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”Het was zwaar, vermoeiend, maar zeer leerzaam.” Een aantal gemeenteraadsleden van gemeente Horst aan de Maas deed mee aan ‘De 24 uur van… Horst aan de Maas’.
Samen met het college van B&W en het directieteam waren de raadsleden 24 uur bezig om volgens het thema van de 24-uurssessie ‘anders te kijken, anders te zien en anders
te doen’.

瘀爀 ㈀㜀 ⴀ 稀愀 ㈀㠀 ⴀ 稀漀 ㈀㤀 洀攀椀

猀琀漀攀爀℀
吀栀攀洀愀眀攀攀欀攀渀搀
椀渀挀氀⸀ 欀漀漀瀀稀漀渀搀愀最

schouwburgvenray.nl
schouwburgvenray
.nl

Het nieuwe
programma
is uit!
reserveer nu!
met vroegboekkorting

䠀漀爀猀琀 挀攀渀琀爀甀洀 琀漀漀渀琀 稀椀樀渀 猀瀀椀攀爀戀愀氀氀攀渀
攀攀渀 眀攀攀欀攀渀搀 氀愀渀最 洀攀琀 搀椀瘀攀爀猀攀
猀琀漀攀爀攀 愀挀琀椀攀猀℀

倀
最爀愀琀椀猀

嘀攀爀爀愀猀猀攀渀搀 嘀攀攀氀稀椀樀搀椀最

Daar zitten ze dan in de raadzaal,
alle deelnemers van de 24-uursmarathon. Vermoeid maar voldaan luisteren
ze naar de afsluitingswoorden van
burgemeester Kees van Rooij. “Het was
zwaar. Maar ik moet zeggen, we hebben er wel veel van geleerd”, zegt Van
Rooij. “Door een andere manier met
elkaar in gesprek te gaan, krijgen we
veel klaar. Een groot succes voor ons
allemaal.”
Het belangrijkste dat Frans
Kerstjens van Essentie geleerd heeft de
afgelopen 24 uur, was dat de gemeente
dichter bij de burger moet gaan staan.
“De samenleving verandert. Dat neemt
allemaal nieuwe ideeën en problemen
met zich mee. De vraag die ik en vele
collega’s hebben gesteld is, hoe gaan
we hier mee om? Voor ons viel het op
dat we meer naar de burger moeten
luisteren. Burgerinitiatieven worden de
komende tijd heel belangrijk.”
Lees verder op pagina 02
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Op de fiets naar Zwitserland
Jos Roodbeen en zijn neef Sander Sijbers vertrokken zaterdag 21 mei in
alle vroegte vanuit Kronenberg op de fiets voor een bezoekje aan Jos’ nicht
Ria. Bestemming: het bergdorp Amden in Zwitserland.
Als deze HALLO verschijnt, hopen
Jos (58) en Sander (25) hun ruim
800 kilometer lange fietstocht er bijna
op te hebben zitten. Ten tijde van het
interview zitten ze nog rustig aan de

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
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Lucien Janssen, Niels van Rens,
Teun Stiphout en Rosanne Vromen

keukentafel bij Jos thuis in Kronenberg.
Vol vertrouwen gaan ze de reis tegemoet. Het idee om gezamenlijk met
de fiets naar Zwitserland af te reizen
ontstond enkele maanden geleden.
Beide heren fietsen graag. Jos heeft zo
al diverse plekken in het land verkend
en Sander gaat graag met de mountainbike de grens over naar Duitsland.
Dus bedachten ze dat het wel leuk
zou zijn om samen een keer een tocht
te maken. De bestemming was snel
gevonden: Amden in Zwitserland,
waar de nicht van Jos al 34 jaar met
haar gezin woont. Ze hopen in zes
dagen tijd de afstand van Kronenberg
naar het Zwitserse dorp te kunnen
overbruggen. “Daarom hebben we er
ook voor gekozen om nu te gaan”,
vertelt Jos. “Het is in deze tijd van het
jaar weer langer licht en we hopen
140 kilometer per dag te fietsen. Het
venijn zit hem echter in de staart: de
laatste tien kilometer moeten we flink
klimmen. We hopen dat we dan intussen genoeg conditie hebben opgebouwd om dat te kunnen redden.”
Tijdens hun tocht volgen ze zo
lang mogelijk de route langs de Rijn.
Plekken om te overnachten hebben ze
niet geboekt. Sander: “Dat hebben we
bewust niet gedaan. We willen ook de
vrijheid hebben om bijvoorbeeld onderweg een keer eerder af te stappen of
als het goed gaat een dag langer door

te fietsen. Nee, een tent nemen we
niet mee. We willen een beetje comfort
op onze slaapplek. Sowieso nemen
we maar heel weinig mee, alleen het
hoognodige.” Het is de eerste keer
dat oom en neef gezamenlijk een
meerdaagse reis maken. Vooralsnog
gaan ze ervan uit dat zes dagen lang
24 uur op elkaars lip zitten geen
problemen gaat opleveren. Jos lachend:
“Maar misschien willen we elkaar
daarna wel een week lang niet zien.”
Ze doen het vooral voor de uitdaging

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

geven ze aan. Bang voor een mentale
dip onderweg zijn ze niet. “Het kan
natuurlijk voorkomen dat we pech
met de fiets krijgen, maar we komen
hoe dan ook daar. Of we een plan B
hebben? Nee, dat zouden we dan ter
plekke moeten verzinnen.”
Extra voorbereidingen hebben
ze verder niet getroffen. De route is
uitgestippeld en een navigatiesysteem
gaat mee, maar voor de rest wordt het
vooral genieten. “Ik ben erg benieuwd
naar alles wat we onderweg tegenko-

men en de mensen die we gaan
ontmoeten”, zegt Sander. “En het fietsen zit ons in de benen, dus dat komt
wel goed.”

Per trein terug
Wanneer ze in Zwitserland zijn
beland, blijven Sander en Jos enkele
dagen daar om vervolgens per trein
weer terug te reizen. En als ze het goed
is bevallen gaan ze misschien nog wel
een keer samen op fietsreis. Jos: “Maar
laten we eerst maar eens gaan.”

Politie houdt crime
control in Sevenum

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

De politie heeft op vrijdag 20 mei in de middag en ’s avonds een
zogenoemde crime control gehouden op de Kleefsedijk in Sevenum.
Daarbij zijn 23 processen verbaal opgemaakt.

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

Bij de controle, die samen met
de belastingdienst, de RDW en de
douane werd gehouden, werden
220 voertuigen en hun inzittenden
gecontroleerd. Eén persoon werd
aangehouden voor de diefstal van
een fiets. Dertien auto’s werden
door de belastingdienst in beslag
genomen. Een bedrag van 118.000
euro aan belastingschuld kwam aan
het licht en daarvan is 31.000 euro
direct geïnd.

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

Er werd een gestolen auto aangetroffen en een man werd aangehouden omdat hij enkele grammen
amfetamine en een tiental XTC tabletten in zijn bezit had. Een groepje
mannen dat onderweg was naar
Engeland probeerde 26.000 sigaretten mee te smokkelen. De douane
trof de sigaretten, waarover geen
belasting en accijns was betaald, aan
in de auto van de mannen. De sigaretten zijn in beslag genomen.

Vervolg voorpagina
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.

Raadsleden 24 uur
met elkaar in gesprek

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.

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

HALLO in Trusetal
Eric en Mirjam Coolen uit Swolgen verbleven met hun honden
Boedha en Bente in het vakantiepark Dogglywood in het Duitse
Trusetal. Dit park wordt gerund door het Nederlands echtpaar Kees
en Monique van der Have en is helemaal op honden ingesteld.
Bij de plaatselijke Trusetaler Wasserfall was het heerlijk om
HALLO Horst aan de Maas te lezen.

Richard van Weegen van de PvdA,
bevestigt het standpunt van Kerstjens.
“We moeten inderdaad dichter bij de
burger staan. Zo moeten we luisteren
naar wat zij willen. Ik heb ook gemerkt
dat we het als gemeente Horst aan de
Maas niet slecht hebben. We moeten
deze kracht volhouden.”
Thijs Lenssen van de SP vertelt dat
de gemeente informatie aan burgers
zo min mogelijk een politieke kleur wil
geven. “Wanneer wij een bericht op
internet zetten, dan heeft dat vaak een

politiek tintje. Hier willen we vanaf.
Ik heb ook veel van andere partijen
geleerd in deze marathon. Sommige
leden gaan bij hun eigen partij zitten,
maar daar heb ik expres niet voor
gekozen. Door de ideeën van andere
partijen aan te horen, krijg je nieuwe
informatie binnen die wij ook weer
kunnen gebruiken.”
Lenssen vond de 24 uur heel leerzaam. “Ik zou zeggen, voor herhaling
vatbaar. Zoiets moet elk jaar georganiseerd worden.”
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40 jaar OBS de Samensprong

‘We blijven echt
vernieuwend’

Lekkere Seizoenscake!

Een groepje ouders uit Grubbenvorst stond veertig jaar geleden aan de basis van een van de eerste openbare
scholen in de regio. Het 40-jarig jubileum van OBS de Samensprong wordt komende week gevierd met een speciale
feestweek.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Donderdag 2 juni

18.00 - 21.00 uur

Leurs Summer Night
en,
Met activiteitn meer!
ke
demo’s, muzie

Talent van een kind
Wat beiden aanspreekt, is het
feit dat er niet alleen aandacht wordt
besteed aan de leervakken, zoals
rekenen en taal, maar ook aan wereldoriëntatie. “We richten ons daarbij echt
op de talenten van een kind”, legt
Maud uit. “Waar is hij of zij goed in
en wat kunnen we daar in de lessen
vervolgens mee doen, daarbij wordt
ook het accent gelegd op de sociale
vaardigheden.” Daarnaast wordt er een
koppeling gemaakt tussen theorie en
praktijk. “Als het thema bijvoorbeeld
varkens is, dan bezoeken we een var-

kensstal en kijken samen met kinderen hoe het er daar aan toe gaat. We
betrekken de omgeving bij het onderwijs.” De kinderen leren omgaan met
verschillen tussen elkaar zoals cultuur,
geloof, uiterlijk. Dit is een van de pijlers
van het openbaar onderwijs. Daarnaast
zet de school, die zeven groepen telt,
ook sterk in op samenwerken. Kinderen
van hogere groepen helpen de jonge
kinderen. Karin: “We helpen hen zo
zich verantwoordelijk te voelen voor
elkaar.” Daarnaast worden de leerlingen gestimuleerd actief mee te denken
over de lessen. Maud: “Als we met een
bepaald thema beginnen dan vraag ik
de klas wat zij graag wil leren.
We laten hen meedenken en onderzoeken wat betreft de inhoud, maar zorgen
er natuurlijk ook voor dat de leerdoelen
worden behaald.” “Daarbij leren we
ook van elkaar als team. De open
sfeer op deze school is erg fijn.”
De feestweek start op maandag
30 mei met een bakwedstrijd:
Heel de Samensprong bakt. De rest
van de week maken de kinderen onder
meer een uitstapje naar het museum
en nemen ze op donderdag een lipdub
op. Vrijdag 3 juni staat in het teken van
circus, waarvoor de leerlingen zelf acts
opvoeren. De circusvoorstelling begint
om 13.30 uur.

20%
korting
op bijna alles! *

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Asperges eten bij de boer
Zaterdag

4 juni

I.s.m. Hostellerie de Hamert

Geniet van een
3 gangen menu met Limburgse asperges.

Uit onderzoek is gebleken dat
het geweldsincident aan De Patrijs
in Meerlo te maken had met een
relationeel probleem. De vrouw is
aangehouden door de politie op
verdenking van huiselijk geweld

tegen haar partner. De politie kreeg
op 21 mei rond 02.30 uur een melding
binnen van een geweldsincident aan
De Patrijs in Meerlo. Daar aangekomen
troffen de agenten een gewonde man
en vrouw aan. Beide personen had-

den meerdere steekwonden. Zij zijn
per ambulance naar het ziekenhuis
overgebracht. De vrouw is geopereerd
aan haar verwondingen. Van beide
gewonden is de gezondheidstoestand
op dit moment stabiel.

Zondag

5 juni

Met live muziek en dat voor maar € 24,50 p.p.
Direct reserveren? Bel 06 - 5516 4949.
Voor meer info gaat u naar: martensasperges.nl

Steekpartij Meerlo gevolg
relationele ruzie
De steekpartij in Meerlo in de nacht van vrijdag 20 mei op zaterdag 21 mei blijkt een gevolg van een
relationele ruzie. Dat laat de politie weten.

* Bekijk de actievoorwaarden in
de winkel of op
www.leurs.nl
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gewerkt. Zij verruilt komend schooljaar
echter Grubbenvorst voor haar woonplaats waar dan een openbare basisschool van start gaat. Beide leerkrachten geven aan dat het lesgeven op een
openbare basisschool echt bij hen past.
“Toen ik hier in 1985 begon had ik dat
gevoel al meteen”, zegt Karin.
“Zeker voor die tijd gaven we echt
vernieuwend onderwijs, dat veel meer
naar buiten gericht was. Het merendeel
van de basisscholen was in die jaren
nog katholiek. Een openbare school
werd toen nog een beetje apart gevonden, zeker in een dorp.” “Maar dat is
vaak ook een kwestie van onwetendheid”, meent Maud.

OP S
C

Servaas Huys uit Grubbenvorst
speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Samensprong.
“Begin jaren 70 was de katholieke kerk
heel dominant in Noord-Limburg.
Zij hadden het voor het zeggen.
Er was echter een aantal mensen, waaronder ik, die wat meer vrijheid wilde”,
vertelt Servaas. Volgens mij zijn we in
mei 1974 een handtekeningenactie
begonnen voor een openbare school. We
moesten een bepaald aantal bereiken,
dat lukte ons royaal. Daarna begon een
procedure die niet over een nacht ijs
ging. We hadden het geluk dat de toenmalige burgemeester Jules Steegmans
ons goed gezind was. De eerste leerlingen kwamen in 1976 op school. We
kregen een ruimte van de bijzondere
school. Op het schoolplein werd een
draad gespannen, zodat beide scholen
wel gescheiden bleven. Grubbenvorst
had samen met Venlo een van de eerste
openbare scholen in de regio.”
Twee leerkrachten op de
school zijn Karin Hesen uit Horst en
Maud Peeters uit Maasbree. Karin
startte in 1985 als leerkracht aan de
Samensprong en heeft daarna in alle
groepen lesgegeven en functies als
IB-er en adjunct gehad. Maud is afgelopen augustus gestart en heeft binnen
Akkoord-po! op verschillende scholen

Deze avond

Gra tis
entree

GD
KO
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RTING
OP VERH

Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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‘Er kan nog van alles gebeuren’
Rijen met tafels, krakende stoeltjes en vooral doodse stilte. Maandag 23 mei bezocht de redactie de eindexamenkandidaten van het Dendron College in Horst. De leerlingen van vwo hebben
het examen van Duits net afgerond. Waar sommige leerlingen nog moeten zwoegen voor een ander examen, kunnen anderen leerlingen al gaan genieten van hun vakantie.

Naam
Kay Lamers
Leeftijd
18
Woonplaats Horst

Naam
Manon Geurts
Leeftijd
17
Woonplaats Broekhuizenvorst

Kay komt net uit de gymzaal, hij is klaar met zijn examen. “Het examen Duits gingen eigenlijk best
wel goed”, durft Kay voorzichtig te zeggen. “Over het algemeen gingen mijn examens best oké.
Alleen maatschappijwetenschappen vond ik lastig.” Kay heeft eerder de havo afgerond, daarna
heeft hij de overstap gemaakt naar vwo. “Donderdag heb ik mijn laatste examen. Dat is aardrijkskunde, maar de moeilijkste examens heb ik voor mijn gevoel wel gehad, dus ik denk dat het wel
goed komt.”

Ook Manon is net klaar met het examen. “Het examen ging naar mijn gevoel redelijk. Ik had de
tijd hard nodig, ook al hadden we twee en een half uur de tijd.” Ondanks dat ze heel hard geleerd
heeft voor de examens, durft ze niet met zekerheid te zeggen hoe het is gegaan. “Het examen
Engels vond ik erg lastig. Economie is denk ik het examen dat naar mijn gevoel het beste is
gegaan.” Manon is nu klaar met haar examens, ze kan gaan genieten van haar vakantie. Volgende
week nog het gala en dan kan ze het Dendron-hoofdstuk ook afsluiten.

Naam
Roos Vergeldt
Leeftijd
17
Woonplaats Broekhuizen

Naam
Anne Thijssen
Leeftijd
18
Woonplaats Broekhuizen

“Het examen Duits leek eigenlijk wel goed te gaan. Ik had het lastiger verwacht.” Het examen
begon voor de leerlingen om 09.00 uur en duurde tot 11.30 uur. “Je zou zeggen dat het lang is,
maar ik heb de tijd toch hard nodig gehad. Donderdag heb ik mijn examen aardrijkskunde nog, die
zelfs drie uur duurt.” Roos vindt het lastig om te zeggen hoe de examens over het algemeen zijn
gegaan. “Sommige gingen goed en sommige konden beter”, lacht Roos. “Voor mijn gevoel ging
Nederlands wel goed. Economie vond ik het lastigst.” Voor Roos rest nu nog één examen en dan
heeft ook zij vakantie.

Anne vond het examen Duits best wel moeilijk. “Geschiedenis is het examen dat ik het makkelijkst
vond. Het moeilijkste examen was denk ik economie, of toch Nederlands of wiskunde”, lacht Anne.
“Ik vind het lastig om te zeggen hoe de examens zijn gegaan.” Anne vindt het erg spannend wat
de uitslag zal zijn. “Sinds de regels zijn aangepast voor de examens, kan er nog van alles gebeuren. Je kunt je examen nog wel zo goed gemaakt hebben, maar daar tegenover staat ook dat je
gemiddelde van al je vakken een 5.5 moet zijn, erg spannend dus allemaal.” Ook Anne heeft al
vroeg vakantie. Het examen Duits was namelijk haar laatste examen.

Te huur:

Provinciale mededeling
Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg
Gewijzigde vaststelling provinciaal inpassingsplan Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum
Meer informatie op:
www.limburg.nl/Bekendmakingen en www.ooijen-wanssum.nl
RMT/2016/21

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

Grote vrijstaande woning
met garage en tuin in het
centrum van Horst. Woning
is geheel onderkelderd.
4 slaapkamers.
Inhoud ca. 700 m3.
Loevestraat 76 Horst
Voor informatie: 06-25051701

Schilderwerken

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 38 00 98
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‘Ik vertrek, maar dan anders’
Veel mensen dromen stiekem van een leven buiten Nederland. De familie Claassens uit Kronenberg, bestaande
uit Ed (46), Wies (45) en de dochters Maartje en Floor van respectievelijk 15 en 13 jaar oud gaan deze droom
proberen waar te maken. Het viertal begint op 1 juni een gastenverblijf op Mallorca.

gehad hebben. Dat is wat we willen,
mensen een bijzondere vakantie
aanbieden.”
Natuurlijk gaan Ed en Wies niet in
hun eentje. De dochters Maartje en
Floor gaan ook mee. De kinderen
hebben twee weken geleden samen
met hun ouders en de moeder van
Wies het huis bezocht. “Ze zijn allebei
enthousiast. We hebben het natuurlijk
ook met ze over school gehad.
Maartje heeft bijvoorbeeld over een
paar jaar eindexamen, dat zijn wel
dingen die besproken moeten worden. Daarnaast is de taal ontzettend
belangrijk. In het binnenland red je het
niet met Engels, dus moeten we allemaal goed Spaans kunnen,” zegt Ed.

Tramuntana-gebergte waar het viertal
gaat zitten.
Het verhaal van de familie lijkt
geschikt voor een programma zoals
Ik Vertrek. Daar willen ze echter niets
van weten. “Stiekem zijn de leukste afleveringen de reizen waar de
Nederlanders het geld al op hebben
voordat ze bij de bestemming zijn,
ze de taal totaal niet spreken en de
waterleiding bij aankomst stuk blijkt,”
vindt Wies. “Dat willen we niet. We
zijn ook naar de EmigratieBeurs in
Houten geweest. Daar had het programma ook een plekje, maar we zijn
er niet heen gegaan.”

Mallorca voelt
als thuis

Laatste dingen
regelen

“Ik Vertrek, maar dan anders”,
lacht Ed. “We willen graag dat we het
goed voor elkaar hebben en niet voor
het programma in aanmerking komen.
Mallorca voelt echt als thuis. Een gastenverblijf is keihard werken, maar we
hoeven ook geen Mercedes of de hele
dag aan het zwembad te liggen. Wies
en ik zijn in de veertig, dus kunnen we
gerust flink werken. We zijn gelukkig
als mensen een fantastische vakantie
Drie jaar geleden gingen Ed en
Wies met zijn tweeën voor het eerst
naar Mallorca. “Voordat we vertrokken, hadden we nogal een druk,
toeristisch beeld van het eiland. We
hadden massale drukte verwacht. De
rust die we op sommige plekken vonden was echt een openbaring. Wij zijn
types die niet per se drukte willen.
Als we daar zin in hebben, zoeken we
het wel op. Als iedereen rechtsaf gaat,
gaan wij linksaf.”
“Voor mij is het altijd stiekem

al een droom geweest om naar het
buitenland te gaan. Dat gevoel is sinds
vorig jaar echt gegroeid.” Eds gevoel
raakte in een stroomversnelling toen
hij en Wies het Britse echtpaar Lynn
en Andrew ontmoetten. “Ze waren op
een dag het Engelse weer beu en zijn
toen naar Mallorca vertrokken,” vertelt
Wies enthousiast. “We zijn ondertussen vrienden geworden en hebben
het ook gehad over de stap die zij
hebben moeten maken. Later meldde
Andrew zich en vertelde tegen ons dat

hij misschien iets voor ons had gevonden.” Andrew kwam uiteindelijk met
gastenverblijf Gaudeix Mallorca, wat
‘Geniet van Mallorca’ betekent.
Het biedt plaats aan maximaal
veertien gasten. Mallorca wordt goed
bezocht door toeristen, maar het gezin
probeert zich te onderscheiden door
een authentiek huis op een rustieke
locatie en met een chill- en outdooraanbod voor hun gasten. Volgens
Ed is het binnenland van Mallorca
een beetje Toscaansachtig, zoals het

Masterplan wethouder Vostermans

Nieuwe woonvisie
gemeente
Het behouden van betaalbare bestaande woningen, het optimaal benutten van de mogelijkheden voor meer
doorstroming en bouwen naar behoefte zijn de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe woonvisie van
gemeente Horst aan de Maas. Dat blijkt uit het masterplan wonen van wethouder Bob Vostermans.
Op basis van het coalitieakkoord,
de ruimtelijke structuurvisie van Horst
aan de Maas en de regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg is het
masterplan wonen opgesteld, waarin
de gemeente een nieuwe visie op
wonen in Horst aan de Maas schetst.
In het plan wordt voornamelijk
aandacht besteed aan bouwen voor de
doelgroepen jongeren, starters en
senioren. Starters wil de gemeente
stimuleren om een bestaande woning
te kopen. Voor senioren wil de
gemeente graag dat zij zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Daarnaast wil de gemeente onder
andere voor jongeren voldoende
huurwoningen in iedere kern realiseren. Zij zet daarom in op levensloopbestendige en duurzame woningen.
Om starters te stimuleren in
bestaande bouw te gaan wonen,
schaft de gemeente de koopsubsidie
voor starterswoningen af. Vanaf 2011
nam de gemeente maatregelen om de
woningmarkt te stimuleren. De koop-

subsidie voor starterwoningen hield
in dat starters een subsidie van 6.000
euro konden krijgen als zij een starterswoning kochten of lieten bouwen
in een gemeentelijke grondexploitatie.
“Als starters in bestaande bouw gaan
wonen, creëert dit doorstroming en
krijgen de bestaande woningen en
wijken een impuls. Gezien de toekomstige vergrijzing is er in de toekomst
minder behoefte aan starterswoningen
en in de bestaande bouw zijn deze
er nog genoeg”, aldus wethouder
Vostermans.
Stimuleringsmaatregelen die
volgens de gemeente wel beter zijn
afgestemd op de huidige en nieuwe
problemen op de woningmarkt zijn
onder andere subsidies voor starters
om bestaande woningen te verduurzamen, een stimuleringslening voor
55-plussers om een eigen koopwoning levensloopbestendig te maken,
koopsubsidies voor nul op de meter bij
nieuwbouwwoningen en stimulansen
voor tijdelijke huurwoningen.

Volgens onderzoek groeit tot
ongeveer 2032 het aantal huishoudens
in de gemeente, daarna gaat deze
afnemen. De tijdelijke piek in huishoudens wil de gemeente opvangen door
onder andere te voorzien in tijdelijke
huurwoningen, zoals de Heijmans One
woningen in America en de verplaatsbare woningen van Woonovatie in
Meterik. Zo wil de gemeente voorkomen dat er na 2032 te veel woningen
zijn. Daarnaast wil de gemeente
nieuwe huurwoningen verspreid over
alle kernen van de gemeente toevoegen. Vostermans: “Door extra huurwoningen toe te voegen, ook in vernieuwende concepten, willen wij wonen in
Horst aan de Maas voor jongeren extra
aantrekkelijk maken.”
De woonvisie van Horst aan de
Maas wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag
14 juni. Wanneer de raad instemt
met de visie wordt in het najaar een
voorstel gedaan voor de definitieve
stimuleringsmaatregelen.

Binnenkort vertrekken Ed en Wies
weer naar Mallorca voor één week.
“We gaan de laatste dingen regelen”,
vertelt Wies. “Het is best een raar idee
dat we al gasten hebben voordat wij
ons huis helemaal af zien. Medio 2018
is voor ons het richtpunt om definitief
te vertrekken. Tot dan doen Lynn en
Andrew het beheer voor ons.”

WIJ ZOEKEN

GROENE

VERSTERKING

GroenRijk Maasbree zoekt een

Medewerker Tuinen kamerplanten m/v
met vakkennis en een gedegen
groene opleiding.
Vacature voor ca. 32 uur.
GroenRijk Maasbree is een inspiratieplek voor tuin en interieur.
Wij zijn een echt servicetuincentrum
waar klantgericht werken in een
vakgerichte omgeving hoog in het
vaandel staat!
Wij bieden:
• Een baan met toekomstperspectief.
• Arbeidsvoorwaarden volgens de
CAO van Tuinbranche Nederland.
• Afwisselend werk in een gedreven
team met een prima werksfeer!
Heb je interesse in deze functie?
Stuur dan je CV naar
rob@groenrijkmaasbree.nl
Ter attentie van Rob Engels.

GroenRijk Maasbree

Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Dankbetuiging

Op zaterdag 21 mei is van ons heengegaan

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
ondervonden na het overlijden van mijn lieve man,
ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Martin Joosten
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw
aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve woorden en kaarten
ons erg goed hebben gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Nellie, kinderen en kleinkinderen
Sevenum, mei 2016

Lod Kellenaers
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar.
21 mei 2016
Venstraat 22, Hegelsom
Correspondentieadres: Venstraat 42, 5963 AK Hegelsom
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 28 mei
om 18.00 uur in de parochiekerk van Sevenum.

Langs deze weg willen wij u allen bedanken
voor de kaarten, bloemen en vele andere blijken
van medeleven, die wij van u ontvingen,
na het overlijden van mijn man, ozze pap en opa
Op donderdag 7 april jongstleden is

Jan Tacken

Truce Raaijmakers-Janssen

Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.

mijn vrouw, onze (schoon)moeder en onze oma, overleden.
Truce heeft tijdens haar ziekteperiode veel bezoek, bloemen, kaarten
en zelfs stripverhalen en tekeningen mogen ontvangen.
Het voelde alsof er een warme deken om haar en om ons heen
gelegd werd. Voor Truce en voor ons was dit een grote steun
en wij waardeerden dat zeer.
De reacties op haar overlijden waren overweldigend. De afscheidsdienst
was druk bezocht en we hebben ontstellend veel kaarten ontvangen.

Mia Tacken-Verstappen, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 4 juni a.s.
om 18.00 uur in de H. Lambertuskerk te Horst.

Met verslagenheid namen we kennis van het overlijden van

Uw blijken van medeleven, de vele hartelijke reacties en kaarten
hebben ons diep geraakt. Hartelijk dank daarvoor.

Peter Vervoort

Speciale dank aan dokter Schoenmakers en de dames van de Buurtzorg
te weten: Nel Janssen, Judith van den Heuvel, Kim Peeters,
Paulien Vissers en Monique Vogels.

Zijn kennis en betrokkenheid zullen we zeker gaan missen.

Tienray mei 2016
Familie Raaijmakers, familie Janssen.
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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Hondenfietsenmand (ook E-fiets),
z.g.a.n. voor hond tot 20 kg.
Prijs € 35,- tel. 077 398 40 15.
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.
Muziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! I: www.jackenjolanda.nl
E.: jlmhanssen@planet.nl
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Ons medeleven gaat uit naar Gon, familie en vrienden en we
wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en vrijwilligers Stichting Peelmuseum America
Horst Muzikaal Totaal.
Wil je als zanger of muzikant graag
optreden tijdens Horst Muzikaal Totaal
ga dan voor info en opgave naar
www.harmonievanhorst.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Giga aanbod 25% korting.
Voorraad is gigantisch, we hebben
plaats nodig en daarom alles 25%
korting tot 12 juni. Brocante hal
Limburg Speulhofsbaan 7a Meterik
Horst a/d Maas. Open di, wo, do 12-17
vr 12-19 za 10-16 u. 06 21 23 88 89.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
www.hetrotven.nl/voetballen
Het Rotven biedt de mogelijkheid voor
kinderen met ASS en aanverwante
stoornissen om op zaterdag te
voetballen. Heb je interesse kijk op
onze website of bel 06 45 66 19 93.
Uw tuin? Mijn zorg! Ruim 25 jaar
ervaring. Voor compleet tuinonderhoud
en diverse klussen rondom uw huis/
tuin bent u bij mij aan het juiste
adres. Betaalbaar tarief. Bel voor
advies: 06 52 62 47 14.
Wij persen uw hooi en stro. Nieuw,
nieuw. Als eerste in Nederland persen
wij uw hooi- en strobaaltjes waar dan
ook, 85/100 x 85 cm. Wij komen dan
ook met onze vrachtwagen-combi
naar u toe. Informeer:
Maisboerke 06 53 12 13 17.

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

www.theoarts.com

Uw feest in Cambrinus? 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
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
Constance Schoonheid.
Wenkbrauwmodel voor in vorm te
epileren en verven. Is het iets voor jou?
Kosten, gratis 06 40 83 90 24.
Vakantie in Kroatië.
Vakantie-appartement te huur in
Kroatië. www.villarubina.com
Herberg de Lindehoeve. Gevraagd
all-round hulp voor schoonmaken
kamers en overige voorkomende
werkzaamheden. Uren in overleg.
Ervaring in horeca is een pre. Horsterweg 51, Grubbenvorst. Sollicitaties via
E: info@delindehoeve.info

Dankbetuiging

Dankbetuiging

Te koop bbq-pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor
4 personen € 20,- Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America.
tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Swingparty Pretcafe de Beurs.
Zoaterdaag 28 mei lekker aldehoore
en swinge op muziek van DJ’s Stadler
en Waldorf. Doar motte beej zien!
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Per 15 juni geheel gemeubileerde
en ingerichte woonruimte te huur.
Kamer, keuken, douche, wc, 2 slpkmrs,
eigen ingang. Tel. 0478 69 24 56.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Tapijt en vinyl collectie gratis leggen.
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
v.a. € 150,00. Gratis offerte bij u thuis
d.m.v. stalen bel: 06 16 37 45 14.
Zomerbloeiers/perkplanten. Ruim
assortiment! Open: do t/m za v.a.
9.00 uur. Fam de Groot, Peelstraat 58,
Kronenberg 077 464 24 66.
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Fietsendrager voor gewone fietsen,
merk Spinder Eagle. Prijs € 150,tel. 077 398 40 15.
www.hetrotven.nl Kleinschalige
dagbesteding/vrijetijdsbesteding voor
kinderen met ASS en aanverwante
stoornissen.Heeft u interesse kijk op
onze website of bel 06 45 66 19 93.
Bolhoeve hoverniers. Gericht op
de aanleg, renovatie en onderhoud
van tuinen. Voor meer informatie:
bolhoevehoveniers@hotmail.com
06 23 90 62 28.
T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
ploeg/frees/schudder/hark/maaier/
mesttank/kipper/weisleep/tractor
enz. 06 19 07 69 59.
Valise Atelier & Natuur.
Iets organiseren voor een groep?
Dat kan bij ons! In het atelier en
zijn prachtige omgeving zijn er
verschillende mogelijkheden om voor
groepen een dagdeel te organiseren.
www.valise.nl of 06 12 69 79 35.
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
Gouden damesring met steentje
verloren op 10 april in of nabij de
Lambertuskerk in Horst. Deze ring
heeft een grote emotionele waarde.
Gevonden? Bel s.v.p. 077 398 32 40.
Gratis stalmest op kopakker
met mestbon 06 46 77 51 56 of
06 27 59 32 33.
Vermist grijsblauwe fietstas met
regenjas en zonnebril, omgeving
Horst. Tel. 06 28 32 82 78
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Van Damascus naar Sevenum

‘Elkaars cultuur leren kennen en begrijpen’
Ibrahim Alsalhani vluchtte twee jaar geleden vanuit de Syrische hoofdstad Damascus naar Nederland.
Tegenwoordig woont hij in Sevenum waar hij zich inzet voor wederzijds begrip tussen de vluchtelingen en
Nederlanders.

lichten je op, nemen je geld aan en
laten je vervolgens achter.” De meeste
vluchtelingen maken de oversteek
naar Griekenland. Er zijn volgens de
Syriër drie manieren waarop je die reis
kunt maken: via een rubberen bootje,
een klein jacht of een motorboot. Alle
drie opties die niet zonder gevaar
zijn. Zo’n motorboot kan te snel gaan,
waardoor mensen van boord vallen.
Omkeren kan dan echter niet, dus die
mensen overleven de tocht niet. Met
een rubberen boot is de oversteek nog
gevaarlijker. “Ongeveer zestig mensen
zitten op zo’n bootje. Een van hen
wordt aangewezen als de bestuurder,
vaak weet hij niet eens hoe hij daar
mee om moet gaan. Er wordt gezegd:
daar aan de overkant zie je een licht,
vaar daar maar heen. Daarom gaan er
mensen dood.”

Je legt je leven
in de handen
van een onbekende
Ibrahim Alsalhani (midden) zet zich in voor de integratie,
onder meer door met Nederlanders in gesprek te gaan
In augustus 2014 kwam Alsalhani
(35) na een hachelijke tocht in
Nederland, in het asielzoekerscentrum
Ter Apel. In Damascus blijven was
geen optie voor hem. Het feit dat hij
als IT-er onder meer werkzaam was
voor de Verenigde Naties maakte hem
verdacht in de ogen van het regeringsleger. “Op een gegeven moment werd
bij mijn buren geïnformeerd wat ik
precies allemaal deed en wat ik allemaal van plan was. Zij vertelden me
dat het niet veilig meer was voor mij”,
zegt Alsalhani in zijn woonkamer van

zijn huis in Sevenum. Hoewel hij het
Nederlands wel begrijpt, verloopt het
interview in het Engels. Hij vertelt over
die keer dat hij bij het benzinestation
stond om zijn auto vol te tanken. Een
mortier viel op het tankstation, maar
ontplofte niet. “Het kantoor van de VN
ligt niet ver van het kantoor van de
premier. Op een dag ontplofte er een
bom bij een bus, net op het moment
dat zijn auto passeerde. Als ik vijf
minuten later naar mijn werk was
gegaan, had ik het niet overleefd.”
Al snel werd het hem duidelijk dat lan-

ger blijven niet meer kon. Dus besloot
hij, samen met twee andere collega’s,
te vluchten.
Wie wil vluchten voor het geweld
in zijn land heeft vooral geld nodig,
veel geld. Daarmee betaal je de
mensen die bereid zijn je tegen een
hoog bedrag het land uit te krijgen.
Alsalhani reisde naar Turkije. Daar
aangekomen ging hij op zoek naar
een smokkelaar die hem verder zou
helpen. “Je hebt verder geen idee
wie dit is, je kent hem niet, weet
niet waar je moet zoeken. Sommigen

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

Alsalhani zelf vluchtte via Libanon,
Turkije, Tunesië en Libië naar Italië.
Een gevaarlijke reis.. Zo werd hij in
Libië, waar eveneens een burgeroorlog
woedt, samen met vier anderen door
een smokkelaar in een truck geduwd.
Bestemming onbekend.
“Je legt je leven in de handen van
zo’n man en hebt geen idee wat er
gaat gebeuren.” Onderweg werden ze
overvallen en stonden ze op het punt
gedood te worden. Alsalhani bood
de mannen al het geld dat hij nog bij
zich had. De smokkelaar, die in elkaar
was geslagen, wist er vandoor te gaan
en zijn familie te waarschuwen. Zij
trommelden een grote groep mensen
bij elkaar en wisten zo te voorkomen
dat de vijf meegenomen werden. Via
een tien meter lange boot, met daarop
ruim driehonderd andere vluchtelingen, ging de reis verder naar Italië.

Onderweg werden ze opgepikt door
een vrachtschip. Vervolgens reisde
Alsalhani met de trein via Parijs naar
Nederland.

Integratie
van vluchtelingen
bevorderen
Alsalhani kreeg in november 2014
zijn verblijfstatus. Sinds november
vorig jaar woont hij in Sevenum,
daarvoor in Maastricht. “Daar heb je
zelf verder geen invloed op, je gaat
waar ze je naar toe sturen.” Samen
met twee anderen, waaronder Wim
Moorman uit Meterik, heeft hij een
stichting opgericht die als doel heeft
de integratie van vluchtelingen te
bevorderen. Dat werkt volgens hem
twee kanten op. “Het is belangrijk dat
we elkaars cultuur leren kennen en
begrijpen. Iedereen kan een vluchteling als buurman krijgen. Wat we
willen is de afstand tussen beide verkleinen. Er is nog veel onwetendheid.
Vaak hoor je: die mensen komen hier
omdat ze denken dat het hier beter
is. Maar niemand riskeert zijn leven
in een rubber bootje voor een beter
leven hier.” Alsalhani zegt dankbaar te
zijn dat hij hier is. “Ik ben blij met het
begrip, ook van de mensen die het niet
meteen laten zien. Mijn ouders wonen
nog in Damascus, ik heb wel elke dag
contact met hen, maar zou hen heel
graag hierheen halen. Of ik ooit nog
terugga naar Syrië? Mocht de oorlog
ooit stoppen, dan duurt het nog jaren
voordat het land en de mensen weer
zijn opgebouwd. Ik denk dat ik de
keuze nooit krijg om terug te gaan.”
De stichting NAS wil onder meer
kleding inzamelen voor de mensen
die in asielzoekerscentra verblijven.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Ibrahim
Alsalhani via ibosal1980@gmail.com

Champignonkwekerij Jacobs BV
is een moderne champignonkwekerij die gespecialiseerd
is in de machinale oogst van champignons.
Wegens bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
zijn wij op zoek naar een

Teeltmedewerker
•
•
•
•
•
•

Tabletsteun beste mini
onderneming
Ieder jaar werken MBO-leerlingen van het Citaverde college in Horst in groepjes aan een project waarbij
ze een eigen minionderneming oprichten. De leerlingen worden hierbij gekoppeld aan een ondernemer uit
de gemeente Horst aan de Maas. Donderdag 19 mei mochten de vier beste ondernemingen, de Chipper, de
Chipslifter, de Frib en de Woody, zichzelf presenteren aan een drietal juryleden. De Woody, een tabletsteun,
was de winnaar van dit jaar.

een energiek persoon
technisch inzicht
goed in staat om in teamverband te werken
iemand die bereid is zijn handen uit de mouwen te steken
goed met machines kan werken
affiniteit met paddenstoelenteelt/tuinbouw

Bent u geïnteresseerd, stuur uw schriftelijke sollicitatie naar:
Champignonkwekerij Jacobs BV
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel - info@jacobschamp.nl
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90 Jaar in Horst
Ons Mam wordt
30 mei 90 jaar.

Mie
Verhaeg-Keijsers
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Geboren

Geboren
19 mei 2016

Stijn

Faas
Thomas, Mieke, Sjoerd en Vera
van Leeuwen
Aartserfweg 4
5971 NR Grubbenvorst

Wij zijn erg blij
met de geboorte van onze



Peer “schume” dat kan nog wel.

Hartelijk gefeliciteerd
van je kinderen: Marga, Ger,
Jan, Piet, Wiel, Jos, Marcel.
Fam. Verhaeg.
kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Geboren op 21 mei 2016
Dochter van Ruud Craenmehr
en Christa van de Perre
Zusje van Rik en Isa
Roothweg 15
5964 NS Meterik

Gemeubileerde woning te huur.
Per direct aangeboden in buitengebied
America, volledig ingerichte woning.
Pr. All in 1 pers. 750 pm 2 pers. 800
pm. Geen huisdieren.
Tel. 06 15 33 01 23.

Paranormale beurs 29 mei,
zalencentrum De Schakel, Broeklaan 2
te Reuver, 11.00-17.30. Bekende
mediums, verkoopstands, lezingen,
bloemenlezing, workshop yoga, meditatie, dans www yogastudioreuver.nl

www.veld-tuinplanten.nl
Hortensia’s (ong. 100 srt.) o.a.
magical, limelight, strong annabelle.
Vlinderstruik e.a. heesters (op stam).
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg (naast 13a) in
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08.

Bach Bloesemremedies zorgt
voor ondersteuning bij diverse
emoties zoals: angst, onzekerheid,
eenzaamheid, overgevoeligheid,
of moedeloosheid. Laat de natuur
je helpen! Vera Beauty & Health
Grubbenvorst www.vera4you.nl

Milou

15 mei 2016
Dochter van
Jeroen Cox &
Ruth Bemelmans
Zusje van Esmee & Roos
Rozelaar 5, 5664 XT Geldrop

20 mei 2016

Zoon en broertje van
Hayke, Lian en Lars Pouwels
Slooyerbroek 15
5961 LX Horst

POUWELS-adv-hallo.indd
1
Te koop pioenrozen

Puk

Geboren

22-05-16
en
zonnebloemen € 2.- per bos. Fam.
Klomp Nieuwepeeldijk 35 America.
Tel 077 464 13 80.

Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Open: ma-vr 10-12u en
13-17u. Za 9-17u. Zo 10- 12u of op
afspraak. Verhaeg Asperges Kranestraat
38 Horst. Tel 077 398 65 90.

Geboren
18 mei 2016

Kiki
Dochter van
Jelco en Jannie
van der Avoort-Vogels
Zusje van Tijn en Vigo
Beurszwam 46, 3451 HT Vleuten

Geboren
16 mei 2016
17:38

Dana
Dochter van
Erik en Linda Thielen-Pardoel
Jaegerweg 20
5962 AB Melderslo

Geboren

Sam

20 mei 2016
Dochter van Bart Hermans
& Mieke Vervoort
Zusje van Puck
Nusseleinstraat 3a
5966 NH America

T.k. Mazda dakdragers en Thule
fietsdragers, beide afsluitbaar;
compleet € 180,- Tel. 077 463 16 86.
Korting 25% op alles.
Ruimtegebrek daarom alles 25%
korting tot 12 juni. Kringloop Twedde
Kans Speulhofsbaan 7A Meterik.
Fietsendrager speciaal voor
zwaardere E-fietsen. Merk Nova
Next (M2) in één klik. Prijs € 150,tel. 077 398 40 15.
Herberg de Lindehoeve
Lekker Voermansontbijten. In juni
op 05-06 en vaderdag 19-06.
Graag reserveren. T: 077 327 01 35
E: info@delindehoeve.info.
Herberg de Lindehoeve, Horsterweg
51, Grubbenvorst.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Nieuwe kantoorruimtes, ideaal voor
starters, diverse afm. Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

Verhalen van de straat
9/16

Rector de Fauwestraat Meterik

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een
nieuwe reeks. In deze aflevering de Rector de Fauwestraat in Meterik.

Petrus Johannes de Fauwe, de
geestelijke waarna de Rector de
Fauwestraat is vernoemd, was van
1904 tot 1909 rector van Meterik.
Hij werd op 21 januari 1874 in Weert
geboren. Hij studeerde aan het seminarie in Roermond en werd tot priester
gewijd in 1898. Achtereenvolgens
was hij kapelaan van Herkenbosch
en Helden, rector van Meterik en
Tungelroy en vanaf 1921 pastoor van
Leveroy. In 1937 kwam hij, samen met
twee anderen, bij een auto-ongeluk
om het leven.

Slechts één
overlevende
Op de avond van 24 november 1937
reed tegen 18.00 uur een auto met
daarin vier inzittenden de ZuidWillemsvaart bij Nederweert in. Slechts
één van de vier overleefde het ongeluk,
voor de andere drie kwam de hulp te
laat. De auto werd bestuurd door rector
Wevers uit Posterholt. Naast De Fauwe
zaten ook P. Kessels uit Heythuysen,
lid van de provinciale staten, en de
eveneens uit Heythuysen afkomstige
wethouder Derks in de auto. De vier
waren onderweg naar Leveroy, nadat
zij in Weert een vergadering van jonge
boeren hadden bijgewoond.

Het vermoeden was dat de
bestuurder zich vergiste in de
weg, dacht dat hij al rechtsaf kon
slaan naar Heythuysen, maar in
plaats daarvan van de walkant
af zeven meter naar beneden in
de Zuid-Willemsvaart viel. Politie
en omwonenden kwamen op het
geschreeuw van de vier mannen
af, die zelf via het portier uit de
auto wisten te klimmen. Van het
gezelschap was Derks echter de
enige die kon zwemmen en zo de
kant wist te bereiken. De andere drie
verdronken, voordat hulp hen kon
bereiken. Nadat zij aan wal waren
gehaald, werd nog geprobeerd
hen te reanimeren, maar dat bleek
tevergeefs. De auto werd ’s avonds
uit het water getakeld. De Leidsche
Courant schreef op 25 november
dat Wevers bekend stond als een
‘bezadigd rijder’. “Niet onmogelijk
is, dat hij de kazematten, welke in
het kanaal in aanbouw zijn, heeft
aangezien voor de brug.” In de
buurt van de plek waar het ongeluk
heeft plaatsgevonden, staat nu een
herinneringskruis.
Afbeelding: Heemkunde Vereniging Leivere
Bronnen: o.a. Peel en Maas Venray en
De Leidsche Courant
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Roos wordt vernoemd naar Lottumse bisschop
In de Rozenhof in Lottum wordt op zondag 26 juni een roos gedoopt die vernoemd wordt naar Mgr. Frans
Schraven. De roos wordt gedoopt en gezegend door de Chinese aartsbisschop Mgr. Savio Hon Tai Fai.
De uit Lottum afkomstige Schraven
vertrok in de jaren 30 van de vorige
eeuw naar China. Op 9 oktober 1937

werd hij samen met acht anderen vermoord door het Japanse leger, omdat
hij weigerde vrouwelijke vluchtelingen

viering plaats, in aanwezigheid van de
hulpbisschop E. de Jong van Roermond.
Na de mis wordt het Schravenpad, een
als ‘troostmeisjes’ ter beschikking te
wandelroute van 10 kilometer rondom
stellen. Op zondag 26 juni vindt eerst
Lottum, geopend.
om 10.30 uur een plechtige eucharistie- Bij kasteelboerderij Kaldenbroeck

Politie start actie tegen inbraak
buitengebied
‘Gereedschap en metaal, wij jatten het allemaal’, onder deze slogan gaat politie-eenheid Horst aan de Maas en
Peel aan Maas de komende tijd meer controleren in het buitengebied van beide gemeenten.
“Diefstal uit schuren, loodsen en
spullen die onbeheerd op erven staan
komt helaas steeds meer voor”, aldus
de politie. “Met een bestelwagen rijden
deze criminelen brutaal een erf op.
Als ze door de bewoners worden
aangesproken gebruiken ze vaak
een smoes, maar in de praktijk blijkt

dat ze in veel gevallen niet worden
opgemerkt. Hun buit bestaat dan uit
werktuigen, gereedschap en metalen.
Vaak betreft het zitmaaiers, elektrisch
gereedschap, sproeikoppen en meer.”
De politie gaat daarom nu extra
controleren, ook op erven in het
buitengebied. Waar het kan gaat zij in

gesprek met de bewoners en
eigenaars en geeft zij hen tips en
advies. “Ons doel is de alertheid te
vergroten en om tips te ontvangen
over verdachte personen of voertuigen”, legt de politie uit. De politie
vraagt verder om verdachte situaties
te melden via 0900 8844.

Glaze Hoês stopt definitief
Er komt geen nieuwe editie van Ut Glaze Hoês in Horst. Dat heeft het bestuur van Stichting Ut Glaze Hoês Horst
aan de Maas donderdag 19 mei bekendgemaakt.
Volgens de stichting is uit onderzoek, dat uitgevoerd werd door TIP
Horst aan de Maas, naar voren gekomen dat er onvoldoende draagkracht
is voor een goede doelen-actie in de
opzet van een glazen huis-actie binnen de gemeenschap. Voorzitter Jan
Nabben: ”We hebben de uitslag goed
doorgenomen en concluderen dat er te
weinig animo is om deze goede doelen-actie, waarvoor we altijd rekenen
op veel steun vanuit de gemeenschap

goed te kunnen laten slagen.” De
organisatie wil graag een nieuwe weg
varen. “Om dit voor 2016 te realiseren
is te kort dag”, zo geeft Jan Nabben
weer. ”Vandaar dat we bekijken of we
in een andere context voor 2017 iets
kunnen organiseren. Organisaties en
stichtingen die graag aandacht voor
een project of evenement hebben voor
een goed doel willen we oproepen om
dit bij ons kenbaar te maken, zodat
we per project kunnen kijken hoe we

hiermee om kunnen gaan.”
De organisatie vindt het jammer
dat dit besluit genomen is. “Het is
altijd jammer om zo’n conclusie te
moeten trekken, maar ik denk dat dit
de enige juiste is”, aldus de voorzitter. ”Je ziet dat dit in de lijn loopt met
de landelijke tendens waar ook de
animo voor een goede doelen-actie in
december afloopt. Maar we gaan vol
goede moed door om organisaties te
helpen daar waar we kunnen.”

zegent de Chinese aartsbisschop een
speciaal herdenkingskruis en -steen
voor Mgr. Schraven in.
Na het dopen van de roos vindt
de officiële prijsuitreiking van de
Potrozenshow plaats.

Tweemaal
inbraak bij Horster
ondernemer
Bij twee vestigingen van een ondernemer uit Horst is twee nachten
op rij ingebroken. De politie vermoedt vooralsnog dat het om twee
verschillende daders gaat.
In de nacht van dinsdag 17 op
woensdag 18 mei werd ingebroken
bij de vestiging aan de Handelstraat.
“Daarbij werden twee bedrijfswagens
die op het terrein stonden opengebroken”, meldt een woordvoerder
van de politie in Horst. “Er werden
vervolgens wat handgereedschap en
twee trilplaten meegenomen.” De
tweede inbraak vond in de nacht van
woensdag 18 op donderdag 19 mei
plaats aan de Hamweg. De inbrekers
kwamen via een bovenlicht binnen en

namen uit het kantoor een geldbedrag mee. “Gezien de verschillende
wijzen van inbreken gaan we ervan
uit dat het toeval is dat bij beide
vestigingen is ingebroken. Ook gezien
het feit dat er bij een ander bedrijf
aan de Handelstraat in dezelfde nacht
een poging tot inbraak is gedaan.”
De politie is nog met het onderzoek
bezig en vraagt mensen die iets hebben gezien zich te melden. Dit kan
via 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800 70 00.

zaterdag 28 mei 2016

hubo

btW
eraf
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Winnaars Bankbattle
De jaarlijkse Bankbattle, die lokale Rabobanken sinds 2005 organiseren, vond dit jaar plaats op
woensdag 18 mei. In totaal gingen 31 groepen van acht basisscholen in de gemeenten Horst aan de
Maas en Venray op zoek naar de geheime code. Uit Horst wonnen basisschool De Twister team 2 en
team 1 van basisschool de Doolgaard (foto). De BankBattle is een quiz waarbij leerlingen met behulp
van internet verschillende vragen moeten beantwoorden en opdrachten moeten uitvoeren. Als ze alles
goed gedaan hebben, ontvangen zij een geheime code, waarmee de digitale bankkluis gekraakt kan
worden. De klas die dit als snelste doet, heeft gewonnen. De winnende teams kregen een taart en een
creatieve workshop naar keuze.

21% btW voordeel
op alles*

* kijk op hubo.nl voor de voorwaarden.

091_Hubodag wk21_flyer_A5_WT4.indd 1

02-05-16 15:00

Sevenum
Horsterweg 42
Tel.: 077-467 14 06
sevenum.hubo.nl
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Werkzaamheden Mariapeel mogen doorgaan
Ondanks protest van de dorpsraad van Griendtsveen mogen de werkzaamheden van Staatsbosbeheer in de
Mariapeel gewoon doorgaan. De rechtbank van Roermond verklaarde op woensdag 18 mei het beroep van de
dorpsraad en de actiegroep Houd Griendtsveen Leefbaar tegen het verlenen van de waterwetvergunning voor
Staatsbosbeheer ongegrond.

Muggenoverlast is daarnaast geen
belang op grond waarvan de watervergunning kan worden geweigerd,
aldus de uitspraak. De maatregelen
die gedaan zijn om deze muggenoverlast tegen te gaan vindt de rechter
toereikend genoeg.
In de verleende vergunning staat
dat grote delen van de Mariapeel bij
Griendtsveen onder water worden
gezet. Staatsbosbeheer wil hier
het waterpeil verhogen om in de

droge periodes meer water vast te
houden. Op deze manier wordt het
hoogveenlandschap door middel
van vernatting weer teruggebracht
naar de Mariapeel. De dorpsraad van
Griendtsveen richtte naar aanleiding
van deze plannen de actiegroep
Houd Griendtsveen Leefbaar op om
zo de belangen van de inwoners van
Griendtsveen, waar volgens hen niet
genoeg rekening mee wordt gehouden, te behartigen.

Geen autoverkeer
Kasteelpark
Kasteelpark Ter Horst is sinds enige tijd afgesloten voor autoverkeer.
Gemeente Horst aan de Maas heeft naar aanleiding van klachten over
onrust in het Kasteelpark besloten nieuwe slagbomen te plaatsen en
toegangswegen aan te passen.
De dorpsraad en de actiegroep
gingen vorig jaar al in beroep tegen
het besluit van waterschap Peel en
Maasvallei van mei vorig jaar om in
het kader van het herstel van hoogveen in de Peel een waterwetvergunning voor deze werkzaamheden aan
Staatsbosbeheer te verlenen. Zij vrezen
dat de werkzaamheden gaan zorgen
voor wateroverlast bij bewoners en

een verdere toename van muggenoverlast. De voorgeschreven monitoring en schadevergoeding zouden
daarbij onvoldoende zijn. Ook stelden
zij dat de uitgevoerde berekeningen
voor het verlenen van de vergunning
niet nauwkeurig genoeg waren en dat
er geen rekening is gehouden met
effecten van de eerder in de Brabantse
Peel genomen maatregelen.

Genieten...

De rechtbank van Roermond
beslist nu dat het beroep van de
dorpsraad en de actiegroep ongegrond is. Zij vindt dat het onderzoek
dat gedaan is om het wateroverlast
te meten met de best beschikbare
methode is uitgevoerd. Ook de monitoring van het mogelijke wateroverlast en de schadevergoedingsregeling zijn volgens de rechter in orde.

NIEUW!

Incl. koffie/ gebak, bezoek Abdij,
lunch, rit met Vulkan Express en
diner
Data: 1 juni en 7 juli,
4 en 26 aug.

€ 75,-

EIFEL SPECIAAL
Incl. koffie/ gebak, gids voor rondrit, boottocht, lunch en diner
Data: 2 en 28 juni,
27 juli en 23 aug.

€ 72,-

Heimbach en Monschau

Incl. koffie/ gebak, boottocht,
‘Kalter Teller’ en diner
Data: 2 juni, 5 juli,
3 en 31 aug.

IJSBOERDERIJ EN
RONDRIT VELUWE

Data: 14 juni, 20 juli en
18 aug.

€ 75,NIEUW!

€ 69,-

Data: 31 juli en 27 aug.

€ 73,-

Normaal E 100,-

Incl. busreis

FIETSDAGTOCHT
VENNBAHN RADWEG
Incl. koffie/ gebak en diner
Datum: 5 juli

Datum: 24 juli

€ 75,-

€ 85,-

€ 69,-

€ 80,-

FINISH TOUR DE FRANCE

Incl. koffie/ gebak, rondvaart,
lunch, rondrit en diner

Data: 22 juni en 1 sep.

€ 29,-

Incl. dagticket 1 dag/ 1 park

SPIDO EN FUTURELAND
MAASVLAKTE 2
Data: 16 juni, 12 juli en
4 aug.

Normaal E 39,-

DISNEYLAND® PARIS

Incl. koffie/ gebak, lunchbuffet,
rondvaart incl. koffie/ thee, bezoek
Natuur Activiteitencentrum en diner

Incl. koffie/ gebak, lunchbuffet
en dinerbuffet

Incl. koffie/ gebak, rondleiding en
proeverij ijsboerderij, lunchbuffet,
gids voor rondrit en dinerbuffet
Data: 7 juni, 19 juli en
10 aug.

NATIONAAL PARK
DE WEERRIBBEN

FIETSDAGTOCHT
DOESBURG EN DE IJSSEL

DAGJE MOEZEL

men te plaatsen en ook werden
toegangswegen aangepast. Een
gevolg van de afsluiting is dat auto’s
nu voor de afsluiting geparkeerd
worden. De gemeente roept via een
Facebookbericht op om dit niet meer
te doen. “Parkeren voor de afsluiting
is niet de bedoeling. Zo kunnen de
beheerders niet meer op het terrein.”

Heimbach is een kuuroord en een echt toeristenplaatsje met prachtige vakwerkhuizen. ’s Middags rijden we naar Monschau, waar u tot 18.00 uur de
tijd heeft om dit alom bekende en knusse stadje te verkennen.
Inclusief: busreis
Data:
14 en 27 juli, 9 en 30 augustus 2016

MARIA LAACH EN
VULKAN EXPRESS

“De afgelopen periode was er
sprake van onrust in het Kasteelpark
Ter Horst. Er reden opvallend veel
auto’s rond in het gebied en er was
ook sprake van roekeloos rijgedrag.
Verder werd er regelmatig gedeald en
afval gedumpt”, aldus de gemeente.
Naar aanleiding van deze klachten
is besloten om nieuwe slagbo-

Normaal E 55,-

NIEUW!

€ 40,-

GIETHOORN & ELBURG
Incl. busreis

Data: 3 en 25 aug.
Normaal E 37,50

€ 27,50

VOLENDAM & ZAANSE SCHANS
Incl. busreis

Data: 28 juli en 16 aug.
Normaal E 37,50

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

€ 27,50
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

ARCO geopend
Aan de Stationsstraat in Horst is op donderdag 19 mei de nieuwe onderneming ARCO gelanceerd.
Het bedrijf is gevestigd in het pand van ACB Transportbanden & Onderdelen en gaat zich richten op het
efficiënter en effectiever inrichten van productie- en logistieke processen.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Naar de rechter in een
letselschadezaak?
Door: Henri Pelckmans
Gelukkig worden de meeste letselschadezaken geregeld zonder dat er
een rechter aan te pas hoeft te komen. Met een professionele en gespecialiseerde belangenbehartiger als tegenwicht tegen de verzekeraar lukt het
meestal om zonder al teveel moeite je recht te halen. Gelukkig worden de
kosten van die belangenbehartiger ook door de verzekeraar betaald.

Zo nu en dan lukt het echter niet
om in onderling overleg een zaak te
regelen. Dat kan zijn omdat er een
groot verschil van mening tussen
het slachtoffer en de verzekeraar
bestaat over, bijvoorbeeld, de
omvang van de schade. Maar ook
op medisch gebied kan er discussie
tussen beide partijen ontstaan. Dan
is een gang naar de rechtbank bijna
niet te voorkomen.
Tot een aantal jaren geleden
kwamen de kosten van een procedure vaak voor rekening van het
slachtoffer. Niet zelden voelde het
slachtoffer zich dan ook gedwongen
om maar akkoord te gaan met wat
de tegenpartij bood omdat een procedure niet haalbaar was vanwege
de daarmee gemoeide kosten.
Gelukkig heeft onze wetgever daar
een oplossing voor gevonden.

Inmiddels bestaat er een speciale
procedure voor letselschadezaken,
namelijk de deelgeschillenprocedure.
De kosten van die procedure komen in
principe voor rekening van de tegenpartij, zelfs als het slachtoffer ongelijk
krijgt.
De bedoeling van een deelgeschillenprocedure is om een discussiepunt dat
partijen verdeeld houdt aan de rechter
voor te leggen. Als de rechter een
beslissing genomen heeft over dat
geschil, kunnen partijen weer verder
onderhandelen om tot een oplossing
te komen. De ervaring leert dat dat
meestal ook lukt.
Maar ook als niet volstaan kan worden
met een deelgeschil hoef je het er
niet bij te laten zitten. Veel mensen
hebben namelijk een rechtsbijstandverzekering. Als er sprake is van
polisdekking en als een procedure
noodzakelijk is, moet je rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van een

door jezelf gekozen advocaat betalen. Je bent dus zeker niet verplicht
in zee te gaan met een advocaat die
je dan door je rechtsbijstandverzekering wordt aanbevolen.
Als je geïnformeerd wil worden over
de mogelijkheden op dit gebied kun
je altijd vrijblijvend contact met ons
opnemen. Je kunt ook langskomen
op ons inloopspreekuur op maandag
van 12.00 tot 14.00 en op donderdag van 17.00 tot 18.00. We helpen
je graag verder!

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl

winkel&bedrijf 11
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Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn,
deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 liggen voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2 de
volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
·
ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
·
ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ en/of activiteit ‘vellen van houtopstand’ op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.
Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van het Programma
Stroomlijn is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing (op grond van artikel 3.35 van de
Wet ruimtelijke ordening). Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode
van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten.

7.

Algemeen
Rijkswaterstaat werkt - vanuit het Programma Stroomlijn - aan het onderhoud van de
begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de
Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater, als
het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de
doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en
vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de
uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij
hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en
vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van
Rijkswaterstaat is om - na een zorgvuldige afweging van belangen - zoveel mogelijk bomen
en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook
via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het rooien van de
houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.

8.

Toelichting ontwerpbesluiten
De ontwerpbesluiten voor deelgebied 3, cluster 2 betreffen werkzaamheden in 33
uiterwaarden, verspreid over 12 gemeenten. Voor de exacte locaties van de
werkzaamheden wordt verwezen naar het bij de ontwerpbesluiten ter inzage liggende
kaartmateriaal.
Ontwerp-projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaan van de
rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een projectplan worden
opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 3, cluster 2
beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch kader
voor de werkzaamheden.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren van
werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier
werkzaamheden te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden is voor
28 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist om
een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project dat uit die
activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder g
Wabo). Met andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard door een
kapverordening wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunning nodig. Om
die reden is voor 10 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Welke ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage?
1. Ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en
Milieu t.b.v. de uiterwaarden Molengreend (gemeente Maasgouw), Weerd (gemeenten
Maasgouw en Roermond), Plassen Roermond, Stadsweide Roermond en Asseltse
Plassen (gemeente Roermond), Swalmdal (gemeenten Roermond en Beesel),
Bouxweerd en Neer (gemeente Leudal), Rijkelse Bemden (gemeente Beesel),
Weerdbeemden, Kessel en De Berckt (gemeente Peel en Maas), Reuver (gemeenten
Beesel en Peel en Maas), Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi en Hasselt (gemeente Venlo),
Grubbenvorst (gemeenten Horst aan de Maas en Venlo), Lottum en Ooijen (gemeente
Horst aan de Maas), De Steening (gemeenten Venlo en Bergen), Blitterswijck
(gemeente Venray), Well (gemeente Bergen), Vierlingsbeek, Zoetepasweiden,
Zurepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen (gemeente Boxmeer), Ossenkamp
(gemeenten Gennep en Bergen), Heijen en Maaskemp (gemeente Gennep) en
Middelaar (gemeenten Mook en Middelaar en Gennep) met bijbehorende stukken,
waaronder de m.e.r.-beoordelingsbeslissing.
2. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van
houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Weerd van het college van B&W van de gemeente
Maasgouw met bijbehorende stukken.
3. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Weerd, Plassen Roermond, Stadsweide Roermond, Asseltse Plassen en Swalmdal van
het college van B&W van de gemeente Roermond met bijbehorende stukken.
4. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Swalmdal, Rijkelse Bemden en Reuver van het college van B&W van de gemeente
Beesel met bijbehorende stukken.
5. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Bouxweerd en Neer van het college van B&W van de gemeente Leudal met
bijbehorende stukken.
6. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Weerdbeemden, Kessel, De Berckt en Reuver van het college van B&W van de
gemeente Peel en Maas met bijbehorende stukken.

9.

10.

11.

12.

13.

Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Venlo, Hasselt, Grubbenvorst en De Steening en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de
uiterwaarden Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi, Hasselt, Grubbenvorst en De Steening
van het college van B&W van de gemeente Venlo met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Grubbenvorst, Lottum en Ooijen van het college van B&W van de gemeente Horst aan
de Maas met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Well en Ossenkamp en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Well van het
college van B&W van de gemeente Bergen met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard
Blitterswijck van het college van B&W van de gemeente Venray met bijbehorende
stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Vierlingsbeek, Zoetepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen van het college van
B&W van de gemeente Boxmeer met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Ossenkamp, Heijen, Maaskemp en Middelaar van het college van B&W van de
gemeente Gennep met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van
houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Middelaar van het college van B&W van de gemeente
Mook en Middelaar met bijbehorende stukken.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter
inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de aanvragen. U kunt
de betreffende documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of op afspraak inzien
op de volgende locaties:
·
Gemeentehuis Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver;
·
Gemeentehuis Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen;
·
Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer;
·
Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, 6591 CP Gennep;
·
Gemeentehuis Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst;
·
Gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen;
·
Gemeentehuis Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht;
·
Gemeentehuis Mook en Middelaar, Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook;
·
Gemeentehuis Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen;
·
Stadskantoor Roermond, Kazerneplein 7, 6041TG Roermond;
·
Stadswinkel Venlo, Prinsessesingel 30, 5911 HT Venlo;
·
Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat1, 5801 MB Venray.
Digitale inzage
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag, kunt u ook inzien via
www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 3, Cluster 2, Ontwerpbesluiten.
Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 kan een ieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten.
Schriftelijk:
Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het ontwerpbesluit
naar:
De Minister van Infrastructuur en Milieu
Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier
T.a.v. J.J. van Burg
Postbus 24103
3502 MC Utrecht
Mondeling:
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen over het ontwerpbesluit dient u
daarvoor een afspraak te maken met de heer J.J. van Burg via telefoonnummer 0620613270. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.
Wat gebeurt er met uw zienswijzen?
De bevoegd gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het
definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat
daarmee is gedaan.
Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en
als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit,
tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

en zo 13
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GEPLUKT Marion Lemmen

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.

Een aantal jaren geleden is Marion
nog de opleiding Stoas gaan volgen.
Dit is een opleiding in de groene
sector. “Ik heb hier de studie afgerond
voor bloemschikdocent en sindsdien
werk ik ook voor een vakvereniging
(Vereniging Bloemist Winkelier) waar
ik bij de ledenraad zit.”

Ik lees alles
Naast het bloemschikken is
Marion ook veel bezig met kunst,
fotografie en lezen. “Elke letter in mijn
omgeving, wordt door mij gelezen.”
Marion heeft niet echt een specifiek genre dat ze graag leest. “Mijn
favoriete boek is Het Puttertje van
Donna Tart, waar ook weer kunst een
rol in speelt. Maar er is geen genre dat
ik het leukste vind, eigenlijk lees ik
alles wel.” Marion houdt ook veel van
muziek en naast haar drukke bestaan
vindt ze ook nog tijd om af en toe naar
een concert of een festival te gaan.

Op reis met de
camper

Ze is geboren en getogen in Sevenum, maar ondertussen ook op veel andere plaatsen geweest. Onlangs behaalde ze de titel Meesterbloembinder,
de hoogste kwalificering in de wereld van de bloemsierkunst. Deze week wordt Marion Lemmen (50) uit Sevenum geplukt.
In een pand, achter het huis van
haar moeder is Marion Lemmen druk
in de weer. Marion heeft namelijk haar
eigen bloemenzaak. “Het pand bestaat
al meer dan veertig jaar. Mijn ouders
begonnen met de bloemenzaak en ik
heb de zaak na mijn studie overgenomen. Inmiddels zijn het pand en de
stijl van de zaak al een aantal keren
veranderd.”
Marion groeide op in Sevenum.
Ze komt uit een klein gezin, met vader,

moeder en een broer. Na de middelbare school te hebben afgerond is ze
de opleiding tot bloemist gaan volgen.
Na deze studie is ze Cambridge Engels
gaan studeren in Londen. En daarna
deed ze nog een studie International
Travel. Marion kreeg op haar 22e te
horen dat ze Bechterew had, een reumatische aandoening. Om deze redenen besloot Marion om de zaak van
haar ouders over te nemen. “Als ik last
van reuma had dan zocht ik het liefst

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.
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het warme klimaat op. Zo heb ik ook
een tijdje in Spanje gewoond waar ik in
een bloemenzaak heb gewerkt. Met de
eigenares van die bloemenzaak heb ik
nog steeds contact. Samen hebben we
een paar jaar geleden op een bloemenevenement in Valencia gewerkt.”

Marion nam de bloemenzaak van
haar ouders over. “Ik heb nog een
tijdje samen met mijn ouders de zaak
gerund, maar uiteindelijk ben ik het
alleen gaan doen.” Met haar man Erik
en zoon Ruben(20) wonen ze vlak bij
de winkel in Sevenum.

“Thuis luister ik samen met mijn
gezin veel muziek. We hebben sinds
kort ook weer een platenspeler in huis,
waar veel gebruik van wordt gemaakt.
Met een platenspeler ben je veel meer
met muziek bezig, dat heeft toch wel
iets.” Reizen is ook een van de hobby’s
van het gezin. “We hebben een eigen
camper waar we regelmatig even paar
daagjes mee weggaan. Ook hebben
we al veel Slavische landen bezocht en
vorig jaar zijn we naar LA geweest.”
Marion is tevreden met alles in haar
leven en trots op haar behaalde titel
Meesterbloembinder.

Fris en fleurig!
Volop perk-, terras- en kuipplanten
7 dagen
per week
geopend!

-20%

Alle
hortensia’s

meer dan 60 soorten!
o.a. boeren-, Magical-,
Annabelle-, pluim- en
klimhortensia.
Geldig t/m 31-5-2016

Bekijk al onze aanbiedingen op:

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl
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Wat
zeg je?
De gemeenteraad van Horst aan de Maas
vergadert elke maand. Deze vergaderingen
zijn openbaar en ook online te volgen.
Toch geeft 86 procent van de inwoners
van Horst aan de Maas aan nog nooit een
gemeenteraadsvergadering te hebben
bezocht. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Tijdens de gemeenteraadsvergadering
neemt de raad besluiten over onderwerpen
die van invloed kunnen zijn op de
gemeenschap. Wie wil kan op de publieke
tribune plaatsnemen en de vergadering
bijwonen. Slechts 14 procent van de
inwoners heeft dit wel eens gedaan.
De meerderheid mijdt de raadszaal echter.
“Ik ben een keer geweest, maar ik vind het
niet echt toegankelijk voor burgers. Onder
andere het taalgebruik en de termen die
gebruikt worden schrikken af en scheppen
nog meer afstand”, meent deze persoon.

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘De raadsvergadering
is een voorgekookte show’
Ja
14%

86%
Nee
Bezoek je wel eens
een gemeenteraadsvergadering?
Een ander vult aan: “Tot voor een paar jaar
bezocht ik raadsvergaderingen regelmatig.

”Onder andere door de 24-uurs-sessie van
Nu vind ik het een voorgekookte ‘show’.”
deze week willen we de afstand met de
De vergaderingen zijn ook online te volgen,
burgers verkleinen. Daar moeten we aan
maar daar kijkt maar 13 procent naar.
blijven werken. De
Sommigen zijn
cijfers zijn niet om
van mening dat de
te juichen, maar ook
raadsleden helemaal niet
weer niet heel erg. En
geïnteresseerd zijn in het
‘De onderwerpen vind ik niet
dat 65 procent toch
belang van de inwoners.
interessant’
wel een raadslid kent,
Zo ziet de overgrote
geeft hoop voor de
meerderheid, 93 procent,
‘Ik ben niet zo in de politiek
toekomst.”
het nut er niet van in om
geïnteresseerd’
gebruik te maken van het
‘Ik ben zelf gemeenteraadslid’
TipHorstaandeMaas
spreekrecht.
is een samenwerkings
De gemeenteraad telt
verband tussen
27 leden, onderverdeeld
HALLO Horst aan de
in vijf partijen. Hoewel
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
de raadsvergaderingen niet frequent worden
of aanmelden voor de volgende enquête,
bezocht, blijken de raadsleden wel bekend
te zijn bij het publiek. Een meerderheid
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
van de inwoners, 65 procent, zegt een of
meerdere leden van de raad met naam te
Reageren?
kennen. Griffier Ruud Poels zegt desgevraagd:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Te huur

Ysselsteyn, Agrobaan 4a
Nabij Venray gelegen nagenoeg
nieuwe bedrijfsruimte beschikbaar,
wegens verhuizing, vanaf 1000 m2
Het object is direct gelegen aan de N270/N277 op slechts enkele minuten
van Venray op een ruim perceel en beschikt derhalve over een ruim
verhard buitenterrein. De totale BVO van de bedrijfsruimte bedraagt
ca. 2900 m2 en is optioneel te huur vanaf 1000m2.
Representatieve en functionele bedrijfshal, opgetrokken als
staalconstructie, gevels van geprofileerde stalen gevelplaten op een
betonnen borstwering, stalen dakplaten met lichtstraten.
Ind.: Kantoor (58 m²)
beg. gr.: entree/portaal - kantoor - kantine met keukenblok - toiletgroep.
Entresol (58 m²) boven kantoorgedeelte.
Grote bedrijfshal (2855 m²) - verdeeld in 3 stramienen
w.v. 1 v.v. bovenloopkraan (5000 kg) - ieder stramien is aan de
voorzijde v.v. een overheaddeur
Opleveringsniveau:
kantoren net afgewerkt, o.a. met verlichtingsarmaturen.
De bedrijfshal is in totaal v.v. 5 overheaddeuren,
verwarming d.m.v. vloerverwarming.
Op eigen terrein zijn in ruime mate parkeerplaatsen voorhanden.
Vrije hoogte bedraagt 7 m1 onder het spant.
Perc.: 48 are 90 centiare.

Huurprijs : h 80.000,- excl. BTW per jaar.
bedrijfshal event. in gedeelten te huur vanaf h 25,- p/m2/jr.

VeTeBe BV
Grotestraat 84a / Koninginneplein 1
5931 CX TEGELEN / 5911 KK VENLO
Tel. 077-3262600 - info@vetebe.nl - www.vetebe.nl
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Bespreking Poll week 19

Ik kijk altijd naar de ingrediënten van een product
Een ruime meerderheid, 69 procent, van de stemmers op de poll kijkt nooit
naar de ingrediënten van een product. Zij vinden dat te veel werk en pakken
gewoon wat ze lekker vinden. Een landelijke supermarktketen heeft het idee
om zogenaamde calorieënmeters in het frisdrankenschap te plaatsen waardoor consumenten direct kunnen zien hoeveel calorieën er in een glas drank
zitten. Dat maakt het voor de consument nog makkelijker om een gezonde en
bewuste keuze te maken in de supermarkt.

Zeker in deze tijd waar bewust met voeding omgaan een echte trend is.
Het etiket van een product kan je veel vertellen over de ingrediënten die erin
zitten, dat is vooral voor mensen met allergieën van belang. Een blik op de
ingrediënten werpen is dan maar een kleine moeite. Anderen vinden dat zo’n
etiket voor de leek vaak uit een hoop abracadabra bestaat, je moet dan eerst
opzoeken waar alle nummers voor staan. Daar moet je dan maar net de tijd
voor hebben.

Ik vier vakantie in eigen land
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uit onderzoek van NBTC-NIPO blijkt dat steeds meer mensen er voor kiezen
vakantie in eigen land te vieren. Het aantal Nederlanders dat een hotel boekt in
Scheveningen of naar een vakantiepark op de Veluwe gaat is ten opzichte van
vorig jaar met 5 procent gestegen. Zo’n 2,6 miljoen Nederlanders blijven deze
zomer hier.
Volgens de onderzoekers zijn vooral de bungalow of de camping de meest
populaire accommodaties. Het kan zijn dat mensen het veiliger vinden om
in Nederland te blijven tijdens de vakantie. Met de terroristische aanslagen

in het achterhoofd, zoals in Parijs, blijven sommigen toch liever in hun eigen
vertrouwde landje. Daarnaast is de crisis nog niet voorbij en kiezen sommigen
bewust voor een low-budgetreis in Nederland.
Anderen zijn echter van mening dat ze pas echt vakantie kunnen vieren in
het buitenland. Zij laten zich niet tegenhouden door de gebeurtenissen in
Frankrijk. Er kan overal iets gebeuren, ook in eigen land, dat moet ons er niet
van weerhouden naar het buitenland te gaan. Ik vier vakantie in eigen land.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 20) > Geen maatregel is te extreem als het om spieken gaat > eens 49% oneens 51%

VOOR AL UW FEESTJES
EN/OF ACTIVITEITEN

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

ps: op uw feest brengen wij u naar huis!

www.dewevert.nl

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

Wevertweg 8, Horst
077 - 397 03 88

De grootste in de regio: in groenteplanten, geselecteerd op ziekte vrije soorten

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Reiziger
of toerist
Met verbazing las ik laatst
deze zin: ”De wat saaie man
vertelde me dat hij een
rondreis door Thailand had
gemaakt, als reiziger, niet als
toerist. Toen pas zag ik zijn
zongebruinde huid en zijn
avontuurlijke ogen.”
Is er tegenwoordig een
verschil tussen reiziger en toerist
zijn? En is het een beter dan het
ander? Uit de tekst bleek
waardering voor de man, juist
omdat hij reiziger was en geen
toerist. Ik zocht verder en kwam
allerlei artikelen en blogposts
van fanatieke reizigers tegen die
hun lezers oproepen vooral geen
toerist te zijn. Kort samengevat:
toeristen verpesten met hun
selfiesticks de authentieke
cultuur en zien het ‘echte land’
niet, alleen de toeristische
plekken.
Nee, echte reizigers gaan
heel origineel allemaal backpacken in Zuidoost Azië. Mijn
Facebooktijdlijn staat er vol mee.
Vrienden, vrienden van vrienden
en vage kennissen reizen
massaal met een loodzware
rugzak door Thailand, Vietnam of
Indonesië. Het NRC viel de trend
ook op. “Reizen is voor twintigers bijna een moetje. Om te
ontdekken wat je eigenlijk wil in
het leven”, schrijft zij. Onder het
mom van ‘jezelf leren kennen’
nemen veel scholieren en
studenten een tussenjaar.
“Uitstelgedrag”, aldus de
ontwikkelingspsycholoog in het
NRC. Meer een imagokwestie
dan een identiteitscrisis dus.
Het mag duidelijk zijn, ik heb
geen tussenjaar gehad, geen
levensveranderende ervaring in
Vietnam door gesprekken met
locals en ik heb ook nog niet
‘ervaren hoe groot de wereld
eigenlijk is en hoe klein wij zijn’.
Nog steeds een toerist, geen
reiziger. En dat vind ik helemaal
prima. Want die wereldreis, die
komt nog wel. Ook ik wil meer
dingen van de wereld zien. In de
tussentijd ga ik alvast op zoek
naar mezelf, gewoon hier in
Nederland. Heb ik dat alvast
gehad.
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van Horst aan
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie
Samenleving

Doorzichtige zakken in PMDcontainer en keukenemmertjes

Openbare bijeenkomst op dinsdag 31 mei 2016 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website.
Op de agenda staat onder andere het onderwerp Discussienota Budgetsubsidies.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 14 juni 2016 besproken.
Voor deze commissie komt daarvoor in aanmerking:
• (Agendapunt 6) Voorstel tot het vaststellen
van de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Meer informatie over deze vergadering vindt u

op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels. Dit kan telefonisch via 0651 85 28 91 of per mail via griffier@horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 1 juni 2016 om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas. De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de
website.
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen Greenport Venlo, Peelbergen en
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan..
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 14 juni 2016 besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in
aanmerking:
• RV 6 Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Houthuizerweg 18
en 20 te Lottum
• RV 7 Voorstel tot het instemmen met het
Masterplan Wonen Horst aan de Maas, goed
voor iedereen!
• RV 8 Voorstel tot het vaststellen van de Nota
Bodembeheer Ooijen-Wanssum inclusief de
bijbehorende (water-) Bodemkwaliteitskaart
• RV 9 Voorstel tot het vaststellen van de visie
op de doorontwikkeling van de hippische
zone in Park de Peelbergen (voor het noordelijk gebied, de economische zone en de
evenementenzone)

• RV 10 Voorstel tot het instemmen met het
principe-akkoord vervlechting (grond-)exploitaties Greenport Venlo en kennis te nemen
van het plan Brightlands Campus Greenport
Venlo (behandeling bij agendapunt 2)
• RV 11 Voorstel tot het vaststellen van de
5e herziening van het exploitatieplan
De Afhang
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

In Horst aan de Maas verzamelen we plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken in de PMD-container. Daarin mag u een plastic zak doen. We vragen u daarvoor alleen
doorzichtige zakken te gebruiken. Dit geldt ook voor de emmertjes voor keukenafval. Vanwege
steeds strengere controles bij de bedrijven die het afvalmateriaal recyclen, worden containers
en emmertjes met een zwarte of niet-doorzichtige zak niet meer geleegd. Daarmee willen we
voorkomen dat de verwerker het afval afkeurt voor recycling. Bedankt voor uw medewerking!

Gemeenteraden akkoord
met onderwijslocatie voor
anderstaligen in Hegelsom
Gemeenteraden van Venray en Horst aan de Maas hebben definitief besloten om in Hegelsom een onderwijslocatie voor anderstaligen (EOA/ISK) in het voortgezet onderwijs te
starten.
Het terrein moet op een aantal punten nog
geschikt worden gemaakt voor onderwijs. Deze
verbouwing start in juni en verloopt in fases.
De leerlingen starten zo snel mogelijk met de
lessen op het terrein van Petc+. De kinderen
die in het asielzoekerscentrum in Blitterswijck
gaan wonen én de kinderen van statushouders
die momenteel op de wachtlijst staan, zijn de
eersten die er les krijgen. Na de zomervakantie
starten ook andere leerlingen.
Waarom een extra onderwijslocatie?
De verwachting is dat uiteindelijk tussen de

150 en 200 leerlingen les krijgen in de ISK.
Voor dit leerlingenaantal is geen ruimte op de
bestaande locaties van het Dendron College
en het Raayland College. Om die reden zijn de
gemeenten Venray en Horst aan de Maas op
zoek gegaan naar een geschikte locatie.
Het terrein van Petc+ heeft genoeg capaciteit
voor dit leerlingaantal en is gunstig gelegen
qua bereikbaarheid. Het terrein is daarnaast al
gedeeltelijk ingericht als onderwijslocatie, het
is dus snel geschikt te maken voor deze extra
onderwijsfunctie.

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

Renovatie dak gemeentehuis

De renovatie van het dak van het gemeentehuis is bijna afgerond. De asbestsanering
is goed verlopen. Uit de controlemetingen is ook steeds gebleken dat er geen asbest is
vrijgekomen. Momenteel worden zonnepanelen op het dak geplaatst. Het werk op het dak
is naar verwachting medio juni afgerond.
Herstel natuursteen
Aan de voorkant van het gemeentehuis en aan de kant van de Jacob Merlostraat ligt een rand
van natuursteen. Omdat deze behoorlijk beschadigd is, wordt deze hersteld. Dat geldt ook voor
de sokkel van het kunstwerk Paard op het Wilhelminaplein. Dit werk is in juni klaar.

Gemeentehuis en Openbare Werken
op donderdag 26 mei gesloten
Op donderdag 26 mei zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten vanwege een
personeelsdag.
Voor aangiftes van overlijden en geboorte kunt u die dag tussen 08.30 en 09.30 uur bellen met
06 - 53 35 59 73. Hebt u een dringende melding voor Openbare Werken, die niet kan wachten
tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

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
Kabroekstraat 10, 12

Veld-Oostenrijk 13
Kranestraat 80

Tienray
Over de Beek 2

Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 1

Lottum
Zwaanen Heike 20

Grubbenvorst
Bisweide 36

Melderslo
Achter de Pastorie
ongenummerd

Horst aan de Maas
Bekendmaking verwijdering
buitenschoolse opvang en
kinderdagverblijven uit het
LRKP
Coördinatiebesluit en
anterieure overeenkomsten
project Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum
Gewijzigde vaststelling provinciaal
inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Hegelsom
Bosstraat 45
Horst
Janssenweg 3 en 5
Janssenweg kavel 124
Hamweg 3
Afhang ongenummerd
(kavel 62)

Meterik
Meterikseveld kavel 10
Dr Droesenweg 7
Sevenum
Steeg 75
Zilverschoon 24
De Hackert 1
Molenveldweg 93

Maasbree
Struiken 3a

Luiercontainers goed gebruikt

Vanaf 4 april mogen luiers niet meer bij het keukenafval. Dat komt door nieuwe landelijke afspraken over compost. Sinds die datum staan er op 36 plekken in de gemeente luiercontainers.
Het luierafval mag daar, in een afgesloten witte of doorzichtige zak, in.
De eerste ervaringen zijn positief; de containers worden goed gebruikt. De gemeente
heeft een aantal suggesties gekregen over de
locatie.
Die zijn meegenomen bij het bepalen van de
definitieve locaties.
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Griendtsveen
Grubbenvorst

Hegelsom
Horst

Luiers in luiercontainer óf restafval
Graag wijzen we u erop dat PDM-containers of
keukenafvalemmers waar luiers in zitten niet
worden geleegd. Kunt of wilt u uw luiermateriaal
niet wegbrengen naar een luiercontainer? Een
alternatief is dat u luierafval bij het restafval in

KC de Wouter, Gerard Smuldersstraat 3
Hoek Landauer, Slikweg en Past. Jansenstraat
Naesenhof, parkeerplaats naast trafo
KC de Schakel, Schoolstraat 3
Gemeenschapshuis Evertsoord, Patersstraat 22
Past. Hendriksstraat, bij tuinafvalkorf en infobord
KC 't Nest, Ursulinenweide 7
De Zumpel, binnenterrein bij het pad naar de Lottumseweg
Gemeenschapshuis 't Haeren, Irenestraat 20b, bij andere containers
Molenveld, bij trafo/bushalte
KC Onder de Linde, Past. Debijestraat 8
Venstraat, bij tuinafvalkorf en textielcontainer
Gemeentewerf, Americaanseweg 43
Van Bornestraat, rechts van parkeerterrein bij tuinafvalkorf
Hoek Pr. Marijkestraat / Julianastraat, bij hondentoilet en tuinafvalkorf
Parkeerterrein P2, achterzijde Smidse, bij glascontainers en tuinafvalkorf
BSO de Bende, Gasthuisstraat 56, ingang achterzijde
St. Antoniuspark, parkeerterrein, naast tuinafvalkorf

de restafvalzak doet. Die wordt eens per twee
weken aan huis opgehaald.
Definitieve locaties luiercontainers
per 1 juni
Hieronder vindt u de definitieve lijst met de

Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Sevenum

Swolgen
Tienray

locaties van de luiercontainers. Die wijkt op vier
plekken af van de lijst die eerder gepubliceerd
is. Dat is gedaan na suggesties van inwoners.
Deze wijzigingen gaan op 1 juni in. De veranderde locaties staan vet gedrukt. U vindt de locaties
ook op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Torenstraat, parkeerstrook bij appartementencomplex
Slooyerbroek / de Pelslap, bij tuinafvalkorf
Loevestraat / Math. Starrenstraat, bij tuinafvalkorf en textielcontainer
Gemeenschapshuis Meerweg, bij glas- en textielcontainer
De Smetenhof, Horsterdijk 1, bij ingang trappenhuis
Hoek Mgr. Schravenlaan / Baron van Aerdtlaan, bij textiel- en glascontainer
KC Het Landhuis, Mgr. Jenneskensstraat 13a
Gezondheidscentrum 't Raadhuis, Beatrixstraat 2, achter pinautomaat
KC 't Zwingelke, Beemdweg 6
Hoek Rector Muldersstraat / Achter de Pastorie, bij tuinafvalkorf
Pastoor Notermansstraat, bij tuinafvalkorf en hondentoilet
Dagopvang Ratjetoe, Peperstraat 49a
BS De Dobbelsteen, Raadhuisplein 1, bij tuinafvalkorf
MFC Sevenum (Krullevaar en Horizon), Wilhelminastraat 5, bij glascontainer
‘t Valdere, Maasbreeseweg, achter fietsenstalling t.o. de Wingerd
Hoek Sondertseveld/Van Vlattenstraat, bij tuinafvalkorf
Jan van Swolgenstraat 44, bij tuinafvalkorf tegenover school
Zonnehof

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

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

www.elektrovanberlo.nl

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

7 dagen per week
voorjaarsshoppen
MAAK KANS OP
€ 100,- SHOPTEGOED
met de Praxis Vaderdagactie op
facebook.com/TrefcenterVenlo

Volg Trefcenter Venlo
op FACEBOOK en
blijf op de hoogte
van nieuws,
aanbiedingen en
leuke acties

Het meest
GEVARIEERDE
shoppingcenter van
Nederland

Kijk iedere week op
www.trefcenter.nl
voor nieuwe
AANBIEDINGEN

sogood
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RAADSFEITEN
EDITIE 26 MEI 2016

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering 17 mei 2016

Realisatie Internationale Schakelklas/
Vluchtelingenschool in Hegelsom
In twee ronden bespreekt de gemeenteraad het voorstel van een ondernemer om op de locatie van PETC+ aan Pastoor Debijestraat in Hegelsom een internationale schakelklas voor vluchtelingen tussen 11 en 18 jaar te starten.
De rol van de gemeente hierin betreft het verstrekken van een ﬁnanciering, die gebaseerd is
op het bedrag dat de verkopende en kopende
partij zijn overeengekomen. Alle fracties juichen
het initiatief toe, mede omdat het onderwijs voor
vluchtelingen tot de maatschappelijke taak van
de gemeente behoort en de integratie bevordert. Toch zetten sommige fracties vraagtekens
bij de totstandkoming van het verkoopbedrag
van ruim 1.2 miljoen euro en de daaraan verbonden risico’s.
Wethouder Vostermans tracht de raadsleden te
overtuigen van de strategische ligging van de

locatie en mogelijkheden die het terrein aan
de Pastoor Debijestraat in Hegelsom biedt,
indien het terugkomt bij de gemeente.
Hij geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor
woningbouw of industrie. Bram Hendrix van
Essentie geeft aan dat de gemeente niet meer
moet uitgaan van een verandering van een
bestemmingsplan voor woningbouw, teneinde
daar veel geld aan te verdienen. Volgens hem
zijn die tijden voorbij en is het zinvol dit idee
los te laten en te concentreren op de huidige
plannen. De wethouder is het eens met deze
redenering.
Ondanks dat het debat over de ﬁnanciering en

Anders kijken, anders zijn
en anders doen
Op vrijdag 21 mei kwamen raad, college, grifﬁer en directieteam 24 uur bij elkaar. Een marathonzitting dus om ‘anders te kijken, anders te zijn en anders te doen’. Centrale vraag was:
Hoe gaan we om met de dynamiek van de veranderende samenleving.
Ze begonnen vrijdag 20 mei om 12.00 uur en
sloten af op zaterdag 21 mei 12.00 uur. De
deelnemers hebben gekeken wat er gaande is
in de ‘participatieve samenleving’. Zo kregen
ze een lezing over ‘passende democratie’ en
hebben ze zelf het veld van Horst aan de Maas
in beeld gebracht. Daarna bogen ze zich over
de vraag wat dit betekent voor de lokale overheid en hun eigen rol hierin. En het programma
eindigde met de vraag aan alle deelnemers ‘wat
doe ik dan anders in de grote thema’s die nu in
Horst aan de Maas spelen?’ Hiervoor gingen ze
in gesprek met een aantal vertegenwoordigers
van o.a. het initiatief ‘Gezondste regio’, de jongeren uit de gemeenten, het Naoberzorgpunt,
Hegga Metamorfosa, Wijkinitiatieven Nobertus,
Sportzone en America Gezondheidscentrum.
Raad, college en directie concludeerden aan
het einde van de sessie onder andere dat het
erg belangrijk is om op het juiste moment op
burgerinitiatieven in te springen. Ook willen ze
meer informeel geïnformeerd worden, meer
samenwerken en minder kaders.

Ze zijn van plan om structuren te laten vieren
en met meerdere disciplines in gesprek te
gaan hoe het doeltreffender kan. Ze willen
burgerinitiatieven faciliteren. Door alle fracties
heen willen ze op hetzelfde informatieniveau
zitten, door samen met alle vertegenwoordigers
van de fracties naar dorpsraden, burgers en
verenigingen te gaan; daarna kunnen ze zelf
hun afwegingen maken, maar is er minder ruis
op de lijn.
Na deze conclusies gezamenlijk te hebben
getrokken, gingen de deelnemers moe maar
voldaan weer naar huis. Allen gaven aan dat ze
erg tevreden waren met de positieve inzet en
deelname van hun collega’s. Vanaf het eerste
moment was de sfeer goed en was men gericht
op het behalen van het resultaat. De bijzondere
inspanning die iedereen geleverd heeft, maakte
dat dit een mijlpaal was; een moment waar men
nog vaak aan terug zal denken en dat weer een
stap in de veranderende rol van de gemeente
heeft betekent.

de bijkomende risico’s van het plan gaat, zijn
alle partijen het erover eens dat de hoogste
prioriteit het onderwijs aan vluchtelingen betreft.
Namens D66 en SP dient Jim Weijs een motie
in om acht dagen na de vergadering een
tijdelijke voorziening te treffen om reeds met het
onderwijs te starten en niet tot juli te wachten.
Wethouder Van Rensch geeft aan dat nu niet in
te kunnen vullen, maar dat er wel al initiatieven
lopen om kinderen onderwijs te geven en op
korte termijn uitbreiding van het aantal activiteiten plaatsvindt. Voor D66 is dit voldoende reden
om de motie in te trekken.

adM • 13 mei

Gemeenteraad HadM @RaadH

1 juni o.a. Greenport Venlo,
Op de agenda commissie Ruimte
k Rioleringsplan tinyurl.com/gsj82py
Peelbergen, Verbreed Gemeentelij

De Raad op bezoek
in Griendtsveen

Op vrijdagmiddag 22 april hadden raadsleden en leden van de commissie Ruimte hun
jaarlijkse themamiddag. Deze stond in het teken van de lanenstructuur, het Peelvenenproject
en de muggenproblematiek in Griendtsveen.
Na een gastvrije ontvangst in Herberg
De Morgenstond presenteerde de heer
Ronald Buiting het plan van de werkgroep (waarin gemeente en inwoners van
Griendtsveen vertegenwoordigd zijn) voor
revitalisering van de lanenstructuur.
Namens de groep Behoud Monumentale
bomen Griendtsveen sprak Jan van de Kam.
Duidelijk werd dat beide groepen streven naar
eenzelfde eindresultaat maar dat verschil van
inzicht bestaat over hoe tot dit resultaat moet
worden gekomen. Met een wandeling door
het dorp werd een en ander aanschouwelijk
gemaakt.
Het Peelvenenproject waarbij Staatsbosbeheer
het van oudsher aanwezige hoogveen in het
gebied wil terugbrengen werd vervolgens
gepresenteerd door Gerard Jonkman.
Een interessant college over de muggenproblematiek werd gegeven door prof. Piet
Verdonschot van Wageningen University.
Hier werd uitgelegd dat het Peelvenenproject
met een verhoging van de waterstand zou
bijdragen aan de oplossing van het
muggenprobleem.

dM • 13 mei

Gemeenteraad HadM @RaadHa

Een veel voorkomend beeld in de raadzaal tijdens de 24 uur sessie, alle deelnemers bijeen voor een
kringgesprek.

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei werd
even ofﬁcieel stilgestaan bij de herbenoeming
van Kees van Rooij als burgemeester van Horst
aan de Maas per 3 mei 2016. Nadat de grifﬁer
Ruud Poels het Koninklijk Besluit had voorgelezen overhandigde hij de voorzitter een bos
bloemen en de felicitaties. Vervolgens werd de
vergadering even geschorst, zodat iedereen
Kees van Rooij de hand kon schudden.

De wandeling langs de lanen in Griendtsveen.

op de agenda o.a. Discussienota
Commissie Samenleving 31 mei,
rl.com/jzwo96n
Kaderstelling Budgetsubsidies tinyu
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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.

Internationale schakelklas
Dinsdag 17 mei stond in de raad het voorstel op de rol om in de
gebouwen van de voormalige Praktijkschool in Hegelsom een internationale schakelklas/vluchtelingenschool op te richten voor een periode van
vijf jaar.
Het geven van onderwijs aan
kinderen van arbeidsmigranten en
vluchtelingen is een verplichting
voor gemeentes en onderwijsinstellingen, en de stap om dit te doen
en ook hier te doen is een goede.
De aanwezigheid van deze mensen

is een gegeven. Als wij willen dat deze
mensen goed integreren moeten we
snel werk maken van onderwijs en met
name taalonderwijs.
Juist het niet kennen van een taal is
een belangrijke belemmering om goed
te integreren in een gemeenschap,

voor kinderen en zeker ook volwassenen. De SP was natuurlijk voor dit
voorstel.
Meer moeite hadden we met de
financiering van dit voorstel.
De huidige eigenaar van het
complex wil dit verkopen aan PETC+,
de huidige huurder. PETC + zorgt er dan
samen voor dat er onderwijs kan worden gegeven. Omdat zij geen geld van
de bank krijgen, wil de gemeente een
hypotheek verstrekken van 1.2 miljoen

euro. Primair is de gemeente er niet
natuurlijk niet voor het verstrekken van
hypotheken. Alleen in zeer dringende
gevallen, zoals hier, kan men daarvoor
kiezen.
Als we dit dan met overheidsgeld
doen, dienen de risico’s beperkt te zijn,
en wat ons betreft ook goed afgedekt
te zijn. Daar waren wij niet zo van
overtuigd, waardoor we hier aanvullende vragen over hebben gesteld.
Uiteindelijk hebben we voorgesteld

om de renteontvangsten van de
gemeente in een potje te doen, te
reserveren. Dat kan de gemeente dan
gebruiken mocht PETC+ in financiële
problemen komen.
We waren aangenaam verrast dat
ook de andere partijen deze aanpak
zagen zitten. Het College gaat nu
uitzoeken of dit juridisch kan en hoe
dit moet.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Onderwijs voor Statushouders
De eerste maanden van 2016 heb ik een tijd in Canada gestudeerd.
Daar heb ik vaak met mensen gepraat over het vluchtelingenvraagstuk en
hoe Canada en Nederland daar mee om gaan.
Als raadslid kijk je dan
naar het goede dat men daar
heeft met betrekking tot het
vluchtelingenvraagstuk om te kijken
hoe je die aspecten misschien mee
kunt nemen en kunt integreren in
je eigen gemeente. Canada heeft
eind vorig jaar besloten om in ieder

geval 25.000 vluchtelingen op te
nemen en om alle vluchtelingen te
koppelen aan een Canadese familie.
Iedere vluchteling of statushouder
krijgt een jaar of langer intensief
taalonderwijs, zodat zowel kinderen
als volwassenen de taal beheersen
voordat ze deel kunnen nemen aan de

arbeidsmarkt. Toen we als raad dinsdag
17 mei konden besluiten om een
internationale schakelklas op te zetten
in de gemeente, waren we als D66
dan ook heel blij dat we hier ja tegen
konden zeggen. Wethouder Van Rensch
deed de toezegging waarin hij aangaf
alle vrijwilligersprojecten van harte
te ondersteunen en te faciliteren naar
aanleiding van onze motie.
De eerste stap, onderwijs voor
kinderen, is gezet. Nu zijn we aan zet

om, net als in Canada, ook te kijken
naar hoe we onderwijs op kunnen
zetten voor volwassen statushouders.
Taal is immers toch de sleutel naar
integratie.
Als u hierover of over iets anders
wilt praten, dan zijn we er iedere
eerste zaterdag van de maand van
11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek
in Horst.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

24 uurs-sessie: wat levert het op?
De samenleving verandert. De rol van de gemeente verandert. Daarom
gingen afgelopen weekend raadsleden, collegeleden en medewerkers
24 uur met elkaar aan de slag. Thema: Anders kijken, anders zijn en anders
doen.
Wat levert deze 24 uur met elkaar
op? Nu is het onmogelijk om alle
bijdragen uit te leggen maar de voor
mij belangrijkste punten wil ik graag
met u delen.
Burgers en maatschappelijke
organisaties trekken steeds meer hun
eigen plan. Overal ontstaan initia-

tieven om gezamenlijk maatschappelijke doelen te bereiken. De overheid
moet veranderen om die initiatieven
ruimte te geven. Loslaten. Minder
regie voeren. Meer denken en werken
vanuit de burger. Trek als overheid niet
het initiatief naar je toe. Het is dan
geen maatschappelijk initiatief meer.

Pak als raadslid meer de rol van de
volksvertegenwoordiger. Jouw basis
voor het functioneren als raadslid zijn
de gesprekken en contacten met de
lokale samenleving. Deze uitgangspunten spreken mij en de andere (CDA-)
raadsleden erg aan.
De 24 uurs sessie was mijns inziens
zeker zinvol. Met collega-raadsleden
van de andere partijen zit je in een
andere setting en leer je elkaar anders
kennen. Want welke politieke kleur
je ook hebt en welke verschillende

opvattingen er ook zijn, wij handelen
voor de lokale samenleving. En als
onze lokale samenleving verandert,
betekent dat ook het raadslid in zijn
houding en handelen verandert.
En de ambtelijk organisatie dus
ook. Een mooie uitdaging voor de
komende periode: anders kijken,
anders doen. Tenslotte nog een woord
van dank aan de organisatie.
Klasse opgezet.
Hay Emonts,
CDA Horst aan de Maas

Samen dromen
Afgelopen weekend hebben we als gemeenteraad, samen met het
College van B&W en met het ambtelijk apparaat, 24 uur op creatieve
manier met elkaar doorgebracht. Samen met actieve burgers in gesprek
over de rol die we gezamenlijk in onze gemeenschap hebben. Dromen
over een nog mooiere gemeente en gemeenschap!
Het ultieme talent in samenwerken is naar elkaar luisteren en elkaar
serieus nemen. Als gemeente is het
de uitdaging om je kwetsbaar op te
stellen. Kwetsbaar naar de tientallen
burgerinitiatieven die we in Horst

aan de Maas kennen. Initiatieven die
stuk voor stuk bestaan uit creatieve en
actieve inwoners die bereid zijn hun
talent en heel veel tijd in onze mooie
gemeenschap te steken. Of het nu
gaat om grote projecten als de sport-

zone of ‘relatief’ kleine projecten
als een hondenspeelveldje in Horst.
Voor ons is het zaak om los te durven
laten daar waar de initiatieven het
toelaten.
Als Partij van de Arbeid zien we
namelijk ontzettend veel kansen in
deze ontwikkeling. Als we al deze
talenten kunnen bundelen organiseren
we een slagkracht die in Nederland
ongekend is. Daarvoor moeten
we naar elkaar leren luisteren en

uitspreken waar we aan toe zijn.
Vooraf spelregels afspreken zodat
teleurstellingen worden voorkomen.
Of het nu met dorps- of wijkraden zijn
waarmee we in gesprek zijn, of werkgroepen die zich met het accommodatiebeleid bezig houden, de basis blijft
om met elkaar in gesprek te zijn.
De 24 uur hebben ons geleerd
dat het goed is om op een creatieve
manier met elkaar in gesprek te gaan.
Om met elkaar te dromen van een

nog mooiere gemeente en
gemeenschap die we als Horst aan
de Maas nu al vormen. We gaan
dan ook graag met eenieder in
gesprek die met ons in gesprek
wil over het betrekken van actieve
burgers bij ons beleid. Zodat we ook
met u uw en onze dromen kunnen
verwezenlijken.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas
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Koningsschieten
bij De Schutroe
Bij handboogsportvereniging De Schutroe in Horst vond op zaterdag
14 mei het jaarlijkse koningsschieten plaats. Ook werd Jan Versleijen
gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap.

Voor de derde keer kampioen
Door: korfbalclub SV Lottum
De jongste leden van korfbalclub SV Lottum, de meiden van de F2, hebben zaterdag 14 mei het
kampioenschap behaald in de tweede helft van de veldcompetitie van het korfbalseizoen 2015-2016.
Met 10-3 wonnen ze de wedstrijd die gespeeld werd tegen korfbalclub de Peelkorf uit Ysselsteijn.
De Lottumse meiden en hun coaches hebben voor de derde keer dit seizoen het kampioenschap binnen
weten te halen. Zo wonnen ze in de eerste helft van de veldcompetitie het spellenkampioenschap en
ook in de zaalcompetitie werden ze kampioen.
De wedstrijd ging van start met vijf
proefpijlen, daarna mochten de andere
pijlen niet meer gezien worden. Na het
nodige telwerk kwam de finale voor de
hoogste acht schutters met nog twaalf
pijlen. Nick Koenen werd met 579 pun-

ten winnaar en koning van De Schutroe.
De tweede plaats was voor Jan Houwen
met 562 punten. Bij de jeugd werd
Mitch Hesen eerste met 508 punten
en bij de aspiranten eindigde Quinty
Roeffen als eerste met 189 punten.

Korfbalsters SV Melderslo
winnen laatste thuiswedstrijd
Door: Aniek van den Brandt, SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden zondag 22 mei hun laatste thuiswedstrijd tegen Klick ’15 1 uit
Wilbertoord. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo. SV Melderslo moest punten pakken,
wilde het de kans op hoofdklassebehoud niet verspelen.
Vanaf het eerste fluitsignaal
waren beide ploegen fel en aan
elkaar gewaagd. SV Melderslo, dat
na de off-day van de laatste wedstrijd nog wat goed te maken had,
creëerde aanvallend veel, maar liet
verdedigend soms wat steken vallen.
Voor Klick ’15 gold eigenlijk hetzelfde. Doelpunten van beide ploegen
volgden elkaar in rap tempo op en
een paar minuten voor rust was de

10

stand 10-10. Het was SV Melderslo
dat door twee rake afstandsschoten net voor rust nog op een 12-10
voorsprong wist te komen. Na rust
ging het aanvallend aan beide kanten
wat minder. Er werden niet meer
zo veel kansen gecreëerd en beide
ploegen leken wat vermoeid te raken.
Verdedigend stonden beide ploegen
echter wel nog vrij stabiel. Zowel
SV Melderslo als Klick ’15 wist hier-

door de korf na rust nog maar vijf
maal te vinden. De wedstrijd
eindigde in een stand van 17-15 in
het voordeel van SV Melderslo.
Hoewel SV Melderslo de twee punten
heeft gepakt, wordt hoofdklassebehoud door winst van beide directe
concurrenten toch moeilijk en hangt
het lot van SV Melderslo nu geheel af
van wat er volgende week gebeurt in
de hoofdklasse.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Zondag
5 juni
2016
Zondag 29
maart 2015
OPEN HUIS
OPEN
HUIS
de Lindehof

de Lindehof, Meerloseweg 5 Wanssum
Meerloseweg 5 in Wanssum
van 11.00 – 16.00 uur.

van 11.00 – 16.00 uur.

U kunt komen kijken, sfeer proeven
en vragen stellen.

U kunt komen kijken,
Live en
muziek.
sfeer proeven
vragen stellen.

Er zijn zelfgemaakte creaties zien,
gemaakt
van delaten
Lindehof.
Cliëntendoor
vancliënten
de Lindehof
hun
Sommige artikelen zijn te koop.

zelfgemaakte creaties zien.
tot dan!
SommigeGraag
artikelen
zijn te koop.

Team en cliënten van de Lindehof Wanssum

Graag tot dan!

Synchrowattuh Show Horst
Met de Synchrowattuh Show op vrijdag 20 mei zaterdag 21 mei wilden de synchroonzwemsters van HZPC in
Horst hun publiek laten zien wat synchroonzwemmen nu eigenlijk is. Want de meest gehoorde reactie die zij kregen
als ze over hun sport vertelden, was ”Synchro .. wattuh?”.
In vijftien verschillende uitvoeringen
hebben de synchroonzwemsters van
HZPC aan het publiek laten zien wat

het synchroonzwemmen nu eigenlijk
inhoudt en wat je er allemaal voor moet
leren. Geïnteresseerden in synchroon-

zwemmen kunnen op zaterdag 11 en
18 juni van 11.00 tot 12.00 uur komen
proeftrainen bij HZPC in De Berkel.

sport 21

26
05

Jeugdtoernooi in Meterik
Voetbalvereniging RKSV Meterik organiseert in het weekend van vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei haar
jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi op sportpark De Vonckel in Meterik.

Korfbal

Oxalis pakt winst
tegen Eyckelkorf
Door: korfbalvereniging, SV Oxalis
Het eerste team van korfbalvereniging Oxalis speelde zondag 22 mei
de wedstrijd tegen het eerste team van Eyckelkorf. De wedstrijd vond
plaats op het sportpark De Bergerheide in Bergeijk.
Ook in deze wedstrijd bleken
de dames uit Bergeijk, zoals in de
voorgaande duels, een taaie tegenstander. Vanaf het begin probeerde
Oxalis in het ritme te komen.
De doeltreffendheid was echter
meteen een probleem. Uit de eerste
aanvallen werd niet gescoord.
Hierdoor opende Eyckelkorf de score,
1-0.

Meer zelfvertrouwen
Het toernooi wordt al sinds 1961
georganiseerd. In de eerste jaren
alleen maar voor A-teams, maar al snel
genoeg was het toernooi uitgebreid
met overige juniorenteams en vandaag
de dag is het een driedaags evenement
voor de A-jeugd tot en met de F-jeugd.

Op vrijdagavond 27 mei vindt
het A-toernooi plaats vanaf 18.00 uur.
Op zaterdagochtend 28 mei begint het
D-toernooi van het jeugdtoernooi in
Meterik om 09.00 uur.
’s Middags staat om 13.45 uur het
C-toernooi op het programma, gevolgd

door het B-toernooi om 18.30 uur.
Op zondag begint om 09.00 uur het
E-toernooi. ’s Middags staat dan het
F-toernooi nog op het programma,
om 13.45 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.rksvmeterik.nl

Jubileumfeest VC Set Up

Oxalis verzuimde hierna niet om
op gelijke hoogte te komen en de
stand uit te bouwen naar een 1-4
voorsprong. De dames van Oxalis
hadden mooie kansen maar de
afwerking was er niet. De thuisploeg
leek na de 2-4 wat meer zelfvertrouwen te krijgen, maar daar dacht
Oxalis anders over. Met een voorsprong van 3-5 werd de rust bereikt.
Na de rust deelde Oxalis meteen

een tik uit door uit de eerste aanval
de 3-6 te scoren. Eyckelkorf antwoordde meteen met de 4-6.

Aansluittreffer
Bij de thuisploeg kwam steeds
meer het vertrouwen dat er iets te
halen viel deze wedstrijd. Met nog
tien minuten op de klok schoten de
dames uit Bergeijk de aansluittreffer
binnen, 6-7. Na een time-out en een
dubbele wissel toonde Oxalis ook nu
weer karakter en werd het verschil
gemaakt, 6-8. In de laatste minuten
verzuimde Oxalis het verschil nog
groter te maken. Daarom kreeg
Eyckelkorf in de laatste minuut
nog loon naar werken doordat men
bleef gaan voor beter resultaat, 7-8.
Dit was tevens de eindstand.
Het goed spelende Eyckelkorf had
Oxalis ook nu weer een moeilijke
middag bezorgd.

Het 50-jarig jubileum van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo wordt op zaterdag 4 juni gevierd. Er vindt dan
bij camping ’t Karrewiel een jubileumfeest plaats met onder meer limbodansen en muziek.
Vanaf 20.00 uur is de ontvangst van
leden, oud-leden en ouders van jeugdleden en mensen die zich betrokken
voelen bij de volleybalclub. Aansluitend
wordt om 20.30 uur door sportwethouder Ger van Rensch van Horst aan de
Maas de grote jubileumfoto onthuld
waarop bijna alle 280 leden staan.
Tussen het feesten door is er
gelegenheid om een doorlopende
foto-presentatie van een halve eeuw
Set Up te bekijken. Een historie die
50 jaar geleden begon met de oprichting van Set Up door enkele Swolgense

vrienden. In de jaren tachtig en negentig speelden zowel het damesteam als
het herenteam van Set Up zelfs in de
derde divisie.
Volgens voorzitter Marcel de Groot
van Set Up vormen de leden van zijn
club een grote sportfamilie. “Onze vereniging is springlevend dankzij de vele
vrijwilligers die alle teams begeleiden
en ouders die hand en spandiensten
verrichten.”
Alle veertig teams van Set Up hebben van de feestcommissie een tegel
gekregen van 30 bij 30 centimeter met

de vraag daarop iets specifieks van hun
team te vermelden in woord, tekening
of foto. Al deze tegels vormen straks
een groot mozaïek dat een plek krijgt
in ’t Tumpke bij de sporthal van Meerlo.
Op zondag 5 juni is er een open
beachvolleybaltoernooi voor families,
vriendenclubs en buurten.
Een week later op vrijdag 10 juni
vindt het traditionele bedrijven beachvolleybal plaats en zondag 12 juni het
jeugd beachtoernooi.
Kijk voor meer informatie op
www.beachvolleybal.vcsetup.nl

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.slijterijweijs.nl

11,99

14,99

29,99

11,99

100 cl

DUJARDIN
Vieux

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

100 cl

70 cl

100 cl

SONNEMA GLENFIDDICH 12 YR POLIAKOV
VODKA
Highland Malt
Berenburg
100% pure
Whisky
graanvodka

11,99

14,99

10,99

70 cl

70 cl

GLEN TALLOCH
Very Old Scotch
Whisky

Goblet

Jonge
Graanjenever

70 cl

70 cl

10,99

11.99
100 cl
GIBSON’S
London Dry Gin

DUTCH DROP
Droplikeur

21,99
70 cl

Hegelsom E4 kampioen
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
De E4 van voetbalvereniging Hegelsom is kampioen geworden in de voorjaarscompetitie, tweede
klasse 311. Het team won al haar negen wedstrijden en zette hierbij een doelsaldo van 56-10 neer.
In een rechtstreeks duel met de enig overgebleven belager, SVOC’01 E2, werd door een klinkende 6-0
zege het kampioenschap binnengehaald.

ABSOLUT
Vodka

7,99

10 x 2 cl

BUFFALO TRACE
Bourbon Whiskey

FLÜGEL
Vodka Energydrink

Bellussi Prosecco
DOCG Veneto, Italië
Vino Frizzante
75 cl

Normaal 9,99

7.

99

wk 21-22
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
Aanbiedingen geldig van 23-05-2016 t/m 05-0-2016
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Sparta’18 in actie
voor Spieren voor
Spieren

Showdancewedstrijd

Rolstoeldansen in Meerlo
De jaarlijkse Showdance rolstoeldanswedstrijd voor Nederland en België die om de drie jaar wordt gehouden
vond op zaterdag 21 mei plaats in ’t Brugeind in Meerlo. Vijf dansparen en negen dansgroepen streden om de
prijzen in verschillende categorieën.

Voor de Sparta’18 MiniPupillen en F jeugd vindt op zaterdag 28 en
zondag 29 mei het F-weekend plaats. Tijdens het weekend wordt actie
gevoerd voor het Spieren voor Spierenfonds.
Het F-weekend vindt plaats op
sportpark ’t Spansel. De jeugd kan
op beide dagen voetballen en spelletjes doen. Omdat dit voor zo’n
20.000 kinderen in Nederland niet de
normaalste zaak van de wereld is,
wil Sparta’18 een actie houden voor
het Spieren voor Spierenfonds.
Door een ludieke actie op te zetten
willen zij deze kinderen ook een kans
geven om te kunnen gaan sporten.

Tijdens het F-weekend op zondag
29 mei kunnen kinderen vanaf 09.00
uur op een voetbalflipperkast spelen.
Met deze voetbalflipperkast wil de
club zo veel mogelijk geld ophalen
om kinderen met een spierziekte te
kunnen laten sporten. Met een kleine
bijdrage kunnen punten worden
geschoten.
De gehele bijdrage gaat naar het
Spieren voor Spierenfonds.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

De organisatie was in handen van
Stichting BES. Deze stichting ondersteunt en begeleidt mensen met een
functiebeperking bij het deelnemen
aan sportieve activiteiten in NoordLimburg. Het was een thuiswedstrijd voor Roll for Fun uit Meerlo/
Blitterswijck, maar de meeste dansers
moesten van ver komen om hun
showdance te kunnen laten zien.
De eerste plaats bij de paren ging

naar Robert en Kim Roovers met
hun dans ’Passie’. Voor Tim en Kim
Heijligers-van Gils (oud Roll for Fundanseres uit Swolgen) was er de
vierde plaats met hun huwelijksdans.
Bij de groepen class 2 (voornamelijk beperkingen aan de benen) wist
Roll for Fun net niet te winnen met
hun dans ’Water’, maar eindigde de
groep op een tweede plaats.
Met 1 punt verschil won de groep

Rolling Stars uit België met hun dans
’Starship’.
Een gezamenlijke dans van de
groepen Rol for Fun en Steingood
uit Venlo onder leiding van Els
Kusters leverde de derde plaats op.
Bij de groepen class 1 (voornamelijk
beperkingen aan armen en benen)
won 4-Wheel-Dance uit Venlo en was
er nogmaals een derde plaats voor
Steingood uit Venlo.

West Plant Group is een teeltbedrijf dat gespecialiseerd is in
kool-, selderij-, prei-, kruiden- en aardbeienplanten in trays met
als afzetgebied geheel Europa. Primair is WPG een vollegrondsgroenteplantenkwekerij voor de professionele markt. Productontwikkeling en productinnovatie krijgen veel aandacht.
Wij zijn op zoek naar een

Teeltmedewerker

m/v

Functieomschrijving

In deze functie ben je werkzaam bij de afdeling teelt en draag
je bij aan:
• het uitvoeren van de gewasbescherming;
• het uitvoeren van gewaswerkzaamheden;
• het technisch werk in de kassen;
• het op termijn draaien van alarm- en weekenddiensten voor alle
kasafdelingen.

Functie-eisen

• je bent in het bezit van een spuitlicentie;
• je hebt een (V)MBO opleiding in een groene studierichting of
vergelijkbare ervaring;
• je hebt affiniteit met de opkweek van (jong) plantmateriaal in
klimaatcellen en kassen;
• je kunt werken met (klimaat)computers;
• je bent een teamplayer met een flexibele instelling.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

salariëring volgens de CAO Glastuinbouw;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
doorgroeimogelijkheden binnen je vakgebied;
scholingsmogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd en wil je werken in een collegiaal team?
Stuur dan een brief onder vermelding van ‘Functie Teeltmedewerker’
aan de directie van West Plant group, Postbus 3140, 5902 RC Venlo
of e-mail naar administratie@westplantgroup.com

www.westplantgroup.com

Jongensteam De Twister
kampioen
De leerlingen van basisschool De Twister in Horst hebben donderdag 19 mei meegedaan aan het
regionaal schoolvoetbal. Het toernooi vond plaats in Vierlingsbeek en in Blerick. De meiden van
basisschool De Twister deden mee aan het voetbaltoernooi in Vierlingsbeek. Ze wisten tot de kruisfinales voor de eerste tot en met de vierde plaatst te komen. Het geluk voor de meiden stopten hier.
Ze kregen de vierde plaats. De jongens van de basisschool speelden hun toernooi in Blerick. In de
eerste poule speelden ze een wedstrijd gelijk en ze wonnen twee wedstrijden. Het team kwam in de
halve finale terecht en wist deze te winnen. Het jongensteam van basisschool De Twister werd nummer
een van de dag. Op 11 juni mag het winnende team van basisschool De Twister de districtsfinale spelen
bij Merelfelida in Nederweert.
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Vierde klasse
dichtbij voor SVEB
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
Waren in de reguliere competitie in de vijfde klasse F de uitwedstrijden nog per fiets te bezoeken, op zondag 22 mei was het veld van
nacompetitie-tegenstander FC Cranendonck voor SVEB alleen met de auto
én met TomTom te bereiken.

G-hockeyteam kampioen
Door: Hockey Club Horst
Het g-hockeyteam van Hockey Club Horst is zaterdag 21 mei kampioen gewonnen. De spelers
wonnen met 5-2 van MOP uit Vught. Het was een spannende wedstrijd die ze moesten winnen en dat
deden ze ook. Op zaterdag 11 juni spelen ze de laatste wedstrijd tegen Boxmeer in Horst.

Paul Verhaegh Penalty Bokaal

‘Iets mooiers bestaat niet’
Om de professionele oud-Kronenbergse en nu Nederlands international Paul Verhaegh te eren, is er dit jaar weer
op zaterdag 21 mei het Paul Verhaegh Penaltybokaal gehouden. Jeugdspelers uit verschillende dorpen konden hun
penaltykwaliteiten vertonen op het voetbalveld van SV Kronenberg. Verhaegh kwam ook even kijken en natuurlijk
ontbraken de watervaste stiften niet om een handtekening te scoren van de voetballer.

Mogelijk staat dat voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst ook in het seizoen 2016/2017 te wachten, want
promotie naar de vierde klasse is
na de wedstrijd van zondag 22 mei
wel erg dichtbij. In de eerste helft
waren beide ploegen goed aan elkaar
gewaagd en golfde het spel op en
neer, zonder dat er zich echt grote
kansen voordeden. SVEB kreeg in de
allerlaatste minuut de grootste kans
bij een snelle uitval. Tim Geurts was
slim weggeslopen en kwam in een
een-tegen-eenduel met Cranendonck
doelman Tom van Happen, waarbij
laatste won. Ruststand 0-0.
Was de Cranendonck doelman
vlak vóór rust nog de gevierde man,
vlak ná de pauze verkeek hij zich
volledig op een voorzet van Dean
Crompvoets van een meter of 40.
De bal viel bij de tweede paal over
de verbouwereerde keeper in het
doel: 0-1.
Wat één doelpunt kan betekenen
bleek wel uit de volgende vijftien
minuten. Terwijl bij SVEB elke aanval

raak was, was Cranendonck compleet
van slag. Achtereenvolgens scoorden
Maik Vermazeren, Rick Tissen en Giel
Seuren en was het opeens 0-4.
Bewonderenswaardig was
daarna de energie en tomeloze inzet
waarmee Cranendonck op zoek ging
naar een beter resultaat. Het creëerde
in het resterende half uur nog vele
goede kansen, raakte zelfs nog tweemaal de lat en eenmaal de paal,
maar de teller bleef op één. Dat het
in deze fase ‘alle hens aan dek’ was
voor de voetballers op het veld, was
ook langs het veld te horen.
Menige SVEB-supporter mengde zich
in het strijdgewoel met het schreeuwen van storende verwensingen naar
scheidsrechter en tegenstander.
Eindstand dus 1-4. Cijfermatig
een groot verschil en op het eerste
oog lijkt promotie naar de vierde
klasse voor SVEB dus erg dichtbij,
maar het laatste half uur van deze
wedstrijd heeft duidelijk gemaakt dat
SVEB in de tweede wedstrijd tegen
Cranendonck nog vol aan de bak
moet.

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

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

De
smidse
kookstudio

Bankrekening: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl
Het toernooi is opgestart nadat
Verhaegh in 2014 zijn eerste WK-wedstrijd voor het Nederlands elftal mocht
voetballen, vertelt Jos Hoogers, een van
de oprichters. “Heel Kronenberg stond
toen achter Verhaegh. Vanaf toen is
eigenlijk alles gaan rollen. We zijn een
fanclub, Kronenberg=Oranje, gestart
voor Verhaegh. We organiseren reizen
naar FC Augsburg, waar Verhaegh
speelt. Met zo’n reis gaan vaak 150
supporters mee. Dat is geweldig om te
zien.”
Op het toernooi worden vooral
penalty’s genomen. Op het einde van
de dag wordt dan de penaltykoning of
-koningin gekroond. Het toernooi is speciaal op strafschoppen gericht vanwege

de Kronenbergse professional, verteld
Hoogens. “Paul is de vaste penaltyman
van FC Augsburg. Hij heeft afgelopen
seizoen bijna alle penalty’s geraakt.
Vandaar dat het toernooi is gericht op
strafschoppen.”
Voor Paul Verhaegh zelf is dit een
eer. “Ze noemen gewoon een toernooi
naar jouw naam. Iets mooiers bestaat
niet.” Verhaegh woont momenteel in
het zuiden van Duitsland met zijn vriendin Nathalie en hun twee kinderen.
“Als ik hier in Kronenberg kom, dan
geeft dat een nostalgisch gevoel.
Ik ben hier begonnen als een klein
jongetje van vijf jaar en dan voetbal
je ineens in de Duitse competitie.
Hier kom ik oude voetbalvrienden tegen

waarmee ik graag een praatje maak.
Ik kom met Kerst en verjaardagen wel
in Kronenberg, maar dan is het natuurlijk niet het beste moment om met je
oude vrienden een praatje te maken.
Ik kijk hier elk jaar naar uit.”
De Nederlandse international heeft
een aantal voetbalshirts, sjaaltjes en
posters met handtekeningen mee genomen. Deze collectoritems worden verloot tijdens de tombola. Er zit zelfs het
shirt van Arjen Robben bij die hij heeft
gedragen tijdens het WK 2014 in de
wedstrijd tegen Brazilië, die Nederland
tevens won. De opbrengsten worden
gebruikt om reizen te organiseren naar
de wedstrijden van Verhaegh en voor
geluid en verlichting in de kantine.

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
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Van Rens blauwe bessen is op zoek naar

Gemotiveerde

blauwe bessen
plukkers m/v

Jeugdteams Meterik-America

The Last Derby jeugdteams
Op het sportpark van AVV America vindt op woensdagavond 1 juni voor de laatste keer een aantal derbywedstrijden tussen de A-, B- en C-jeugd van RKSV Meterik en AVV America plaats.

Wij zoeken scholieren tussen de 14 en 19 jaar die in de
vakantieperiode bij ons willen komen werken.
Ben jij:
- Minimaal 3 weken beschikbaar.
- Tussen de 14 en 19 jaar.
- Enthousiast en je houdt van aanpakken.
- Flexibel in verband met wisselende
werktijden en weersomstandigheden.
Heb je interesse gekregen, neem dan contact met ons op!
Contact e-mail: administratie@vanrensblauwebessen.nl

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
28 mei 2016

Bij 150 gram gebraden kipfilet
bakje kipkerriesalade gratis

KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

4 Livar hamburgers en
4 barbecueworstjes samen €6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Na dit seizoen gaan deze teams
gezamenlijk als samenwerkende
jeugdteams in de competitie in actie
komen.

De uitslagen van deze wedstrijden
worden bij elkaar opgeteld tot een
gezamenlijke einduitslag. Van 19.00 tot
19.30 uur staat de wedstrijd America

C tegen Meterik C op het programma.
Om 19.30 uur start de B-wedstrijd en
de A-wedstrijd gaat om 20.00 uur van
start.

HCH wint van Boekel
Door: Hockeyclub Horst
Het eerste team van hockeyvereniging HCH uit Horst begon fel aan de wedstrijd tegen het lager geklasseerde
HCB uit Boekel op zondag 21 mei. Boekel werd al vroeg onder druk gezet en wist daar nauwelijks raad mee.
Al binnen tien minuten had Horst een drietal goede kansen gehad, maar gescoord werd er nog niet.
Na een kwartier spelen was het
Paulien van den Munckhof die de bal
dan toch achter de keepster van Boekel
wist te krijgen. En niet veel later was
zij het weer die de 2-0 maakte.
Nog voor rust was het Annemiek
Geurts die na een hele mooie snelle
aanval om de keepster heen liep en de
bal in het lege doel schoof.
Ook na rust was Horst met afstand
de betere ploeg. Door goed en agressief spel creëerde Horst de ene na de

andere overtalsituatie en speelde deze
ook steeds goed uit. Al na een minuut
leverde dit de 4-0 door Annemiek
Geurts op. Boekel wist vrijwel direct
wat terug te doen, toen het profiteerde
van het feit dat een aantal Horster
speelsters niet op tijd terug konden
zijn na een afgeslagen aanval.
Een Horster antwoord liet ook niet
lang op zich wachten; Paulien van
de Munckhof scoorde de 5-2 uit een
rebound. De Horster honger was nog

niet gestild en het team bleef vol
op de aanval spelen. Toch leidde
dit niet tot de beoogde zesde goal,
maar tot een tweede tegendoelpunt,
toen Boekel nog eens wist te
profiteren van het feit dat Horst met
veel mensen op de helft van de
tegenstander stond. Zo eindigde de
wedstrijd met drie doelpunten verschil,
terwijl een flink grotere marge - gezien
het spelbeeld - echt wel verdiend was
geweest.

LAAT JE
ZIEN
Hegelsom D1 kampioen
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het team D1 van voetbalvereniging VV Hegelsom is kampioen geworden in de voorjaarscompetitie
in de 2e klasse 302. In het najaar eindigde hetzelfde team nog op de vierde plek in de competitie,
maar na de winterstop werd er slechts eenmaal verloren. Het kampioenschap werd op doelsaldo
binnengehaald en de D1 liet FCV D3 achter zich. Hegelsom D1 is een gemengd jongens- en meisjesteam.
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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

Emma van Dongen
15 jaar
Sevenum
Willibrord Gymnasium
Deurne

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Ik draai een nummer nooit grijs,
omdat ik weet dat ik het dan binnen
de kortste keren niet meer leuk vind.
Daar ben ik altijd bang voor wanneer
ik een nummer veel luister. Ik heb niet
echt favoriete muziek, meestal luister
ik gewoon waar ik zin in heb.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Naar een vriendin. Daarna zou ik dan
met haar naar een grote stad rijden om
te gaan shoppen of wat te gaan eten.
Een roadtrip maken lijkt me ook erg

JAAR

vet. Ik wil mijn rijbewijs voor mijn 18e
halen. Daar hoef ik me nu echter nog
geen zorgen over te maken, want dat
duurt nog even.
In welke historische tijd had je
willen leven?
De middeleeuwen. Dan wel het deel
met de mooie jurken en de kastelen.
De kunst van deze tijd spreekt me ook
aan. Op school hebben we het veel
over de middeleeuwen gehad en het
lijkt me dan ook mooi om het zelf te
kunnen zien.
Welke reis zou je ooit willen maken?
Een roadtrip, zodat ik meerdere dingen
kan zien. Dan zou ik waarschijnlijk
door Amerika willen reizen. Dan zou
ik mooie ritjes maken door de natuur
en natuurlijk rijden op de beroemde
Route 99.

jongeren 25

aan
Emma van Dongen

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag nog een sport willen leren.
Schoonspringen lijkt me heel gaaf om
te kunnen. Zelf heb ik bijna 12 jaar
gezwommen, maar daar ben ik vorig
jaar mee gestopt. Het lijkt me leuk om
te kunnen blijven zwemmen, maar dan
op een andere manier. Ook zou ik nog
Spaans willen leren. Het is internationale taal en je hebt er dus veel aan als
je naar het buitenland gaat.
Wat deed je als kind het liefst?
Knutselen, dat deed ik als kind heel
erg veel. Ik maakte van alles, en kreeg
met Sinterklaas of met mijn verjaardag
altijd knutselspullen. Meestal knutselde
ik in mijn eentje de hele middag lang.
Ik heb heel wat plakbandrollen er doorheen gejaagd.

Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik ben heel bang voor spinnen.
Eigenlijk voor alles wat kruipt, maar
spinnen vind ik het ergste. Als er een
spin in mijn kamer zit dan roep ik altijd
mijn vader. Het is natuurlijk wel handig
als ik die angst overwin, want als ik op
mezelf woon is mijn vader er niet om
elke spin op te ruimen.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Een adelaar, want dan kun je vliegen.
Ik zou dan de hele wereld overvliegen
en het meest genieten van de mooie
natuur.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Als ik klaar ben met de middelbare
school wil ik graag bouwkunde gaan
studeren in Delft of in Eindhoven.
Mijn doel is om architect te worden.
Het technische gedeelte van deze
opleiding spreekt me aan, maar ook
het creatieve deel vind ik erg leuk
omdat ik graag creatief bezig ben.
Dan zou ik mijn eigen huis ontwerpen
en daar gaan wonen met mijn man,
kinderen en een hond.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Op een plek die voor ons beide belangrijk is. Natuurlijk zou ik zelf het liefst
gevraagd worden omdat ik het toch
meer een mannending vind. Maar als
ik het dan toch zelf zou doen dan zou ik
gewoon op mijn knieën gaan.
Heb je een beste vriend(in) en
wat maakt hem of haar zo
bijzonder?
Mijn beste vriendin heet Emma.
Behalve dat we dezelfde naam delen,
delen we ook nog heel veel andere
dingen. Vooral onze humor lijkt erg op
elkaar, we houden namelijk allebei van
sarcastische grappen maken. We kennen elkaar via school. In de brugklas
kwamen we bij elkaar in de klas en
sindsdien zijn we supergoede vriendinnen. Ik kan het met Emma over alles
hebben en we kunnen alles bij elkaar
kwijt.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Dan zou ik hem aan de binnenkant
van mijn vingers willen laten zetten. Een kleine pijl of een klein hartje
lijkt me mooi. Het moet echter wel
een symbool zijn met een betekenis,
bijvoorbeeld voor een dierbaar iemand
die overleden is.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik willen vliegen. Zodat ik me
makkelijk overal heen kan verplaatsen
zonder dat ik met een vliegtuig moet.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Dan zou ik iets kopen wat ik altijd
al zou willen hebben. Een sieraad
of een van mijn favoriete gerechten.
Ik zou mijn laatste 50 euro dus besteden aan iets wat ik écht leuk of lekker
vind zodat ik nog lang kan
nagenieten.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik ben moe, want ik kan namelijk heel
slecht mijn bed uitkomen. Dit gebeurt
me elke dag eigenlijk weer.

Helemaal
niets
Eindelijk. De examenperiode, de Grote Finale of
voor sommigen De Ondergang,
is voorbij. Woensdag 25 mei
leverde ik mijn laatste examen
in, een historisch moment.
Vanaf nu heb ik drie maanden
lang (!) geen verplichtingen en
kan ik lanterfanten en flierefluiten op professioneel niveau
(hoewel mijn ouders daar
ietsje anders over zullen
denken).
Drie maanden lang zonder
toetsen, eerste uren les op
onmenselijke tijdstippen, een
agenda bomvol huiswerk of
lange dagen op school.
Klinkt heerlijk, wat het ook is.
Een grote verlossing. Niet omdat
de examens een deprimerende
aangelegenheid waren, integendeel. Soms verliet ik de zaal met
gemengde gevoelens, maar het
hele examengedoe viel over het
algemeen wel mee. Eigenlijk is
het gewoon net een hele grote
toetsweek, maar dan in de
gymzaal. Terwijl je druk pennend
op een verschrikkelijk gammel
stoeltje zit waar je rugklachten
van krijgt, dat dan weer wel.
Maar vakantie van mei tot
september voelt ook als een
leegte. Een grote lege ruimte,
zonder planning. Vanaf mijn
vierde levensjaar ging ik iedere
dag naar school. Elke dag ging
de wekker. Iedere dag een ritme.
En nu heb ik dat drie maanden
niet. Geen rooster. Geen
verplichting. Niets.
Nee, wees niet bang dat ik
de komende drie maanden in
zeesterhouding op de bank ga
verblijven. Ik heb nu veel tijd om
dingen te doen die ik écht leuk
vind. Oneindig veel tijd zelfs.
Zóveel tijd dat ik er nog even
aan moet wennen. Na eeuwen
uitgekeken te hebben naar het
moment de middelbare school te
kunnen verlaten, begin ik toch
ontwenningsverschijnselen te
vertonen. Weet je, ik ga school
misschien zelfs wel míssen.
Getverderrie…
Rosanne
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PERKPLANTEN

.

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

DE GROOTSTE KEUZE

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

AKTIE: NU ALLE

GERANIUMS E 0,75
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

Plantenkwekerij
Hoveniersbedrijf

Molengatweg 4, Horst

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Tel. 077 - 398 29 22 / 06 - 54 30 69 64

Provinciale mededeling
Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg
Coördinatiebesluit en anterieure overeenkomsten project Gebieds
ontwikkeling OoijenWanssum
Meer informatie op:
www.limburg.nl/Bekendmakingen en www.ooijen-wanssum.nl
RMT/2016/21

Renantia in Kleur
In De Zaal in Griendtsveen werd op zaterdagavond 21 mei het concert Renantia in Kleur gespeeld. Een
concert in nieuwe stijl met medewerking van verschillende artiesten uit Griendtsveen, aldus de fanfare.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN, Nieuwe expositie in Museum de Kantfabriek
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

Monaghan Champignons b.v. zoekt

STUDENTEN

m/v

Begin bij ons!
Monaghan Champignons B.V.
is op zoek naar gemotiveerde
studenten die in de avonduren, weekenden en vakanties willen werken.
Wij zoeken medewerkers voor het verpakken en plukken van
champignons en het assisteren bij het teeltproces.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Magda van Dieten via:
E-mail: vacatures@monaghan-champignons.com
Meer informatie over het bedrijf kun je vinden op
www.monaghan-mushrooms.com

Te koop

AUTOBEDRIJF

VERSE
AARDBEIEN
en

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

SEIZOENSFRUIT
maandag t/m vrijdag
08.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
zaterdag
08.00-12.00 en 13.00-16.00 uur

Aardbeiautomaat
Elke dag, ook zondag
08.00-22.00 uur

Mts. Sijbers

Campagneweg 26 Meterik

‘Groninger namen;
geweven ode’

Banieren, vlaggen en wimpels met oude voornamen uit de provincie Groningen vormen de tentoonstelling
‘Groninger namen; geweven ode’ in Museum de Kantfabriek in Horst. Weefster Mirja Wark maakte van bijzondere
voornamen uit Groningen als Alke, Fokje, Kornelske en Wendeltje heraldieke werken.
De namen op de grafzerken bij het
kerkje in Finsterwolde waren de
aanleiding voor het werk van Mirja
Wark. Drie plaatselijke kunstenaars
waaronder Mirja Wark werden
uitgenodigd om iets te maken voor dit
gerestaureerde kerkje. Al snel vroegen
andere dorpen in Groningen om voor
hun kerken ook werk te maken op
basis van oude voornamen van
mannen en vrouwen. Mirja Wark vond
namen op de grafzerken bij de kerken
en op www.graftombe.nl Plaatselijke
families hebben geholpen om een
selectie te maken.
Wark maakte voor Finsterwolde
drie banieren. Ze gebruikte hiervoor
een weeftechniek die afgeleid is van
handgeweven alpargatas uit Venezuela.
De kleuren die ze gebruikt zijn afkomstig uit de streek van Finsterwolde:
luchtblauw, ochtendrood, tarwebeige,
grasgroen en koolzaadgeel met
onweersluchtpaars. Voor Adorp maakte
ze vijf vaandels in de kleuren van de
ondergaande zon. Nieuw Scheemda
kreeg een 14 meter lange wimpel in
maanbeschenen nachtkleuren.
Voor Bellingwolde maakte ze twee
vlaggen. Voor deze vlaggen knipten
ze de letters uit een doek gekleurd
met Groninger modder. De letters
naaide ze later op een vlag.
Voor Museum de Kantfabriek is
dit een mooie aanleiding om ook
in de regio Horst op zoek te gaan
naar oude voornamen uit Limburg.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd
om langs te komen en de bijzondere
namen in krijt op te schrijven op een
bord bij de tentoonstelling. De namen
mogen ook doorgemaild worden naar

info@museumdekantfabriek.nl
De tentoonstelling ‘Groninger
namen, geweven ode’ is in Museum
de Kantfabriek te zien van 29 mei tot
en met 19 juni. Deze expositie is een

opmaat voor de grote expositie Reisstof
van Mirja Wark die loopt van 26 juni tot
en met 20 november.
Voor meer info, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl
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Galastoet
Dendron College

cultuur 27

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

De eindexamenkandidaten van het Dendron College in Horst gaan ook
dit jaar na het afronden van hun examens feestvieren. Dit gebeurt op
donderdag 2 juni door deelname aan een galastoet en aansluitend een
galafeest.
Wederom loopt de route
grotendeels door het centrum
van Horst. De stoet vertrekt om
19.00 uur vanaf de Hertog van
Gelresingel. Vanaf het startpunt is
de route daarna als volgt: Dr. van de
Meerendonkstraat, Gasthuisstraat,
Kerkstraat en Steenstraat tot op het

Wilhelminaplein. Hier worden de
deelnemers onthaald en wordt er
aansluitend gefeest bij Blok10.
Nieuw dit jaar is het wedstrijdelement ‘mooiste/origineelste groep/
voertuig’. Gezien de te verwachten
drukte wordt geadviseerd om per fiets
naar het centrum van Horst te komen.

Corine Hartman
bezoekt Bruna
Schrijfster Corine Hartman komt op zaterdag 4 juni op bezoek bij
Bruna in Horst aan de Maas. Tijdens een korte lezing besteedt de
schrijfster aandacht aan de boeken Doodskopvlinder en Zwarte Weduwe.
Corine Hartman is een bekend
geworden schrijfster van veel
thrillers. Vorig jaar vertrok ze bij
uitgever Karakter naar De Bezige Bij,
Cargo, daar bracht ze samen met
Thomas Ross Doodskopvlinder uit.
Nu is onlangs verschenen Een vlaag
van waanzin van haar verschenen,
gebaseerd op een waargebeurd

familiedrama. Tijdens haar bezoek
aan Bruna Horst gaat Corine Hartman
hier met een korte lezing aandacht
aan besteden, ook zal zij ingaan op
het nieuwe boek van Hartman & Ross
Zwarte weduwe en een exclusieve
preview geven van haar nog te
verschijnen soloboek. Ook gaat zij
boeken signeren.

Romano Henraath

Onderscheiding
van Stichting
Opkikker

Dierendag bij De Locht
De jaarlijkse dierendag van Museum De Locht in Melderslo vond plaats op zondag 22 mei. Er waren
demonstraties en uiteraard een heleboel dieren. Zo konden bezoekers onder begeleiding van de hondenvereniging Horst met hun hond een parcours afleggen. Verder waren er demonstraties schapenscheren en
smeden en gaf joekskapel Waers een optreden.

Snippers van Geluk
In het artikel over de cd Snippers van Geluk van zanger Math Craenmehr in de uitgave van HALLO Horst aan de
Maas van donderdag 19 mei is per abuis de indruk gewekt dat de cd al uitgegeven is.
De productie van de cd is echter
een crowdfundingproject en Snippers

van Geluk wordt pas uitgegeven als
zanger Math Craenmehr uit Horst

het benodigde bedrag hiervoor heeft
opgehaald.

Broodbakken bij De Locht
Zoals elke laatste zondag van de maand wordt er ook op zondag 29 mei brood gebakken in het bakhuisje van
Museum de Locht in Melderslo. Het broodbakken start om 11.00 uur.
Kinderen mogen hun eigen broodje
kneden, vorm geven en laten bakken.
Ook kunnen ze zich amuseren met
een museumspeurtocht, oude spelen

en miniatuurkermis. De rest van het
museum is ook geopend, met onder
andere de Joodse Onderduikkinderen
en Juweeltjes in Textiel.

Het muziekoptreden wordt verzorgd
door de Fanfarekapel Baarlo. Het
museum is alle dagen open van 10.00
tot 17.00 uur.

Romano Henraath uit Horst heeft op zaterdag 21 mei een speciale
onderscheiding gekregen van Stichting Opkikker, omdat hij ambassadeur is
voor de stichting. Hij ontving de onderscheiding van de directeur van de
stichting tijdens de jaarlijkse ambassadeursdagen van Stichting Opkikker.

vrijdag 27, zaterdag 28
en zondag 29 mei 2016

Romano Henraath heeft zelf in het
verleden een Opkikkerdag meegemaakt. Deze dag betekende zoveel, dat
Romano Henraath besloot betrokken te
blijven bij Stichting Opkikker door het
ambassadeurschap. Op die manier wil
Romano Henraath graag wat betekenen
voor gezinnen in een soortgelijke
situaties. Tijdens een bijzondere

ceremonie kreeg Romano net als alle
andere kinderen die afgelopen jaar
ambassadeur zijn geworden, een echte
onderscheiding tijdens een heuse
lintjesregen. Stichting Opkikker verrast
gezinnen met een langdurig ziek kind
met een Opkikkerdag, waarbij niet
alleen het zieke kind, maar het hele
gezin in het zonnetje wordt gezet.

10%
korting
op de gehele collectie

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

volg ons ook op
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Inventaris kapel
Heierhoeve overgedragen
De kapel van Museum De Locht in Melderslo is deels ingericht met spullen uit de voormalige Onze-Lieve-Vrouw
van Fátimakapel uit buurtschap Heierhoeve. Op zondag 12 juni worden deze officieel overgedragen aan het museum.

Bert Coppus
De voormalige kapel van Heierhoeve
In de kapel zijn onder meer het
altaar, tabernakel, banken en beelden
afkomstig uit de voormalige kapel van
de Heierhoeve. Ook het opvallende
betonnen kruis op de gevelspits boven
de ingang had die plek al eerder op de

kapel van Heierhoeve. Deze kapel werd
in 2009 afgebroken, omdat ze evenals
de helft van de woningen en bedrijven
van het buurtschap moest wijken voor
het Venlose bedrijventerrein Trade Port
Noord. Tijdens deze dag is er een optre-

den van De Heikrekels, het voormalige
koor van kapel Heierhoeven.
Verder wordt er die dag in De Locht van
10.00 tot 17.00 uur doorlopend een
oude film over buurtschap Heierhoeve
vertoond.

Schilderijen voor
Limburgs Museum
Schilder Bert Coppus uit Horst heeft een deel van zijn schilderijen
geschonken aan het Limburgs Museum in Venlo. Het zijn zeven landschappen gemaakt in Noord-Limburg.
Ter gelegenheid van deze schenking is er vanaf zaterdag 4 juni tot en
met zondag 21 augustus aanstaande
een kleine kabinetspresentatie te zien
van ruim twintig werken. Ze omspannen de carrière van Coppus en zijn
gemaakt in de jaren 1955 en 2012.
Bij deze presentatie wordt een documentaire over Bert Coppus vertoond,
gemaakt door amateurcineast Arie Stas
uit Horst.
Museumdirecteur Jos Schatorjé
is verheugd met de schenking:
“We verwerven normaal geen werk
van kunstenaars die nog leven. Maar
het gaat hier om een schenking van
werk dat goed aansluit bij onze collectie. Landschappen uit Noord-Limburg
zijn relatief zeldzaam. Het zwaartepunt
van onze collectie topografische schilderkunst ligt in het zuiden en midden
van de provincie. De werken van Bert
Coppus zijn dus een belangrijke aanvulling. Eerder is al werk van hem in
de collectie opgenomen. Het was
een schilderij van de Noordervaart en
een prachtig portret van zijn grootmoeder. De dame draagt een toer en

dit maakt het schilderij ook cultuurhistorisch tot een belangrijk object.”
Bert Coppus werd opgeleid tot
meester-, decoratie-, en huisschilder.
In de jaren ervoor kreeg hij les van de
kunstschilder Sef Moonen uit Venlo.
Bert Coppus: “Ik ging op zaterdag met
de fiets vanuit Horst naar Venlo.
Wij zeiden ‘naar de stad’, dat was
destijds nog een hele reis. In het
atelier van Sef Moonen ontmoette ik
als jongen van vijftien jaar kunstenaars
als Harry Op de Laak. Dit was heel
inspirerend. Van mijn leermeester heb
ik veel opgestoken over materialen
en techniek. Bij Sef Moonen heb ik de
basis gelegd voor mijn kunstenaarschap.”
Na zijn studie aan de Jan van Eijck
Academie in Maastricht vestigt hij
zich in Horst, waar hij werkzaam is als
tekendocent. Na 1985 legt Bert Coppus
zich helemaal toe op het vrije werk.
Portretten, natuurtekeningen en landschappen in een figuratieve techniek
genieten zijn voorkeur. Vanaf het einde
van de twintigste eeuw focust hij zich
op zijn directe omgeving.

Sacramentsprocessie
Sevenum
In Sevenum vindt op zondag 29 mei de sacramentsprocessie plaats.
Deze trekt na de Eucharistieviering van 09.30 uur door de straten van het
dorp.
De Eucharistie is een van de
belangrijkste sacramenten in de
katholieke kerk. Zo belangrijk zelfs dat
een aparte dag is aangewezen om de
instelling van de eucharistie te vieren:
Sacramentsdag. In de wereldkerk valt
deze dag op de tweede donderdag na
Pinksteren, dit jaar op 26 mei, maar in
de Nederlandse kerkprovincie wordt

die dag op de daaropvolgende
zondag gevierd, 29 mei. In Sevenum
worden de straten en kapellen
versierd. Met muziek en vaandels
trekken parochianen, misdienaars,
acolieten en communicantjes biddend
en zingend voorbij. De stoet wordt
gesloten door de kapelaan die het
Allerheiligste draagt.

cultuur 29
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Kadett C Treffen in
Kronenberg
De Opel Kadett C Club Nederland houdt van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni het jaarlijkse Kadett C Treffen.
Dit vindt plaats op het evenemententerrein in Kronenberg.

Aan het weekend doen ongeveer
150 tot 200 Opel Kadetts van het type
C (gebouwd van 1973 tot en met
1979) mee. Zij zijn niet alleen afkomstig uit Nederland, maar ook Duitsland,
België, Groot-Brittannië en Luxemburg.
De Kadett C is uitgebracht in diverse

modellen zoals de Coupé, Sedan
(Limousine), Stationcar (Caravan),
City en Aero.
Het weekend start op vrijdag
vanaf 14.00 uur en eindigt op zondag
rond 15.00 uur met de prijsuitreiking.
Dan worden de prijzen uitgereikt voor

de mooiste Kadett C’s van elke type
en zal de eigenaar van de mooiste
Kadett C van de club, de wisselbeker
overhandigd krijgen. Voor de kinderen
is er een springkussen en knutselhoek.
Verder is er een snuffelmarkt waar
diverse spullen verkrijgbaar zijn.

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

Open dag Jong
Nederland Horst
Jong Nederland Horst houdt op zondag 29 mei zijn jaarlijkse
open dag. Deze vindt van 14.00 tot 17.00 uur plaats bij de
blokhut aan de Toon Hendriksstraat. Tijdens de open dag kunnen
kinderen aan diverse spellen mee doen en de kabelbaan en
klimwand uitproberen. Wie wil kan worden geschminkt en er
is een springkussen. Er kan kennis gemaakt worden met de
vrijwilligers en ook is er een informatiestand waar verder uitleg
over Jong Nederland en de drumband gegeven wordt. Kijk voor
meer informatie op www.jnhorst.nl

004-002_peel&maas_67mm x 46mm_15111

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van

Sevenum viert kermis

schilder

In Sevenum vond tot en met dinsdag 24 mei de jaarlijkse kermis plaats. In het centrum waren diverse
attracties te vinden voor jong en oud. Er kon onder meer een ritje worden gemaakt in de draaimolen en
rups of wat lekkers gekocht worden bij de snoepkraam.

Horster klokken gezocht
De studiegroep Limburgse klokken en uurwerken werkt momenteel aan een publicatie over klokken uit Noorden Midden-Limburg. Zij is daarvoor ook op zoek naar staande klokken en wandklokken van makers uit Horst.
Met name eind 18e eeuw en
begin 19e eeuw waren gespecialiseerde smeden actief als makers van
huisuurwerken en torenuurwerken.
Dit was bijvoorbeeld het geval in Horst
en Venray. Uit Horst waren vier generaties uurwerkmakers actief uit de familie
Trommar. Een andere klokkenmaker

uit Horst was Grosfeldt. En uit Venray
zijn klokken bekend van Beckers en
Van Brienen. Het betrof meestal ijzeren
uurwerken met een glazen wijzerplaat.
Maar ook ijzeren wijzerplaten met een
tinnen cijferring komen veel voor.
De naam van de maker staat bijna
altijd op de klok. De studiegroep wil

graag in contact komen met mensen
die thuis een klok hebben van een van
die makers.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Henri Smeets
0475 50 22 41 of Walther Brouns
077 474 82 88 of
h_smeets@hotmail.com

HANSEN
VENRAY

0478-550990
info@autobedrijfhansen.nl

werken

G E S P EC I A L I S E E R D I N

America Tel. 06-12359686

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

r
Al mee ar
a
j
2
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

30
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Agenda

Hegelsom

Beerpong Toernooi

Start expositie ‘Groninger
namen; geweven ode’

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

vr 27 mei 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix

zo 29 mei t/m 29 juni
Locatie: Museum de Kantfabriek

America

Horst

za 28 mei 19.00 uur
Organisatie: tour de soos
Locatie: OJC Cartouche

vr 27 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Tour de soos: Hawaï

Kinderconcert

Borduurcafé

Horster Volleybaltoernooi

Broekhuizen

Wandelen met natuurgids
wo 1 juni 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
en Theetuin De Roode Vennen
Startlocatie: Theetuin De Roode
Vennen

Broekhuizenvorst

vr 27 en za 28 mei
Organisatie: Hovoc
Locatie: grasveld achter Dendron
College

Trainingen nationaal
snelwandelteam
za 28 mei 10.00 en 14.00 uur
Organisatie: LoopCentrum
Locatie: atletiekbaan LoopCentrum
en Kasteelse Bossen

Dorpsraadsvergadering

do 26 mei 20.30 uur
Organisatie: dorpsraad
Broekhuizen/Broekhuizenvorst
Locatie: café-zaal Het Dörp

Grubbenvorst

Wandelvierdaagse De-4
wo 25 mei t/m za 28 mei
Organisatie: Gewoën Grubbevors
Locatie: Grubbenvorst

zo 29 mei 10.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie
Horst
Locatie: zaal Froxx

Open dag Jong Nederland
Horst

Broodbakken

zo 29 mei 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Jeugdtoernooi in Meterik
vr 27, za 28 en zo 29 mei
Organisatie: Voetbalvereniging
RKSV Meterik
Locatie: sportpark De Vonckel

zo 29 mei 14.00-17.00 uur
Locatie: blokhut aan de Toon
Hendriksstraat

Sevenum

Optreden Stefan Wedam

za 28 en zo 29 mei
Organisatie: voetbalvereniging
Sparta’18
Locatie: sportpark ’t Spansel

zo 29 mei 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

F-weekend en actie voor
Spieren voor Spierenfonds

Zomer Darts Horst
di 31 mei 20.00 uur
Locatie: Café-Feestzaal Cox

Funpop
za 28 en zo 29 mei
Locatie: evenemententerrein
Kasteelpark ter Horst

Melderslo

Sacramentsprocessie
zo 29 mei 09.30 uur
Locatie: centrum

Galastoet Dendron College
do 2 juni 19.00 uur
Vertreklocatie: Hertog van
Gelresingel

Modelautoruilbeurs
zo 29 mei 10.00 uur
Locatie: De Schatberg

I Love Techniks
za 28 mei 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Kronenberg
Voetbaltoernooi

Koopzondag
zo 29 mei 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Classic Express
ma 30 mei en di 31 mei
Locatie: centrum

za 28 en zo 29 mei
Organisatie: SV Kronenberg
Locatie: Sportpark De Heesbergen

’t Lenske
in de
prijzen
De Sevenumse film- en
videoclub ’t Lenske is tijdens de
Limburgse Filmdagen in Heerlen,
op zaterdag 21 en zondag 22 mei,
vijf keer in de prijzen gevallen.
De Sevenumse clubproductie
Klaar is Kees onder leiding van
Willem Roos heeft in de klasse D
(clubs) Goud behaald. De filmreportage NK Living Statues van
Hay Peeters haalde in de klasse B
Brons. In dezelfde klasse behaalde
de reisverslagfilm Buenos Aires van
Arie Stas Zilver. De speelfilm Helden
van het zadel van Gérard Koenen
kreeg Goud. Evenals de documentaire van Arie Stas, Bert Coppus
schilder pur sang. Deze beide films
maken ook nog kans om tijdens de
nationale filmdagen van NOVA op
29 en 30 oktober in Heerenveen
mee te dingen naar de nationale
prijzen.
Vanwege de goede jury
beoordelingen zijn Arie Stas en
Gérard Koenen gepromoveerd naar de
A-klasse, de hoogste wedstrijdklasse.
Kijk voor meer informatie op
www.hklimburg.nl/limburgsefilmdagen

Bezoek

Van Doren Engineers
op de Banen Avond

Op dinsdag 31 mei zet onze vestiging in Beringe de deuren open.

Interesse in een baan, afstudeeropdracht of stage in de techniek? Of in een kijkje achter de schermen?
Je bent van harte welkom tussen 16:30 en 21:00 uur op de Slootsekuilen 12 te Beringe.
Wat doen we nu eigenlijk?

Benieuwd naar wat er zoal gebeurt bij Van Doren
Engineers? Op welke vakgebieden hebben we ons
gespecialiseerd en met welke klanten werken we
samen? Loop dan op 31 mei eens binnen bij onze
vestiging. Tijdens deze avond geven we een uniek
kijkje achter de schermen. Bezoekers kunnen zich
oriënteren op een toekomst in de techniek en met
medewerkers in gesprek gaan over bijvoorbeeld
stage- en afstudeermogelijkheden.

Kansen voor jong en oud

Bij Van Doren Engineers zijn we voortdurend op zoek
naar technisch talent. Of het nu gaat om stagiairs
en afstudeerders van technische opleidingen of
ervaren elektromonteurs. Tijdens de Banen Avond
ontdek je welke kansen er voor jou liggen. Techneuten (in spe) kunnen rekenen op uitgebreide informatie over loopbaanmogelijkheden, leer-werktrajecten,
stageplekken en afstudeeropdrachten.

Dit geldt op alle niveaus: vmbo, mbo, havo/vwo
en hbo. Jongens en meiden die zich nog aan het
oriënteren zijn, krijgen deze dag een duidelijk beeld
van de mogelijkheden in de techniek. Er zijn ook
praktijkopstellingen en stage-/afstudeerprojecten te
bekijken.

Slootsekuilen 12, 5986 PG BERINGE
T.: 0492 - 74 75 50 www.vandoren.nl
V E ST I G I N G E N B o e ke l • B e r i n g e • B r e d a • A p e l d o o r n • Ve g h e l • N i t ra ( S K )

Opening Cambrinus Zomerpodium

Stefan Wedam
De Oostenrijkse cellist, gitarist en zanger Stefan Wedam staat zondagmiddag 29 mei als eerste op het Zomerpodium van Cambrinus in Horst.
Dit concert begint om 16.00 uur.
Alle concerten in dit zomerpodium
spelen zich bij mooi weer op het
buitenpodium af. Stefan Wedam is een
buitengewoon muzikant. Wisselend
tussen cello en gitaar begeleidt
Wedam zichzelf. De Oostenrijker zat
niet stil en toerde met succes door
Engeland, Spanje, Duitsland, Australië

en Zuid Amerika, waar hij twee jaar
woonde. Hij brengt een nieuwe cd uit
en doet tijdens zijn promotietour ook
Cambrinus aan. Hij liet zich inspireren
door de vele geografische verschillen
en zoekt ook in zijn muziek de grenzen
op tussen funk, latin, folk, blues en
cellorock.
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Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

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

ANBISE

Eethuis BRaM

Paramedische Voetzorg Horst

afslank- detox- hypno coaching
www.anbise.com, Sevenum

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst

anco lifestyle centre

FotoID

Pearle Opticiens Horst

St. Lambertusplein 2a Horst

Steenstraat 3, Horst

Goed Haar en Visagie

Praktijk Ik Leer

Hofstraat 2, Meerlo

Pieter Belsstraat 34, Horst

Het LoopCentrum

Ruitersport Equidrôme

Stationsstraat 137, Hegelsom

Straelseweg 374, Venlo

Hof van Kronenberg

Slender You Fit

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Weltersweide 1, Horst

Bootcamp Power

Hostellerie
De Maasduinen

Staatsie 1866

www.bootcamppower.nl, Horst

Markt 15, Velden

Brasserie ‘54

HUIS van de STREEK

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Stationsweg 1, Venray

Steenstraat 2, Horst

Lambertusplein, Horst

NIEUW Brownies & Downies
Henseniusplein 12, Venray

Into Beauty

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof

Camps Optiek

IJssalon De Zeuten Inval

Sint Lambertusplein 2, Horst

Markt 15, Velden

Center Parcs Het Meerdal

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

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)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
27 mei t/m 2 juni 2016
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
08.30
08.55
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
		

Heilige mis

Blauwebessenland
Dorperpeelweg 1, America

Boerderijwinkel Lenders

www.dagjemeerdal.nl, America

De Bekkerie
Heymansstraat 130, Boekend

19.15

De Fabriek
Venloseweg 25, Maasbree

Lottum
zondag

Groenewoudstraat 1, Horst

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Hegelsom
Heilige mis

Venrayseweg 11, Horst

Beej Mooren

Grubbenvorst

zondag

Heilige mis

09.00

De Ringoven
Ringovenstraat 7, Panningen

Die 2 Brüder von Venlo

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

service 31

10.30
09.00

Melderslo

Mgr. Nolensplein 5 Venlo

DMS-Service
Ulsheggerweg 2b, Lottum

Duet Kappers
17.30
17.30

Peperstraat 12a, Sevenum

Eclicker
Keizersveld 89 Venray

Meterik

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Eetcafé Ald Vors
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Stationsstraat 151, Hegelsom

Keizersveld 13c Venray

Maashoek 2b, Steyl

Studio for Hair
Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Taurus World of Adventure

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Rijksweg 181 Velden

Intratuin Venray

Theater De Garage

Langstraat 133, Venray

www.theaterdegarage.nl, Venlo

Janssen Dansen en Sporten

Thermaalbad Arcen

Raadhuisstraat 6, Venray

Klein Vink 11, Arcen

Kinderboerderij Hagerhof

The Zen Company

Hagerlei 1, Venlo

Noord-Binnensingel 17, Venlo

NIEUW Logeerhuis Kapstok
Bergweg 2, Venray

Toffedag.nl

Lunchroom Lekker Gewoën

Toffe Dagstrand

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Museum de Kantfabriek

Tuincentrum Peeters

Americaanseweg 8, Horst

Lingsforterweg 84, Arcen

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Wauw speciaal voor jou

Sevenum en Swolgen

Oranjestraat 20, 5802 BH Venray

Pakje!

Wereldpaviljoen Steyl

Kerkstraat 10a, Horst

St. Michaëlstraat 6a, Steyl

www.toffedag.nl

Swolgen

Sevenum

Zorgboerderij “Boer” Hans

Thermaalb
a

Kiekweg 1, Venray

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

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

op ee inuten in
0m
van 3 tycentrum
beau

Voordeelpas

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

TV INRUILACTIE

ALTIJD EEN GROTERE TV GEWILD?
OF EEN Ultra HD OF SMART TV?
TV

DAN IS DIT UW KANS!
OP ALLE TV’S VANAF 46” EN GROTER

GRANDIOZE INRUILKORTING
BIJ INRUIL VAN UW HUIDIGE TV!
KIJK VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN OP WWW.ELECTROWORLDTUMMERS.NL/INRUIL

300,- TOT ????,KOM SNEL NAAR 1 VAN ONZE
VESTIGINGEN EN PROFITEER!

cm
9
13

849,-

’’
➞

VAN MINIMAAL

ÉÉN VAN DE VELE
AANBIEDINGEN!

INRUILKORTING

55

INRUILKORTING

-/PHILIPS

ULTRA HD LED-TV 55PUK4900
r
r
r
r

300,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN
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.JDSP%JNNJOHm[XBSUJTÊDIU[XBSU
1JYFM1MVT6MUSB)%mPQUJNBMJTFFSUEFCFFMEFO
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549,-

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

