorgd
voor onrust bij de gebruikers van
zwembad de Berkel. Weggegooid geld
en onnodige onrust.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Openbare pluktuinen in Horst aan de Maas
Het leuke van politiek is de diversiteit van onderwerpen die worden
behandeld. Het ene moment heb je het over de vele lokale ondernemers
die Horst aan de Maas kent, het volgende moment bespreek je hoe onze
omgeving eruit hoort te zien of heb je het over een gezonde en duurzame
voedselvoorziening.
Als Partij van de Arbeid zijn we
deze drie onderwerpen met elkaar
aan het verbinden en willen we zoge
naamde pluktuinen aan gaan leggen.
Openbare tuinen waar inwoners of
toeristen kennis kunnen maken met
fruit van ondernemers uit de regio.

Tuinen die we samen met lokale
ondernemers aanplanten en samen
met ondernemers of met de buurt
onderhouden. Een mes dat aan meer
dere kanten snijdt. Zo geven we lokale
ondernemers de kans zich te profileren
met prachtige, gezonde en duurzame

producten. Of het nu gaat om blauwe
bessen, appels, aardbeien, of heel veel
andere soorten vruchten, we hebben
prachtige ondernemers in Horst aan de
Maas zitten die het verbouwen en die
een plek in de schijnwerpers verdienen
om hun producten te laten zien.
Daarnaast wordt onze gemeente
er mooier van. In plaats van braaklig
gende stukken grond kijken we in de
toekomst naar aangeplante perken
waar bloesem en vruchten het beeld
bepalen. Kleine nuances die een heel

ander beeld brengen. Kijk naar de
akkerrandbloemenmengsels. In samen
werking met, onder andere, Landschap
Horst aan de Maas, kijken we nu naar
klaprozen in plaats van saaie akkerran
den. Een prachtig gezicht!
Naast de belangen voor de lokale
ondernemers en voor de uitstraling
van onze gemeente is het stimuleren
van een gezond eetpatroon van groot
belang. Waar steeds meer mensen met
overgewicht te maken krijgen, is het
aanleggen van openbare pluktuinen

een mooie kans om op een mak
kelijke manier fruit te profileren. Om
tot een concrete openbare pluktuin
te komen, hebben we schriftelijke
vragen gesteld aan het college. Wij
willen uiterlijk in september met het
college, geïnteresseerde ondernemers
en inwoners in gesprek om de eerste
openbare pluktuin aan te leggen.
Heeft u ideeën? Neem vooral contact
met ons op en praat met ons mee.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Op stap met de burgemeester door Griendtsveen
Op initiatief van burgemeester Kees van Rooij wordt aan alle
raadsleden gevraagd of ze hem willen laten zien wat hen bezighoudt en
wat hen drijft.

is een deel van de route die de
Wandeldriedaagse komende zaterdag
loopt. Je voelt de turf onder je voeten
veren. Het gesprek veerde ook alle
kanten op: over de ganzen en het
natuurbeheer. Hoe het is om in een
dorp te wonen, de kansen en de
bedreigingen. Hoe je in het leven
staat: is het glas halfvol of halfleeg?
Over ons beider passie: de land- en
tuinbouw met zijn sterke kanten
en uitdagingen. Over risicoanalyse
en risicoperceptie. Over de mooie

W
W
W

staat in Griendtsveen.” De zorgen
rondom het omhoog brengen van de
waterstand in de Peel en mogelijke
muggen- en knuttenoverlast leeft
ook bij kinderen. De kleuters toonden
enkele muggenbeten en de oudere
kinderen vroegen zich vertwijfeld af
of de knutten de burgemeester wel
net zo aantrekkelijk zouden vinden als

NIEUW

NIEUW
IEUW
NIEUW
NIEUW

Afgelopen woensdag kwam hij op
de fiets naar Griendtsveen en heb ik
hem meegenomen naar basisschool
De Driehoek. De kinderen mochten
vragen op hem afvuren, zoals: “Leest
u de Donald Duck?” en “Woont u in
een grote villa?” Deze vragen werden
door onze eerste burger gepareerd
met: “vroeger wel” en “de villa

hun hoofden omdat die beestjes liever
in hoofdhaar friemelen. Moeilijker
werd het voor de kinderen toen de
burgemeester de symbolen van zijn
ambtsketen toonde en vroeg om
de kernen van Horst aan de Maas
op te noemen. Allerlei Brabantse
en Venrayse kernen werden aan
onze gemeente toegedicht. Na dit
lesje topografie (of wellicht is het
toekomstmuziek?) werden we door
alle kinderen uitgezwaaid en liepen
via het Nonnenpad de Peel in. Dit

Wij zoeken per direct een:
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Functie-eisen:
* Ruime ervaring
* Flexibel en accuraat
* Doorzettingsvermogen
* Teamplayer

Voor deze functie bieden wij:
* Uitstekend salaris en zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden
* Goede scholingsmogelijkheden
* Werken bij een modern en goed gekwalificieerd bedrijf
* Werken in een gemotiveerd team in een fijne werkomgeving
* Werken bij een vooruitstrevend bedrijf met groei mogelijkheden

Melderslo
Melderslo
Broekhuizen
Broekhuizen

U kunt kiezen tussen oprapen
met één of oprapen met twee wagens.
5973 PR Lottum
5962 NH Melderslo
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Horsterdijk 94
5973 PR Lottum
Peter: 06-25055745

Melderslo
Broekhuizen

Blaktweg 20
5962 NH Melderslo
Wilbert: 06-54927556

Reacties?

T: 077-3981300
M: 06-20622562
E: info@autoschadebedrijfrecars.nl

kanten van volksvertegenwoordiger
zijn: je komt op allerlei plaatsen,
ontmoet allerlei mensen en steekt je
voelhoorns uit. Van hieruit probeer je
de juiste afwegingen te maken. Met
een kopje koffie op het terras van de
lokale herberg werd deze ochtend
afgesloten. Praten met mensen en
niet over mensen brengt de oplossing
voor veel lokale uitdagingen al
dichterbij.
Janny Hermans,
Essentie Horst aan de Maas

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

Bankrekening: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

MEGA
Rommelmarkt
Zo 21 juni

Carbootsale Horst

A73 afrit 10. 400 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Peeldijkje, 5961 NK

www.carbootsalehorst.nl
12 juli MEGA markt Horst
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Solexclub Proemgas bestaat vijftien jaar
Solexclub Proemgas uit Horst viert zondag 28 juni haar 15-jarig bestaan
met een indoortreffen in de Mèrthal te Horst. Daarnaast vindt er zondag
5 juli een jubileumtocht plaatsen door het Noord-Limburgse landschap.
Het indoortreffen op zondag 28
juni start om 12.00 uur met een rondrit
door Horst. Om 13.00 uur start het eve
nement in de Mèrthal. Hier is een groot
parcours uitgezet waarop met solexen
diverse wedstrijden, behendigheids
proeven en stunts worden gedaan. Op
het middenterrein zullen er hapjes,
drankjes, live optredens en kraampjes
met onderdelen en kleding te vinden
zijn. Ook voor de kinderen worden er
activiteiten georganiseerd.

Zondag 5 juli vindt er een jubileum
tocht plaats door het Noord-Limburgse
landschap. Iedereen die over een solex
beschikt, is uitgenodigd. De inschrijving
start vanaf 10.00 uur bij Café de Beurs
onder de solexontmoetingsplaats.
De tocht begint om 11.00 uur.
Voor aanmelden, stuur een mail
naar proemgas@gmail.com
Voor meer informatie, kijk op
www.solexclubproemgas.nl of
www.facebook.com/ProemGas

Glasvezel
Provinciale mededeling
Bekendmaking ontwerp-inpassingsplan
‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’ en MER
Algemeen
Gedeputeerde Staten van Limburg maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat
vanaf donderdag 18 juni 2015 tot en met woensdag 29 juli 2015 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-inpassingsplan
‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’.
Ingevolge het bepaalde in artikel 7.2 en artikel 7.2a van de Wet milieubeheer is ten behoeve van het ontwerp-inpassingsplan
tevens een MER opgesteld.
Het (ontwerp-)inpassingsplan voorziet in duurzame rivierverruiming en waterkeringen en daarnaast in economische
ontwikkelingen als recreatie, infrastructuur en havenontwikkeling. Het ontwerp-inpassingsplan bestaat uit de volgende
onderdelen:
• een gereactiveerde en heringerichte Oude Maasarm;
• aanleg van de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum;
• nieuwe en versterking van de bestaande dijken;
• een rondweg rond Wanssum;
• een uitbreiding van het haven- en industrieterrein Wanssum;
• enkele private initiatieven die passen in de doelstelling van de gebiedsontwikkeling;
• realisatie van nieuwe natuur.
Het plangebied ligt in de Provincie Limburg, in de noordelijke Maasvallei op de westelijke Maasoever tussen Wanssum
en Ooijen. De dorpen Meerlo en Broekhuizen vormen de zuidgrens van het plangebied en de Maas de noordgrens. Het
plangebied valt binnen de grenzen van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.
Inzage
Het ontwerp-inpassingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’, het MER en overige bijbehorende stukken liggen vanaf
donderdag 18 juni 2015 tot en met woensdag 29 juli 2015 voor een ieder ter inzage in:
• het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30-18.30 uur,
• het projectbureau Ooijen-Wanssum, Beatrixstraat 9, Meerlo op maandag tot en met donderdag van 09.00-17.00 uur en op
vrijdag van 09.00-12.00 uur,
• het gemeentehuis van de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, Venray op de aldaar gebruikelijke plaats en tijden, en
• het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, Horst op de aldaar gebruikelijke plaats en tijden.
Alle stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.9931.PIPGOWON01.
Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 30 juni 2015 vindt van 16.00 tot 20.00 uur een informatiebijeenkomst plaats op het projectbureau OoijenWanssum (Beatrixstraat 9, Meerlo). Tijdens deze inloopavond kunt u informatie inwinnen over het plan. Medewerkers van het
projectbureau zijn dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zowel mondeling als (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen indienen
op het ontwerp-inpassingsplan en het MER. Het elektronisch indienen van een zienswijze (bijvoorbeeld per e-mail of per fax)
is uitgesloten.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u, bij voorkeur uiterlijk twee weken voor het einde van de
terinzagelegging, tijdens kantooruren een afspraak maken via het projectbureau Ooijen-Wanssum (T. 0478 – 853 888).
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan:
Provinciale Staten
T.a.v. Gedeputeerde Staten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
onder vermelding van: ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’.
Vervolgprocedure
Na de zienswijzenprocedure wordt het inpassingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’ ter vaststelling aan Provinciale
Staten voorgelegd. De ingediende zienswijzen worden afgewogen en bij de vaststelling betrokken. Na vaststelling wordt het
inpassingsplan vervolgens voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden,
die tijdig een zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan hebben ingebracht, tegen het vastgestelde inpassingsplan
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tijdig met een zienswijze te richten tot de Provinciale Staten en/of
belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met eventuele wijzigingen die bij vaststelling van het inpassingsplan worden
aangebracht ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan kunnen beroep instellen.
Van de vaststelling en de terinzagelegging van het inpassingsplan wordt op dezelfde wijze kennis gegeven als van het
ontwerp-inpassingsplan.
Nadere informatie
Voor nadere informatie over de ter inzage liggende documenten
kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het projectbureau
Ooijen-Wanssum (T. 0478 – 853 888).

Informatieavond
voor vrijwilligers
Een burgerinitiatief start na de zomer een informatiecampagne om
een glasvezelnetwerk in het buitengebied en bedrijventerrein van Horst
aan de Maas aan te leggen. Op 25 juni organiseert zij de eerste informatieavond voor vrijwilligers. De avond begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Horst.
Er zijn twintig vrijwilligers nodig
die de ruim 1.800 gezinnen en
bedrijven gaan informeren over de
mogelijkheden van glasvezel. Tijdens
de informatiebijeenkomst worden
deze voorzien van de juiste informatie
om aan hun buurtgenoten te vertel

len. Deze vrijwilligers krijgen een
training die begin juli van start gaat.
Het burgerinitiatief stelt dat KPN en
Ziggo hun breedbandnetwerk in het
buitengebied van Horst aan de Maas
niet verder uit willen breiden, terwijl
de noodzaak steeds groter wordt.

49e editie

Fanfares naar
Peeltoernooi
Verschillende fanfares uit Horst aan de Maas nemen deel aan het
49e Peeltoernooi in Meijel in de weekenden van zaterdag 20 en zondag
21 juni en zaterdag 27 en zondag 28 juni. Het Peeltoernooi is een
muziektoernooi voor slagwerk, harmonieën, fanfares en brassbands.
Op zaterdag 28 juni spelen in
de middag het slagwerkensemble
St. Joseph uit Grubbenvorst en jeugd
slagwerkgroep Concordia Meterik.
’s Avonds is het de beurt aan fanfare
St. Nicolaas uit Broekhuizen en
muziekvereniging Monte Corona uit
Kronenberg. Op zondagavond 28 juni

speelt muziekvereniging St. Caecilia
America en ook fanfare Concordia
Meterik is die avond aan de beurt.
Martin Rongen uit America,
ook wel Meister Rongen genoemd,
was de geestelijk vader van het
Peeltoernooi. Het toernooi vindt
plaats in d’n Binger.

Wandel4daagse
Sevenum
In Sevenum vindt van donderdag 25 tot en met zondag 28 juni de
achtste wandel4daagse plaats. In deze editie loopt de route door plekken
die in vele liederen over Sevenum en Kronenberg zijn bezongen. De
wandeltocht wordt georganiseerd door het Jongeren Gilde Sevenum.
De wandel4daagse komt over
de Markt met de kastanjebomen,
De Blakt met tuinders en de Hees
met boeren. Ook de Molenbeek
wordt aangedaan en langs de ‘Gats’
wordt gelopen naar waar vroeger
de oude meisjesschool stond. Verder
loopt de route langs de kerk van
Sevenum en de Kruusboem die staat
de dromen en de wacht houdt over
het veld.

Er zijn routes van 5 en 10 kilome
ter. Op donderdag tot en met vrijdag
wordt er tussen 17.30 en 18.30 uur
gestart en op zondag 28 juni start de
route van 10 kilometer tussen 11.00
en 12.00 uur en de route van 5 kilo
meter tussen 12.00 en 12.30 uur op
het Raadhuisplein.
Voor meer informatie en voor het
inschrijfformulier, kijk op
www.jongerengildesevenum.nl
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Avondwandeling Schadijkse Bossen

Op zoek naar nachtzwaluw
Staatsbosbeheer organiseert op vrijdag 26 juni een avondwandeling in de Schadijkse Bossen in Meterik. Deze
wandeltocht begint om 21.30 uur en duurt tot ongeveer 23.30 uur.

verenigingen 15
Re-integratie

Humanitas ondersteunt gedetineerden
Ter Peel
Humanitas afdelingen Roermond, Sittard en Venlo-Venray starten met
een nieuw project in onder andere Penitentiaire Inrichting Ter Peel in
Evertsoord. Vrijwilligers gaan in Re-Integratiecentra gedetineerden
begeleiden, motiveren en adviseren bij de activiteiten die zij ondernemen om zich voor te bereiden op hun re-integratie in de maatschappij.

Zo rond zonsondergang sterft
het leven langzaam uit op de
Schaaks Heide, maar niet op zwoele
zomeravonden in juni. Dan bruist de
heide van het leven. De nachtzwaluw

betreedt dan de baltsarena.
Deze zomergast houdt zich overdag
als een schim in de bosrand schuil,
maar laat ’s avonds van zich horen.
Aanmelden voor de wandeling kan via

Staatsbosbeheer Horst 077 464 19 07
of a.liebrand@staatsbosbeheer.nl
Het maximum aantal deelnemers is
twintig.

Van gedetineerden wordt
verwacht dat zij zich op eigen kracht
voorbereiden op hun re-integratie
in de maatschappij. En dat zij hun
zaken zelfstandig weten te regelen.
Om dit te faciliteren zijn in diverse PI’s
Re-IntegratieCentra ingericht. In een
RIC kunnen gedetineerden terecht
met een hulpvraag op één van de
vijf leefgebieden: gemeente, wonen,
werk en inkomen, financiën, schulden
en zorg. De gedetineerde kan zo
zelf bijdragen aan het voorbereiden
van een succesvolle terugkeer in de
samenleving. Het project word mede
gefinancierd door ministerie van
Justitie en de provincie Limburg.
Humanitas-vrijwilligers kunnen

een zinvolle bijdrage leveren aan
de re-integratieactiviteiten van
de gedetineerden die een bezoek
brengen aan het RIC. Zij kunnen
bijvoorbeeld meekijken bij het
inschrijven bij een woningcorporatie,
voorbeelden geven van
sollicitatiebrieven of helpen bij het
in contact komen met schuldeisers.
Doordat de gedetineerden zich
voorbereiden op hun terugkeer in
de maatschappij, zullen zij meer
vertrouwen krijgen dat zij het na hun
detentie zelf gaan redden.
Geïnteresseerden kunnen zich
als vrijwilliger aanmelden via de
website van Humanitas,
www.humanitas.nl/afdeling

(Foto: Huub Crommentuyn)

Jong Nederland en Drumband Horst

Jaarlijkse inloopdagen

Midzomerwandeling
naar Sevenum

Jong Nederland Horst en de Drumband Horst houden op maandag 22, dinsdag 23, woensdag 24 en
zaterdag 27 juni hun jaarlijkse inloopdagen. De inloopdagen zijn bedoeld voor alle kinderen van vijf tot twaalf jaar
uit Horst en omgeving.

Stichting KnopenLopen uit Sevenum organiseert op zondag 12 juli
samen met het LoopCentrum een midzomerwandeling. De wandeling
begint bij het LoopCentrum in Hegelsom.

Door de inloopdagen bij te wonen,
kunnen de kinderen een indruk
krijgen van wat Jong Nederland en
de Drumband van Jong Nederland
inhouden. Aan beide activiteiten kan
deelgenomen worden. Ook ouders
mogen de dag of avond bijwonen.

De activiteit van de Drumband
vindt plaats op maandag 22 juni
vanaf 18.30 uur. De activiteiten van
Jong Nederland Horst zijn verdeeld
in verschillende leeftijdscategorieën.
Kinderen van vijf tot zeven jaar mogen
op zaterdag 27 juni komen vanaf

10.30 uur. Kinderen van zeven tot acht
jaar op dinsdag 23 juni vanaf 18.30 uur
en kinderen in de leeftijd acht en
negen jaar worden op woensdag
24 juni vanaf 18.30 uur uitgenodigd.
Aanmelden voor de activiteiten is
niet nodig.

Tijdens de wandeling komen
wandelaars langs beekdalen, bossen
en weilanden. Er is de keuze uit een
wandeling van 10 of 20 kilometer.
Onderweg is er een pauzeplek, waar
wat gegeten en gedronken kan wor

den. De tocht van 20 kilometer start
tussen 08.00 en 09.00 uur. Tussen
09.30 en 10.30 kan men starten voor
de 10 kilometer.
Aanmelden kan tot maandag
6 juli via www.knopenlopen.nl

Strijbos Tuinbouw zoekt

CHAUFFEUR
Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid
tot een service center voor een wereldwijde klantenkring. Naast logistieke activiteiten worden er
ook diensten geleverd op het gebied van assemblage en customer service. Het team van 350
medewerkers reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden continue nieuwe diensten
ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van de
moderne technologie.
Voor de versterking van ons chauffeursteam
zoeken wij:

Distributie
chauffeurs benelux
(m/v)

Wat doet een distributie chauffeur?
Dagritten binnenland, Benelux en
Ruhrgebied voor distributie stukgoederen.
Met de bereidheid tot een enkele
overnachting.

Wat vragen wij?

• Ervaring met distributie stukgoederen
Benelux en Ruhrgebied
• Enkele jaren ervaring met trekker-oplegger
vereist en bij voorkeur in bezit van ADR
certificaat
• Woonachtig in de omgeving van Venlo
• Representatief en goede communicatieve
vaardigheden

Wat moet je doen?

Stuur je CV naar:
e.vandenberg@janssen1877.com

Momenteel hebben we diverse vacatures. Voor het volledige overzicht zie: www.janssen1877.com

op basis van oproepkracht
voor ± 10 tot 20 uur
voor transport plantenkarren

Eigenschappen: klantvriendelijk; categorie C-E
Bedrijf gevestigd in omg. Venray tel. 06-22410401

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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GEPLUKT Wiel Jenniskens

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

Hard werken kreeg hij met de paplepel ingegoten. Naast het werken op de boerderij van zijn vader, en later op
zijn eigen boerderij, had hij verschillende taken bij talloze verenigingen. Deze week wordt Wiel Jenniskens (73) uit
Broekhuizenvorst geplukt.
Wiel Jenniskens werd in 1942 gebo
ren in Broekhuizenvorst en woont hier

al zijn hele leven. Hij werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog geboren, maar

heeft hier naar eigen zeggen vrijwel
niets van meegekregen. “Het enige wat

www. beukenbouw.nl
woningen

hallen

stallen & renovatie

verbouwing

utiliteit

maneges

Ontwerpen
Voltaweg 9, Maasbree

Bouwen




T. 077 465 37 01




Ontzorgen

E. info@beukenbouw.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
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EXTRA BELEGEN

ik hier nog van weet, is dat we met
ons gezin, bestaande uit vijf kinderen,
naar familie in Horst zijn gevlucht. Toen
we na een half jaar terugkwamen in
Broekhuizenvorst was ons hele huis
leeggehaald. Vanaf toen heb ik al mee
gekregen dat je hard moet werken en
niet moet zeuren.”
Terug in Broekhuizenvorst maakte
Wiel met succes de lagere school af.
Hierna ging hij twee jaar naar een
kostschool. “Al snel kwam ik erachter
dat de kostschool niets voor mij was.
Ik was meer geïnteresseerd in de boer
derij van mijn vader. We hadden thuis
een gemengd bedrijf met onder andere
vee, granen en fruit. Op mijn veer
tiende ging ik hier zelfstandig aan de
slag, onder supervisie van mijn vader”,
vertelt Wiel. Het leven op de boerderij
heeft hem gevormd tot wat hij nu is.
“De boerderij is mijn passie, maar het
is ook hard werken. Nog steeds heb ik
een boerderij aan huis.”
“Mijn vader zat in diverse bestu
ren. Toen ik op een gegeven moment
gevraagd werd als bestuurslid van een
vereniging zei mijn vader: ‘Waarom
zou je dat niet doen? Je wordt er niet
dommer van’. Op deze manier ben ik
gegroeid in het verenigingsleven. Ik
heb dit altijd positief ervaren. Het was
een mooie afwisseling met de dage
lijkse werkzaamheden”, vervolgt hij.

Politiek heeft me
veel geleerd
In 1960 verhuisde de boerderij van
de kern van Broekhuizenvorst naar de
Ganzenkamp, waar hij nu nog steeds
woont. Na deze verhuizing was alles
goed geregeld en was er dus tijd over.
“’s Ochtends stond ik om 05.00 uur
op om de koeien te melken en te
voeren. Om 11.00 uur had ik mijn
vaste werkzaamheden gehad en had
ik dus veel vrije tijd. De koeien hadden
pas om 17.00 uur verzorging nodig,

PUZZEL

Sudoku

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

6
8

€ 8,95

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Lekkere pikante kaas.

kilo

dus in de tussentijd was er genoeg
tijd om verenigingswerk te doen. Ook
in de avonduren, na 19.00 uur als ik
klaar was op de boerderij, was er nog
wel plek in mijn agenda voor een
vergadering. Als daar geen tijd voor
was, hanteerde ik het gezegde van mijn
vader: ‘een half uur eerder plassen’,
dat betekende dat ik om 04.30 uur
moest opstaan in plaats van 05.00 uur”.
Via het verenigingsleven rolde Wiel de
politiek in. In 1986 zou hij voor vier jaar
wethouder van Broekhuizen zijn, totdat
de fusie met toenmalige gemeente
Meerlo-Wanssum en Grubbenvorst rond
zou zijn. Dit werd uiteindelijk veertien
jaar. “De politiek heeft mij niet alleen
veel geleerd, maar ook veel laten
zien. Ik ben op veel plaatsen in het
land geweest voor bijeenkomsten en
vergaderingen”.
Na zijn tijd als wethouder, tevens
loco-burgemeester, wilde Wiel een
periode van rust. Na drie maanden
had hij al iets nieuws gevonden.
Hij werd vrijwilliger bij Museum De
Locht in Melderslo. Bij De Locht verzorgt
hij rondleidingen en vertelt hij over
zijn passie: de boerderij. Behalve
vrijwilliger van De Locht is hij op dit
moment onder andere bestuurslid
bij de LGOG (Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap), lid van
werkgroep reactivering Oude Maasarm
Ooijen-Wanssum, Probusclub Venray,
de pony- en paardenclub en Platform
Gehandicapten.
Wiel is zijn hele leven ‘vrijgezellig’
gebleven. Hij heeft nu ruim zes jaar
een lat-relatie, maar is nooit getrouwd
geweest. “Ik ben in het huis van mijn
ouders blijven wonen, samen met
mijn oudere broer (76) en zus (80).
Ik verzorg mijn zus, dus ik ben tevens
mantelzorger. Dit laatste is mijn tweede
passie: klaarstaan en zorgen voor
anderen. Ik heb alles van jongs af aan
geleerd en daar ben ik nog steeds erg
dankbaar voor”.
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Beugelwedstrijd

Winnaars Ons Plezier Open
Door: beugelclub Ons Plezier uit Hegelsom
Op de beugelbaan aan de Hagelkruisweg in Hegelsom vond op zaterdag 13 en zondag 14 juni voor de elfde
maal het Ons Plezier Open plaats van Beugelclub Ons Plezier. In twee klassen werd gestreden om de Thei van
Heldenwisseltrofee. Rob Geelen uit Neer en Ben Custers uit Hegelsom wonnen de trofee.

Wij werken voor jóu!
In totaal deden 29 deelnemers
mee aan het toernooi in zowel een
A- als een B-klasse. De eerste wedstrijd
van de finalepoule in de B-Klasse ging
tussen Wim Walter uit Sevenum en
Ben Custers uit Hegelsom. Uiteindelijk
trok Ben met 30-24 aan het langste
eind. In de A-klasse speelde Vincent
Geertjens uit Hegelsom tegen Rob
Geelen uit Neer. Vincent flatste te
vaak op de ring om het Rob ook maar
enigszins moeilijk te maken. Aan het
einde van de partij stond een 30-20
stand voor Rob op het bord.
In de daaropvolgende partij ston
den Math Saris (Hegelsom) en Wim

Walter tegenover elkaar. Net als in de
eerste finalepartij van de B-Klasse bleef
het lange tijd spannend. Bij Wim ging
echter richting de beslissende punten
in een keer het kaarsje helemaal uit
waardoor Math toch nog vrij gemak
kelijk de winst met 30-22 voor zich
kon opstrijken. Omdat Vincent de
eerste partij had verloren moest hij
het nu opnemen tegen Jos Hutjens
(Hegelsom), een niet zo gemakkelijk te
nemen horde. Jos won met 30-26.
Ben en Math hadden beiden hun
eerste wedstrijd gewonnen en dat
betekende dat de winnaar van deze
partij ook de winnaar van het toernooi

zou zijn. Bij een stand van 28-28 leek
Math de beste papieren te hebben,
maar zijn korte bal voor de ring liep te
ver door waardoor Ben hem vrij makke
lijk naar de greppel kon slaan. Hiermee
werd Ben voor de tweede maal (ook
in 2013) kampioen van de Ons Plezier
Open 2015 in de B-Klasse.
Een finale moest nu nog gespeeld
worden en wel tussen twee toppers
van de Nederlandse Beugelbond, te
weten Jos en Rob. Tot de 20-20 gaven
zij elkaar geen duimbreed toe. Daarna
kwam Rob op voorsprong. Het verschil
was miniem ondanks de 30-24 op het
scorebord voor Rob.

AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als
werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We
proberen je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in
je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de va-

catures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Vrachtwagenchauffeur CE – Vac.nr. P003942

Je verzorgt voornamelijk bulktransport met een trekker-oplegger combinatie. Het betreffen eendaagse ritten in Nederland en je start vroeg in
de ochtend. Je beschikt over een CE rijbewijs en code 95.

Voorman/operator – Vac.nr. P003987

Jeugdchallenge korfbalclubs

Je bent verantwoordelijk voor het productieproces van een menglijn.
Je stuurt de lijn aan en levert alleen kwaliteit af. Je communiceert dagelijks met vertegenwoordigers, machinisten, chauffeur en inkopers.

Door: korfbalclub De Merels
De jaarlijkse jeugdchallenge op veld voor korfbalclubs vond plaats op zondag 14 juni in Overasselt. Dit is een
toernooi met wedstrijden tussen de verschillende Nederlandse regioteams uit het dameskorfbal.

Je verzorgt productiewerkzaamheden in de kas: oogsten, trossnoeien,
‘zakken’ en bladbreken. Je hebt ervaring in de glastuinbouw en bent
fulltime beschikbaar. Ook voor vakantiekrachten zijn er mogelijkheden.

Teams uit de regio’s West,
Oost en Midden streden om het
kampioenschap. Van korfbalclubs uit de
gemeente Horst aan de Maas werden
na verschillende selectietrainingen
diverse speelsters geselecteerd voor de
teams van Oost. Voor het team onder
de 12 jaar waren dit Roos van der
Beele, Mira Beeren en Lisa Christiaens
van De Merels uit Melderslo. Voor het
team onder de 14 Mirthe van Lipzig
van De Merels en Janne Beurskens
van Sporting ST. Voor het team onder
16 jaar speelden Tamar Verdellen en
Veerle van den Brandt van De Merels.
Ook verschillende trainsters van de
teams zijn afkomstig van hoofdklasser
De Merels. Zo werd het team onder de
12 getraind en gecoacht door Anouk
Vullings en Ankie Kleuskens en het
team onder de 14 door Irma Derikx en
Mieke Vogelzangs.
De teams onder 12 en onder 16
wisten beiden de eerste wedstrijd
tegen Midden met een ruime over
winning af te sluiten. In de tweede
wedstrijd kwamen beide teams echter
tekort tegen de selectieteams van regio
West. Het team onder 14 was deze
dag net als in de zaal de sterkste en
wist beide wedstrijden ruim te winnen.
Het mag zich nu dus ook op het veld
Nederlands kampioen noemen.

Gewasmedewerker – Vac.nr. P003820

Parttime medewerker pluimveehouderij – Vac.nr. P003997

Je zet bestelde jonge hennen klaar voor transport. Daarnaast reinig
je transportmiddelen en verzorg je alle logistieke werkzaamheden. Je
werkt een dag in de week.

Parttime dierverzorger varkenshouderij – Vac.nr. P003911

Je behandelt, verplaatst en voert de biggen en zeugen. Taken als onderhoud, schoonmaak en klimaatregeling vallen ook onder jouw verantwoordelijkheid. Je kunt zelfstandig werken.

Logistiek medewerker – Vac.nr. P004034

Je laadt en lost vrachten, zorgt voor de aan- en afvoer van fust en appels, bedient de schilmachine en verricht licht administratief werk. Je
hebt ervaring op de heftruck en je vindt werken in weekenden geen
probleem.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl
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Superdeals:

lcohol

Amstel of Heineken
pilsener
Krat met 24 flesjes à 30 cl
Maximaal 4 kratten per klant
13,89 – 14,79
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Basisschool De Horizon

Sevenumse kinderen
kregen tandenpoetsles
5,98

Malse biefstuk
Topkwaliteit uit Ierland
Per 500 gram

8,99

9,95

Kilo 11,96

Leerlingen van basisschool De Horizon in Sevenum kregen op woensdag 10 juni tandenpoetsles. Twee tweedejaarsstudenten Mondzorgkunde gaven deze les in het kader van het onderwijsproject Hou je mond gezond.

Geldig van wo 17 t/m di 23 juni 2015.

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl

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

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

Tijdens deze poetsles werd de leer
lingen van groep 4 kennis bijgebracht
over de mond, het gebit, tandenpoet
sen en het bezoek aan de tandarts. De
les werd verzorgd door Emma Dorssers
uit Sevenum en haar medestudent
Katja Backus uit Venlo. De kinderen

deden daarnaast onder andere een test
met tandplakverklikkers. De leerlingen
van de basisschool gingen naar huis
met een tandenborstel, een tube tand
pasta en een poetsdiploma.
Het onderwijsproject Hou je
mond gezond komt van het Ivoren

Kruis, de Nederlandse Vereniging
voor Mondgezondheid. Het doel van
het onderwijsproject is kinderen te
stimuleren naar de tandarts te gaan en
beter te poetsen. De aanleiding van dit
project is de verslechterde situatie van
de kindergebitten.

Basisschool De Bottel

Graffiti op het schoolplein
Leerlingen van basisschool De Bottel in Lottum mochten donderdag 11 juni de muren van het fietsenhok met
graffiti versieren. Het bespuiten van de muren maakt deel uit van het project om het speelplein op te ’pimpen’.

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BIJBAAN

IN DE EVENEMENTENSECTOR?
Ben jij:
- 18 jaar of ouder?
- een enthousiaste aanpakker?
- flexibel inzetbaar?
- ook bereid om ’s avonds of
’s nachts te werken?
Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, lockerverhuur,
licht/geluid en site.

Lucassen

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

Deze werkzaamheden voeren wij
uit op verschillende evenementen,
zoals Lowlands, North Sea Jazz,
Zwarte Cross, AutoRAI en Paaspop.
Klinkt dit als jouw perfecte bijbaan?
Stuur dan een beknopte
motivatiebrief + CV
naar info@linqeventgroup.nl!

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96

Voordat de leerlingen aan de slag
gingen, kregen ze eerst uitleg van twee
graffiti-artiesten. Want graffiti op een
muur spuiten doe je niet zomaar. De
kinderen hoorden hoe ze een spuit

bus moesten hanteren, dat ze niet
allemaal tegelijk mochten spuiten en
hoe je het beste resultaat krijgt. Nadat
iedereen een overall, handschoenen
en mondkapje had gekregen, mochten

de leerlingen zelf aan de slag met hun
eigen ontwerp. De verf die gebruikt
werd voor het bewerken van de muren
werd geschonken door een schildersbe
drijf uit Lottum.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Manon Engels
14 jaar
Horst
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik houd van muziek die heel erg rustge
vend is, maar wel met een beat er in.
Het geluid van ruzie vind ik niet fijn en
hardcore muziek vind ik echt verschrik
kelijk.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Dan zou ik een Fiat 500 Cabrio kopen,
het liefst in het wit. Ik vind het echt
een schattige auto en ik zou er dan
overal mee naartoe rijden.
Wat is het beste en wat het slechtste
cadeau dat je ooit gegeven hebt?
Het slechtste cadeau dat ik ooit aan
iemand heb gegeven, waren een paar
gebreide dierensokken. Ze waren best
lelijk, maar ik wist echt niets om te
geven. Aan de andere kant hadden ze
wel iets grappigs. Diegene die ze kreeg

vond ze gelukkig wel leuk, maar als ik
ze zou krijgen dan zou ik het een slecht
cadeau vinden.
Het beste cadeau was dat ik iemand
trakteerde op een etentje. Dat vond
diegene erg leuk en ik ook.
Wat is je favoriete
uitgaansgelegenheid in Horst aan de
Maas?
Ik vind het altijd heel gezellig om bij
mijn vrienden thuis te zitten. Dan zet
ten we muziek aan en gaan we lekker
gek doen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou groep 8 van de basisschool
opnieuw willen beleven. Of eigen
lijk mijn hele basisschooltijd op De
Doolgaard. Ik speelde vaak toneelstuk
jes op school met vriendinnen. Dat was
een erg gezellige en leuke tijd.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Met een vriendin zette ik altijd een
remix van Sweater Weather van de
band The Neighbourhood op tijdens

OPEN DAG
27 juni 2015 11.00 – 17.00 uur

jongeren 19

aan
Manon Engels

school als we van het ene lokaal naar
het andere liepen. Niet hardop, maar
met een oortelefoon. Zij had dan het
ene oortje in en ik het andere. Dat was
altijd wel lachen. Het liedje heeft een
fijn ritme vind ik.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Pas geleden kon een vriendin niet
inloggen op haar computer om compu
teropdrachten te maken. Ik had ze al
af, dus heb ik voor haar ingelogd en de
vragen gemaakt. Daar was ze toen heel
dankbaar voor.
Stad of dorp?
Een dorp vind ik veel gezelliger en je
kent er veel meer mensen. Een stad
is vaak veel te druk. Ik vind het ook
gemakkelijker dat in een dorp alles bij
elkaar ligt. Als je ergens naar toe moet,
ligt alles dichterbij.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een robot die van alles kan, zou ideaal
zijn. Ik zou hem mijn kamer laten
opruimen en allerlei andere kleine
klusjes laten doen, die ik anders zelf

zou moeten doen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik in India geboren willen
zijn. Daar hebben ze een hele andere
cultuur en levensstijl. Alles is er kleur
rijk en ze leven op een natuurlijkere
manier, heel normaal en basic, niet met
allerlei foefjes. Het lijkt me interessant
om simpel te leven en om te zien wat
wij allemaal wel hebben zij niet.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is ‘I know’. Mijn
vriendinnen hebben het opgemerkt.
Een vriend van mij zei laatst nog: “Je
zegt wel heel vaak ‘I know’ hè.”
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik speel al ongeveer zeven of acht jaar
volleybal en laatst ben ik gevraagd om
te volleyen in de Dames 1 van Hovoc.
Ik heb lang getwijfeld, omdat mijn
teamleden dan een stuk ouder zouden
zijn dan ik. Ik moest er veel over
nadenken, maar ik ben blij dat ik het
gedaan heb.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Geschiedenis vind ik het leukste vak.
Het wordt op een hele leuke manier
verteld bij ons in de klas en dat maakt
het een stuk interessanter. Wiskunde
vind ik niet veel aan. Het gaat me
gemakkelijk af, maar ik vind het
gewoon niet interessant.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De leukste dag van het jaar vind ik
mijn verjaardag. Ik vind het leuk als er
veel vrienden langskomen. Er is dan
veel gezelligheid en we kunnen lekker
kletsen.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dan zou ik Mega Mindy willen zijn.
Vroeger was ik fan van haar. Ze zorgt
ervoor dat alle slechteriken worden
opgeruimd, zodat er geen slechte
mensen meer op aarde rondlopen.
Ik vond het ook altijd wel stoer hoe ze
kon transformeren van normaal mens
naar een superheld.

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

Wim en Wies van der Sterren

Jacob Poelsweg 30, 5966 RB America

www.campingdesleng.nl

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Wandelliedjes
Komend weekend is het
weer zover: de Wandeldrie
daagse. Drie dagen lang lopen
(school)kinderen door Horst
aan de Maas. Al is het al een
tijdje geleden, ooit heb ik me
ook aan deze ‘marteling’
gewaagd. Iets waarvan ik nu
nog de blaren van op mijn
voeten krijg…
Het begon al met de
voorbereiding. Neem nu de
schoenen. Wandelschoenen
kopen zouden in zo’n situatie
meer dan normaal zijn, maar
wandelschoenen waren echt ‘not
done’ in 2005. Dus ging ik
‘fashionable’ op weg met mijn
dunne sneakertjes. Geen goed
plan kan ik je vertellen.
Met mijn veel te grote shirt
met de naam van de basisschool
erop, en een bijpassend petje
om de outfit compleet te maken,
ging ik dan toch op weg. En niet
alleen... nee met twintig andere
krijsende, zeurende en uitgeputte kinderen. Respect voor die
leiding, die na anderhalf uur nog
steeds dezelfde liedjes moesten
aanhoren, iets van: ‘ik heb een
potje potje potje vet al op de
tafel gezet, dit is het driehonderdveerstigste couplet.’ Of nog
beter; ‘het hondje van de bakker
had vies gedaan (dit werd
gezongen door het populairste
kind: de leadzanger, en vervolgens braaf herhaald door het
‘koor’: de kinderen die best wel
opkeken tegen de leadzanger)
hij was gaan zwemmen zonder
zwembroekje aan‘. Wisten we
eigenlijk wel wat we zongen
toentertijd? Maar na drie dagen
in de bloedhete zon of plenzende regen gelopen te hebben,
was het eindpunt in zicht. Daar
kregen we de spullen waar ik
het voor deed…Bloemen en een
medaille, dat was het onbelangrijke gedeelte, en snoep. Dat
laatste kon er wel weer bij
gegeten worden, na al die
calorieën die ik verbrand had.
Ik ga er echt niet meer aan
beginnen, drie dagen wandelen,
maar ik wens alle kinderen heel
veel succes. Alleen hoop ik dat
er anno 2015 minder ‘vieze’
liedjes gezongen worden…
Liefs,
Anne

20
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Indiamarkt Dendron
College
In het Dendron College in Horst vindt op woensdag 24 juni een
Indiamarkt plaats. De markt begint om 18.30 uur, voorafgaand is er een
diner.
De Indiamarkt vindt plaats in
samenwerking met Helpende Handen
India. Deze avond worden er presen
taties gegeven door de leerlingen van
het Dendron die in 2014 India hebben
bezocht. Daarnaast vinden er ook

Veilingklok in bedrijf
De traditionele veilingklok is zondag 21 juni in bedrijf bij Museum De Locht in Melderslo. Het museum is
deze dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Kinderen kunnen zich tijdens deze dag vermaken met een
museumspeurtocht, een miniatuurkermis en oude spelen. In de kapel van De Locht vindt een optreden plaats
van het Kamermuziekensemble Venray onder leiding van Maurice Keulen. Verder zijn Van CVV tot ZON: 100
jaar veiling en een klokkenexpositie te zien. De demonstraties beginnen om 13.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.museumdelocht.nl

workshops plaats. Voorafgaand aan
de markt is er om 17.30 uur een diner
in Indiase stijl. Opgeven voor dit diner
kan via indiareis2014@hotmail.com
De gehele opbrengst van deze avond
gaat naar Helpende Handen India.

Breng je Eigen Stoel
Mee Concert
Het Meuleveld Kinderkoor sluit het seizoen op woensdag 1 juli af met
een Breng je Eigen Stoel Mee Concert. Dit concert begint om 18.30 uur en
vindt plaats in de Mèrthal in Horst.
Dirigente Jacqueline Fijnaut
wil laten horen dat het Meuleveld
Kinderkoor, behalve kerkelijke
liederen, ook een ander repertoire
beheerst. Er komen hits van
onder anderen Edsilia Rombley,
Trijntje Oosterhuis, Nick en Simon
en Michael Jackson voorbij. Dit

wordt het laatste concert voor de
kinderen van groep 8 die na vier
jaar het koor gaan verlaten. Zij
worden op deze avond nog even
in het zonnetje gezet en velen van
hen mogen nog één keer solist zijn.
Het concert is ook een bedankje aan
de ouders.

Nationale Lace Day
bij Kantfabriek
Museum de Kantfabriek doet op zondag 21 juni mee aan de nationale
Lace Day. Kantklossers uit de regio en daarbuiten wordt gevraagd mee te
klossen. De dag duurt van 13.00 tot 16.00 uur.

Op reis naar Polen
Vrijwilligers van de parochiefederatie Horst maakten onlangs een reis naar Polen. Aanleiding voor de reis
was het bijwonen van de wijding van de toekomstige Poolse kapelaan Marcin Fratczak in de kathedraal van
het Aartsbisdom in Gneizno. Hij had in 2014 al met parochies kennis gemaakt en is voor zijn wijding naar
Polen teruggekeerd. Kapelaan Marcin zal eind juni terugkomen in het dekenaat Horst-Helden en hier
werkzaam zijn. Tijdens de reis werden verder onder meer Krakau en concentratiekamp Auschwitz-Birkenau
bezocht.

Het Kantmuseum doet mee aan
deze nationale dag die in het teken
staat van kant. De medewerkers van
het museum hopen dat kantklossers
in het museum een demonstratie
komen geven.
Ook de wisselexpositie in het
museum staat in het teken van kant.
De expositie Liefde voor Kant van Jan

Geelen bestaat uit bijzondere kant uit
zijn collectie. Van Jan Geelen worden
zakdoeken, schouder- en hoofddoe
ken getoond die nog nooit ergens
anders tentoongesteld zijn.
De expositie is te zien tot dinsdag
1 september en het museum is
geopend van dinsdag tot en met
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Bones treedt op bij
D’n Toerstop
Rockband Bones treedt op zaterdag 20 juni op in café D’n Toerstop in
Melderslo. Dit optreden begint om 21.30 uur.

Gratis

XXL-hamburg
e
knutselpakke r
t

met 500 gram
s hamburger,
sausjes en garn
ering
Gratis bij elke
bestelling
van een BBQ

vo
vaderdag or

Bones is afkomstig uit NoordLimburg en staat garant voor een
avond serieuze rock. De band heeft
geen tekort aan podiumervaring.
Naast Limburg geniet Bones ook
bekendheid in Brabant, Overijssel,
Drenthe, Gelderland, Zeeland en

België. De band is opgericht in 2000
en bestaat uit Marcel Aarts (zang),
Jos Muysers (gitaar), Patrick Frencken
(drums), Ern Clevers (basgitaar) en
Bart Wilmsen (keyboards). Op de
speellijst van Bones staan enkel en
alleen covers

Optreden Peter Ryan
bij D’n Tap
In café D’n Tap treedt op zaterdag 20 juni entertainer Peter Ryan op.
Het optreden start om 21.30 uur.

Doe mee aan de vaderdag winactie! Plaats een foto van jouw
XXL-hamburger op onze Facebook pagina. De foto met de meeste
likes wint een Bonfire barbecue t.w.v. €149,95 en een uitgebreide barbecue kit koffer!
Bestel direct online via www.HenkAarts.com of bel 077 - 4640420

Peter Ryan’s stem doet aan die van
Elvis Presley denken, terwijl hij met zijn
eigen stemgeluid zingt. Deze avond
staat in het teken van Nederlands-,
Engels- en Duitstalige muziek. Ryan

treedt op met een muzikale mix van
Elvis Presley, The Mavericks, Freddie
Fender, Engelbert Humperdinck, Tom
Jones, Django Wagner, Jannes en René
Shuurman en vele anderen.

service 21

18
06

Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W 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
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

Heilige mis

11.00

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

09.45

America

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.30

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

Melderslo

Meterik

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Open tennistoernooi

za 20 juni 21.00 uur
Locatie: galerie Pachamama

ma 22 juni t/m zo 28 juni
Organisatie: Horster Tennis Club
Locatie: tennispark aan
Kasteellaan

Vleermuizenavond
di 23 juni 21.00-23.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske

Beachvolleybaltoernooi
voor jeugd
zo 21 juni vanaf 10.00 uur
Organisatie:
volleybalclub Set Up
Locatie: Peschweg 8

Optreden Bones

wo 24 juni 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

vr 19 t/m zo 21 juni
Defilé op zondag:
Wilhelminaplein

Concert
Mayke Rademakers

Melderslo

Workshop punchen voor
kinderen

Wandeldriedaagse

za 20 juni 20.00 uur
Locatie: Ojc Merlin

za 20 juni 21.30 uur
Locatie: motorcamping D’n
Toerstop

Indiamarkt
wo 24 juni 18.30 uur
Organisatie: Dendron College en
Helpende Handen India
Locatie: aula Dendron College

Optreden Rumours Project

Kronenberg

za 20 juni 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

OMG-festival

vr 19 en za 20 juni
Organisatie: Stichting 7VNTY7
Locatie: evenemententerrein

zo 21 juni 08.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc events
Locatie: Peeldijkje

Potrozenshow

zo 21 juni 13.00-16.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

zo 21 juni 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadsvergadering
do 18 juni 20.30-22.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

Wandel4daagse

Lottum

Lace Day

Veilingklok in bedrijf

zo 21 t/m zo 28 juni
Locatie: De Rozenhof

do 25 t/m zo 28 juni
Organisatie: Jongeren Gilde
Sevenum
Locatie: Sevenum en Kronenberg

Swolgen

Sevenum

alles voor tuin en moestuin

wintervanaf half juni ip
lanten
re
p
n
e
te
n
e
ro
g

Tienray

De Schuilplaats

Alarmnummer

vr 19 juni 23.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

MEGA Rommelmarkt
09.00
09.00

do 18 juni 19.30 uur
Locatie: Harmoniezaal Lottum

Beach party

Kantkloscafé

Optreden Peter Ryan

Lottum

Informatieavond
broodfonds

ma 22 , di 23, wo 24
en za 27 juni
Organisatie: Jong Nederland Horst
en Drumband Horst
Locatie: Jong Nederland Horst

19.15

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

Spoedgevallendienst
19 t/m 25 juni 2015
TipTopTand Tandartspraktijk
Voncken
Mgr. Joostenstraat 27-29,
Grubbenvorst
T 077 327 00 97

do 18 juni 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

za 20 juni 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Venray

Tandarts

Horst

Twork Friday

Kronenberg

zondag

za 20 juni 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

09.30

Horst (Lambertus)

Meerlo

Inloopdagen Jong Nederland

vr 19 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Hegelsom
Heilige mis

zo 21 juni 09.30-11.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Dorpsraadsvergadering

Grubbenvorst

zondag

Cursus: Wat bloeit daar?

Sumoworstelen

Broekhuizenvorst
zaterdag

Agenda

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Leibommhoeon
g
3,5

€ 39,95

Super grote
perkplanten

€ 1,25

Cash-and-carry voor consument en bedrijf
zie voor nog meer lage prijzen:

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

22
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

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

RESERVEKOPIE OF VERVANGENDE

AUTOSLEUTELS

Slootjesdag in ’t Sohr

Bent u op zoek naar een extra sleutel van uw auto?
Werkt het klapmechaniek niet meer naar behoren?
Wij kopiëren autosleutels van bijna alle automerken.

IVN De Maasdorpen organiseerde in het kader van de landelijke Slootjesdagen, op zondag 14 juni een
Slootjesdag in ’t Sohr bij Broekhuizenvorst. Kinderen mochten onder begeleiding met schepnetjes vissen in
de vijver. Samen met vrijwilligers van IVN De Maasdorpen werd vervolgens de vangst bekeken.

Maak eenvoudig een (reserve)sleutel bij. U kunt bij ons
terecht voor autosleutels en behuizingen, klapsleutels en
transpondersleutels (met startonderbreking). Maar ook
voor het vervangen van de batterijen.
Topkwaliteit materiaal. Snelle service!

Rumours Project in Cambrinus

BARTELS SLOTEN & SLEUTELSPECIALIST • Leutherweg 55, 5915 CB Venlo • 077-3511641
info@bartels-sloten.nl • www.BARTELS-SLOTEN.nl

Rumours Project brengt op zaterdag 20 juni een eerbetoon aan het gelijknamige album van Fleetwood Mac. Dit
optreden vindt plaats in café Cambrinus in Horst en begint om 20.30 uur.
Fleetwood Mac bracht Rumours
in 1977 uit. Bijna veertig jaar later is
het wereldwijd nog steeds een van de
bestverkochte albums. Met hits als Go
your own way, Don’t stop, Dreams en
You make loving fun. Rumours Project
brengt, als voorbereiding op een groot

concert in de Venlose Maaspoort, zater
dag 20 juni live nummers ten gehore in
Cambrinus.
Rumours Project wordt gevormd
door Bart Houtermans (zang), Marjon
van de Ven (zang), John van Overdijk
(zang/gitaar), Lambert Bongers

(gitaar), Bart Billekens (toetsen),
Marc van de Ven (bas) en Koen
Fransen (drums). Zij brengen Rumours
opnieuw tot leven en spelen het album
integraal. Na de pauze volgt een
best of uit het overige repertoire van
Fleetwood Mac.

Potrozenshow in Lottum

Crist Coppens
Heerlijke barbecuesteaks
3 stuks €6,95

geldig t/m
zaterdag
20 juni 2015

Bij 150 gram gekookte achterham
VLEESWARENKOOPJE stukje paté gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Dit jaar vindt er geen Rozenfestival plaats in Lottum, maar in de rozentuin en het rozenkenniscentrum van de
Rozenhof aan de Markt vindt van zondag 21 juni tot en met zondag 28 juni wel een potrozenshow plaats.
De Rozenhof is elke dag geopend tot 10.00 en 17.00 uur.
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In De Rozenhof kunnen bezoekers
meer te weten komen over de teelt,
groei en bloei van rozen. Tijdens
de potrozenshow, in de week van
de Potroos, kunnen bezoekers
ontdekken hoe ze met op duurzame
wijze geteelde buitenrozen en
vensterbankrozen niet alleen hun
tuin, maar ook hun terras of balkon
kunnen verfraaien. Ook zullen
enkele innovatieve productlijnen te
bewonderen te zijn, zoals Babylon Eyes

rozen, enkelbloemige bloemen met
een opvallend hart in contrasterende
kleur en Bijenweelde rozen, opvallende
bloemen die onweerstaanbaar zijn voor
bijen en zweefvliegen.
Om te illustreren hoe rozenkwe
kers voortdurend bezig zijn om steeds
weer nieuwe rozenrassen te ontwik
kelen, wordt op zondag 28 juni in
De Rozenhof een nieuwe roos gedoopt.
Deze roos komt voort uit de nieuwe
Plant’n’Relax roses van de vooraan

staande Deense veredelaars Rosa en
Harley Eskelund van Roses Forever.
Met een drone wordt de naam onthuld
door de Limburgse gedeputeerde Ger
Koopmans.
Vanaf 23 augustus is er kunst
in De Rozenhof te bewonderen.
De kunstenaars die dit jaar exposeren
zijn Roos Seuren uit Lottum en Andreas
Baschek uit Moers. Volgend jaar is weer
het tweejaarlijkse Rozenfestival, met
als thema Rozen uit de Kunst.
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• Opleidingsmogelijkheden;
• Een informele werksfeer.
Solliciteren?
Sterwerk Uitzendbureau
Leegveld 7
Tel.: 0493-529326
Stuur
12Truus
juli een
mail naar 5753 SG Deurne
Solliciteren?
Vraagvoor
naar:
Riezebos
E-mail: truus @sterwerk.nl
Stuur een
mail naar
truus@sterwerk.nl.
Truus
Riezebos:
truus@sterwerk.nl.
Wij gaan
gaan vertrouwelijk
met
je sollicitatie
om. om.
Wij
vertrouwelijk
met
je sollicitatie
Sterwerk Uitzendbureau
Vraag naar: Truus Riezebos

Leegveld 7
5753 SG Deurne

Tel.: 0493-529326
E-mail: truus @sterwerk.nl

