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Jeugd vist in America
Kinderen in de basisschoolleeftijd zochten op zondag 5 juni het water bij natuur- en informatiecentrum en horecagelegenheid Aan de Drift aan de rand van de Schadijkse
Bossen in America op. Hier visten zij in het kader van natuureducatie met netjes kikkers, salamanderlarves en andere kleine waterdieren op. De activiteit werd mede
georganiseerd door IVN De Maasdorpen. Lees verder op pagina 03

Weren vrachtverkeer Lottum

‘Gemeente gebruik je
boerenverstand’
De dorpsraad van Lottum is het niet eens met het besluit van het College van B&W van Horst aan de Maas om
de Meerlosebaan niet te verharden. Volgens de dorpsraad voelen de inwoners van Lottum zich in de steek
gelaten en niet gehoord.
Door de Meerlosebaan te
verharden hoopt de dorpsraad het
vrachtverkeer over de Horsterdijk
te weren en daarmee onveilige
situaties bij basisschool De Bottel
te voorkomen. De gemeente
liet eind maart weten dat uit
verkeerskundig onderzoek blijkt dat
de kosten voor het verharden niet
opwegen tegen het verkeerskundig

effect. Tijdens de vergadering van
de commissie Ruimte op woensdag
1 juni riep de dorpsraad de gemeente
nogmaals op naar een alternatieve
route voor het vrachtverkeer te
kijken. “De inwoners zijn boos en
teleurgesteld”, aldus Piet Coenders
namens de dorpsraad. “Ze voelen zich
in de steek gelaten en hebben het
gevoel dat hun problemen worden

gebagatelliseerd. Zeven dagen per
week, ook in het weekend, rijdt het
vrachtverkeer door het centrum en
zorgt zo voor een aantasting van
de leefbaarheid.” Volgens Coenders
zorgen de trillingen van de
vrachtwagens voor een verstoring
van de nachtrust en schade aan
de huizen.
Lees verder op pagina 05

Nu verkrijgbaar bij

Poels Wonen & Slapen
Industriestraat 13, 5961 PG Horst
077-3983229 - www.poels.nl - riviermaison.com
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Werkzaamheden Mariapeel

Dorpsraad Griendtsveen legt zich neer
bij beslissing rechter
De dorpsraad van Griendtsveen en actiegroep Houd Griendtsveen Leefbaar gaan niet in hoger beroep tegen het
besluit van de rechtbank van Roermond van woensdag 18 mei om de aan Staatsbosbeheer verleende vergunning
voor werkzaamheden in de Mariapeel niet in te trekken. De dorpsraad had bezwaar gemaakt tegen de verlening,
omdat zij vreest voor overlast voor bewoners van Griendtsveen.

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

In de uitspraak van 18 mei
bepaalde de rechtbank van Roermond
dat het beroep dat de dorpsraad
van Griendtsveen had aangetekend
tegen de vergunning ongegrond was.
Met de door het waterschap Peel en
Maasvallei verleende watervergunning voor Staatsbosbeheer kon die

laatste starten met werkzaamheden
om in de Mariapeel het hoogveen
te herstellen. Door deze vernatting
in de Peel vreesde de dorpsraad van
Griendtsveen onder andere voor
water- en muggenoverlast in het dorp.
De rechtbank was van mening dat de
vergunning voldoende zekerheden

biedt om overlast van muggen en
water te beperken.

Draagkracht onder
de inwoners
Zowel de dorpsraad als de actiegroep Houd Griendtsveen Leefbaar
laten in het mededelingenblad voor
Griendtsveen weten teleurgesteld te
zijn in de uitspraak, maar ze leggen zich
hier wel bij neer. Zij vinden dat ze door
in beroep te gaan tegen de vergun-

Voor Stichting Heppie

Deelnemers Troy Challenge zitten
24 uur in achtbaan
Dertien adrenalinejunks stapten op zaterdagmiddag 4 juni rond 12.00 uur in Troy, de houten achtbaan in het Sevenumse pretpark Toverland. Tien van
hen haalden hun doel: 24 uur lang rondjes maken in de grootste attractie van het park om geld op te halen voor Stichting Heppie, die kinderen in een
moeilijke thuissituatie een tweede jeugd wil geven. In totaal werd er 11.035 euro ingezameld.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

wel gebleven om de andere deelnemers aan te moedigen. “Samen uit,
samen thuis.”

In totaal 11.035 euro
opgehaald

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

Paul Oomen, Hoofd Projecten
van Toverland, kijkt toe hoe de
deelnemers en hun begeleiders even
na hun ritjes door directrice Caroline
Kortooms worden toegesproken.
Hij is tevreden over het verloop van de
actie. “Door het onweer hebben we
het even stil moeten leggen. Maar de
passie van de mensen die meededen
is mooi om te zien.” De deelnemers
houden behalve de eer ook een
abonnement over aan hun 24-uursrit
in Troy. In totaal wordt er 6.035 euro
opgehaald met het verkopen van
de overige plaatsen van de achtbaan gedurende het etmaal. Omdat
Toverland, dat dit jaar 15 jaar bestaat,
voor iedere deelnemer die de finish
haalde 500 euro sponsort, komt het
eindbedrag uit op 11.035 euro.

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

ningverlening al veel bereikt hebben,
waaronder onderhoudswerkzaamheden
aan de afwateringssloten, onderzoek
naar muggen- en wateroverlast en
monitoring van het grondwaterpeil en
de muggenoverlast. “Zaken die wij naar
onze mening niet hadden bereikt als
we niet in beroep waren gegaan”, aldus
de dorpsraad en de actiegroep. “Vooral
de provincie als projectplaneigenaar in
de Mariapeel vindt het zeer belangrijk
dat er draagkracht onder de inwoners
ontstaat voor de plannen.”

Gesloopt zijn ze, de tien
overgebleven deelnemers aan de Troy
Coaster Challenge, als ze op zondag
5 juni rond het middaguur uit de
karretjes van Troy stappen.
Ze zijn zojuist met luid gejoel
binnengehaald door de medewerkers
en begeleiding die Toverland hen
heeft geboden. Deze ‘challengers’
hebben de afgelopen 24 uur,
weliswaar met enkele eetpauzes
en een onderbreking vanwege het
slechte weer ertussen, honderden
ritjes in de grootste houten achtbaan
van de Benelux gemaakt. Een van
hen is Jos Boudestein (30) uit Delft.
“Ik voel me fantastisch”, zegt hij met
een bezweet voorhoofd. “Het viel
wel mee. Ik houd ontzettend van
achtbanen en door zo’n challenge
geniet ik eigenlijk alleen maar meer.”
Boudestein kent het klappen van de
zweep. Hij deed in 2010 al eens mee
met deze challenge. “Ik wist dus waar
ik aan begon. Het goede doel van

dit jaar is belangrijk. Dat er zo veel
kinderen niet gewoon kind kunnen
zijn, kan niet”, aldus Boudestein.

’Een geweldig
initiatief’
De kinderen waar Stichting Heppie
zich tot wendt maken een moeilijke
jeugd door. Zij bevinden zich in een
gezin waarvan de ouders bijvoorbeeld
met geldproblemen kampen of een
verslaving hebben. “Dit is een geweldig initiatief”, zegt Stephan Mantler
(37) uit Duisburg. “Ik zou willen dat
Duitse pretparken dit soort acties op
touw zouden zetten.” Mantler heeft
de eindstreep net als twee andere
deelnemers niet gehaald. Hij verliet
zondagochtend de attractie omdat hij
voelde dat het niet goed zat met zijn
hart. “Ik stond op omvallen. Het was
een moeilijke keuze, maar ik heb voor
mijn gezondheid gekozen. Het warme
weer heeft me genekt.” Mantler is

Aanbieding
Brasserie de Huiskamer

Heerlijk genieten van een
wandel- of fietsarrangement
Efkes Anders

Een Vluggertje
(voor 2 personen)

€ 28,00

€13,95
€ 20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Jeugd vist in America
De mannen van IVN De
Maasdorpen hebben hun stand
opgetuigd en de netten klaargezet
als het terras van Aan de Drift vol zit
met bezoekers die genieten van een
drankje. Eén jongetje haalt al fanatiek
een netje door het water. Het is Stan
Jacobs. “Ik heb al een salamanderlarve
gevangen. Vroeger heb ik dit heel veel
gedaan.”
Stan is een van de kinderen
waarvoor IVN De Maasdorpen dit
heeft georganiseerd. Met het initiatief
wil het instituut bij de jeugd belangstelling opwekken voor de natuur.
Deze slootvismiddag is onderdeel
van een programma om dit te
bewerkstelligen. “We willen laten zien
dat je plezier in de natuur kunt hebben
en er ook nog wat van kunt leren”,

zegt Henny Grouls van IVN
De Maasdorpen over de activiteit.
Hij is vandaag een van de begeleiders.
“Kinderen krijgen deze kennis niet
altijd mee op school. Van huis uit krijgen ze ook weinig meer mee. Het is
eigenlijk het bekende verhaal: kinderen spelen tegenwoordig liever op de
spelcomputer. Het is daarom belangrijk
dat ze door dit soort activiteiten meer
te weten komen over de natuur”,
aldus Grouls.
“Je hebt de goede techniek te
pakken”, zegt een van de begeleiders
even later tegen Michelle Kersten.
Ze gaat fanatiek met haar net door
het water. De kunst is om net boven
de bodem te blijven, anders komen er
zand en planten mee. Michelle heeft
al enkele kikkervisjes gevangen. “Dit is

best wel leuk. Ik heb al vaker gevist.
Maar dat was met een hengel, niet
met een net. We krijgen hier op school
geen les in. Dat vind ik eigenlijk wel
jammer.”
Even verderop roept Bella dat ze
een kikker in haar net heeft. De rest
van de kinderen sprint erop af. “Ik ga
hem aan mama laten zien. Die moet
er even een foto van maken.” Als de
activiteit een uurtje onderweg is,
zijn er ongeveer twintig kinderen aan
het vissen. “Dit is echt een geschikte
bezigheid voor kinderen”, zegt Paul
Jacobs. Hij is de eigenaar van Aan de
Drift en heeft dit samen met IVN De
Maasdorpen op touw gezet.
“We hebben het weer mee, dus ik
hoop dat er nog veel ouders met
kinderen deze kant op komen.”

lekker Plukbrood !

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

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

Onderzoek naar toename
giftige stoffen over spoor
Er komt zo snel mogelijk een onderzoek naar hoe het kan dat er meer wagons met giftige stoffen over
het spoor tussen Eindhoven en Venlo rijden dan is toegestaan. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma
maandag 6 juni toegezegd aan burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas en zijn ambtgenoot Antoin
Scholten van Venlo.
De beide burgemeesters deden
maandag hun beklag bij de staatssecretaris van infrastructuur en milieu
omdat zij vinden dat ze te laat zijn
geïnformeerd over de overschrijding
van de normen. Vorige week werd
bekend dat goederenvervoerders op
de spoorlijn tussen Eindhoven, Horst,
Venlo en Kaldenkerken tussen oktober
2014 en oktober 2015 regelmatig in
overtreding waren. Zo bleek onder
meer de registratie van welke gevaar-

lijke stoffen over het spoor worden
vervoerd, niet goed te zijn.
“De staatssecretaris heeft ons toegezegd dat er op korte termijn een
onderzoek komt en dat er waar nodig
maatregelen worden genomen”, geeft
burgemeester Van Rooij desgevraagd
aan. “De verhalen hebben voor veel
onrust onder de mensen gezorgd.
Volgens de staatssecretaris hebben de
burgers echter geen risico gelopen.
Vervoer van giftige stoffen over het

spoor is nog altijd veiliger dan over
de weg. De kans op een calamiteit is
niet groot. Maar als het mis gaat, is
de impact natuurlijk wel veel groter.”
Door de werkzaamheden aan de
Betuweroute verschuift de route van
de treinen naar de Brabantlijn.
“We vinden dat er gekeken moet
worden of de verdeling van de treinen niet anders kan, zodat de wagons
deels over de Brabantlijn gaan maar
ook deels over de Betuweroute.”

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

Ongelukje?
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In de H. Naam Jezus kerk van Broekhuizenvorst werd op zaterdag 4 juni het nieuwe altaar officieel
ingewijd. Dit werd gedaan door monseigneur De Jong, hulpbisschop van Roermond. In 2015 is met
financiële ondersteuning van het bisdom Roermond, provincie Limburg en gemeente Horst aan de Maas
een grote renovatie van de Parochiekerk te Broekhuizenvorst afgerond. Daarbij is ook het priesterkoor
opgeknapt. Hierdoor kan de kerk ook worden gebruikt voor concerten, lezingen en tentoonstellingen.
Mede daarom is er een nieuw, kleiner altaar geplaatst.
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Inwijding nieuw altaar
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Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Verhalen van de straat
11/16

Kerkhofwegje Meerlo

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 het Kerkhofwegje in Meerlo.

Op 6 mei 1877 kwam het kinderloze echtpaar Johannes Antonius
Schechlin en Agnes Smits, afkomstig uit
Venray, in Meerlo wonen. Al snel werd
Schechlin in het dorp bekend als kleermaker en kreeg hij van de inwoners
van Meerlo de bijnaam ‘Schechelke’.
In 1889 overleed Agnes, op 56-jarige
leeftijd. Twintig jaar later stierf op
76-jarige leeftijd ook kleermaker
Schechelke. Omdat hij niet katholiek
was, mocht hij bij zijn dood op 7 mei
1909 niet op een katholiek kerkhof
worden begraven. Zijn laatste rustplaats was daarom in een bos, gelegen
in het buitengebied van Meerlo. Het
Kerkhofwegje loopt door dit bos en
heeft zijn naam waarschijnlijk dus te
danken aan de plek waar kleermaker
Schechelke destijds werd begraven.
Ondanks het feit dat Schechelke
eind 19e en begin 20e eeuw een
bekende verschijning was in Meerlo,
heeft het gros van de Meerlonaren
vandaag de dag geen idee meer wie
hij is en wat zijn verhaal is. Ook als
je aan de Meerlonaren vraagt of ze
het Kerkhofwegje kennen, zullen de
meesten die vraag met nee beantwoorden. Dit is niet zo gek, want het
Kerkhofwegje mag dan wel in de door
de Gedeputeerde Staten vastgestelde
wegenlegger vermeld staan, straat-

naamborden van het Kerhofwegje
zijn nergens te bekennen. Dat is niet
heel uitzonderlijk, want meerdere
wegen in het buitengebied van
Meerlo hebben geen straatnaambord.
Wat het Kerkhofwegje verder
nog onbekend maakt, is zijn goed
verborgen ligging. Achter sporthal
’t Brugeind in Meerlo, ligt een wirwar
van onverharde weggetjes. Een van
deze weggetjes is het Kerkhofwegje.
Het Kerkhofwegje kan, samen met
het Pilmusstraatje, worden gezien
als de verbindingsweg tussen
De Stendert en de Veestraat.
Die laatste twee hebben, in tegenstelling tot het Kerkhofwegje en
het Pilmusstraatje, wel een officieel
naambord. Het gebied waarin de
weggetjes liggen, bestaat vooral
uit weilanden en boerderijen, die
omringd worden door bossen.
Door die bossen en langs die weilanden lopen overal zandpaadjes.
Het is er rustig en al die kronkelweggetjes door het buitengebied van
Meerlo bieden een mooi, bijna mysterieus aanzicht. Het is dan ook niet
gek dat er verschillende Meerlose
wandelroutes door het gebied
rondom het Kerkhofwegje lopen.
Bron onder andere: Heemkundevereniging
Meerlo-Wanssum

Geen maatregelen tegen bierbrouwerij
Sevenum
Gemeente Horst aan de Maas hoeft het besluit om niet handhavend op te treden tegen een bierbrouwerij in
Sevenum niet te herzien. De Raad van State verklaarde op dinsdag 8 juni het hoger beroep van een buurman van de
brouwerij tegen dit besluit van de gemeente ongegrond.
De buurman van de brouwerij
heeft gemeente Horst aan de Maas in
2013 meerdere keren om maatregelen
gevraagd tegen de brouwerij. Volgens
hem zijn de bierbrouwcursussen en
bierproeverijen die bij de brouwerij
gehouden worden van commerciële

aard en in strijd met de woonbestemming van het perceel. Het gemeentebestuur wees het verzoek af, omdat
het om een herhaald handhavingsverzoek zou gaan dat al eerder afgewezen
was en geen nieuwe feiten bevatte.
Tegen het besluit het handhavings-

verzoek niet in behandeling te nemen
tekende de omwonende bezwaar aan
bij het College van B&W, dat ongegrond werd verklaard in 2014.
Het beroep tegen deze uitspraak
werd door de rechtbank van Roermond
in juli 2015 nogmaals ongegrond

Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

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.

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

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

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
Voeding testen snel en eenvoudig. Praktijk Keuten Horsterweg 16c
Broekhuizen tel. 06 24 24 45 80.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
Korting 20% of meer op alle
accessoires badmatten badjassen uit
onze voorraad, niet op de nieuwe
collectie. Fa. Ferd van der Beele
St. Lambertusplein 11 Horst.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.
Oculeerders gevraagd (m/v)
vanaf ongeveer 14 juni. Voor meer
informatie Mts Seuren 06 46 21 03 13.
Vermist: rood/witte gecastereerde
kater sinds zaterdag 4 juni Weggelopen
vanuit woonwijk de Risselt. Snuf is
gechipt. Alle tips welkom! 06 18 47 93
17 of rodekatervermist@hotmail.com

verklaard. Ook de Raad van State
heeft het hoger beroep nu ongegrond
verklaard.
De buurman betoogde dat de
afwijzing van het handhavingsverzoek
berustte op onvoldoende onderzoek.
Volgens hem wordt bij de bierbrouwerij niet hobbymatig bier gebrouwen,
zoals gemeente Horst aan de Maas
betoogd. De Raad van State oordeelt
nu dat de rechtbank terecht geoor-

deeld heeft dat er in het laatste handhavingsverzoek geen nieuw gebleken
feiten of veranderende omstandigheden zijn gemeld waaruit blijkt dat de
situatie destijds is gewijzigd.
De gemeente heeft volgens de Raad
van State het verzoek rechtmatig
afgewezen. Daarnaast oordeelde de
Raad van State dat niet voldoende is
bewezen dat er zeer zwaarwegende
belangen op het spel staan.

Poetshulp gezocht. Wij zijn op zoek
naar iemand die een aantal uren in de
week bij ons zou willen komen helpen
met poetswerkzaamheden, liefst op
vrijdag of maandag. Voor info kunt u
bellen naar 06 23 77 19 88.

Te koop kleine pakjes hooi à € 2,75,
eerste snede. Van den Munckhof
tel. 077 464 18 13.

Vakantie Mallorca. Ons huis in Alaró
op Mallorca is vanaf heden te huur
voor een heerlijke vakantie op dit
prachtige eiland. Meer informatie op
Facebook (GaudeixMalllorca) en op
aanvraag via edclaassens@kpnmail/
06 21 51 74 16.

*Nieuw* Biobommetje.
Ready to drink - Energie &
Voedingssupplement op basis van
koudgeperste zaden. Ervaar de
verbluffende gezondheidsresultaten
nú zelf. 30 dagen niet goed,
geld terug garantie! 06 54 96 29 55
www.biobommetje.nl

Computerhulp Horst aan de Maas.
Computerhulp of les nodig,
bel 06 10 71 00 70.

Opslagboxen in Horst-Centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel: 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.

‘t Winkeltje, Herstraat 44.
Wij hebben een breed en wisselend
assortiment in betaalbare leuke
kleding. Ook gedurende de
zomerperiode hebben wij leuke acties,
in de maand juni is het bij ons
“3 halen = 2 betalen”. Fjne zomer.
Getuigen gezocht van aanrijding
op parkeerpl. bij de Plus in Horst
op zaterdagmiddag 4 juni t.b.v. de
verzekering. Daar is mijn zwarte
Peugeot 107 aangereden door
waarschijnlijk een witte auto.
Tel. 06 27 01 89 13.

Gezocht weiland te huur. Gezocht
weiland afgezet voor kleinvee. Tussen
0,3 en 0,5 Ha. Tel. 06 54 64 15 40.

T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
ploeg/frees/schudder/hark/maaier/
mesttank/kipper/weisleep/tractor
enz. 06 19 07 69 59.
Helende massage voor vele aandoeningen. Praktijk Keuten Horsterweg
16c Broekhuizen tel. 06 24 24 45 80.
Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar.
(Beginners-)cursus quilten. Meer info
via www.cassandra-creatief.nl of
0478 57 10 45.
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Kleefsedijk

Vrouw botst met
auto tegen boom
Op de Kleefsedijk in Sevenum heeft woensdag 1 juni aan het einde
van de middag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een 18-jarige
vrouw uit Horst botste daarbij met haar auto tegen een boom.
Hoe het ongeluk heeft kunnen
gebeuren is nog onbekend.
De automobiliste raakte bekneld
en moest door de brandweer uit de
auto worden bevrijd. Zij was wel
aanspreekbaar en werd onder meer
met verwondingen aan de enkel

HALLO in Bangkok
Mart Poels uit Meterik vertrok onlangs naar Bangkok in Thailand om zijn vriendin Pattaranan
Thongmaha te verrassen. Ze reisden met z’n tweeën terug naar Nederland om daar samen te gaan
wonen met de kinderen van Poels. De foto werd genomen in het Dusitprincess hotel in Bangkok.

door een ambulance naar
het ziekenhuis overgebracht.
De automobiliste kon echter
ook niet zeggen wat er precies was
gebeurd, aldus een woordvoerder
van de politie in Horst. De auto
raakte total loss.

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

e
Ook in h

t weeken

d!

Vervolg voorpagina

‘Gemeente gebruik je
boerenverstand’
Ook moet het lesgeven op de
basisschool af en toe stilgelegd
worden omdat de docent zich niet
verstaanbaar kan maken. Coenders:
“De gemeente neemt geen verantwoording.”
“We vinden dat de gemeente
niet alleen naar de Meerlosebaan
moet kijken, dat is ook niet ons doel.
Ons doel is het vrachtverkeer weren
uit de kern van Lottum. Dat is niet
alleen in het belang van de inwoners
maar ook van het toerisme. Gebruik je
boerenverstand”, adviseerde Coenders
de wethouder en de commissieleden.

“Denk vanuit kansen en mogelijkheden.” Wethouder Paul Driessen:
“Er spelen drie dingen: het al dan
niet verharden van de Meerlosebaan,
het weren van vrachtverkeer door de
kern en de veiligheid rondom
de basisschool. We hopen dat door
onder meer de Horsterdijk op te knappen we overlast tegen kunnen gaan.
We gaan zeker ons boerenverstand
inzetten en zijn met de dorpsraad om
de tafel gaan zitten om naar mogelijke
oplossingen kijken.” De gemeente
wilde een gesprek met de dorpsraden
van Lottum, Broekhuizen en Melderslo,

maar de dorpsraad van Lottum heeft
zich afgemeld voor dat gesprek.
Driessen: “De dorpsraden van Melderslo
en Broekhuizen onderschreven het
probleem en zagen ook dat verharding
van de Meerlose Baan niet de beste
oplossing is. Samen gaan we nu op
zoek naar alternatieven. De dorpsraad
van Lottum heeft onze uitnodiging
daarvoor voor nu afgewezen, omdat
zij eerst wilde overleggen met haar
achterban. Ik ben ervan overtuigd dat
dat gesprek nog wel gaat plaatsvinden
en dan gaan we samen kijken naar
mogelijke oplossingen.”

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

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

Voor al uw witte, groene
en geschilde asperges
ook voor streekproducten

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00

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

HALLO op Bonaire
Henk en Gerda Alards uit Melderslo zijn onlangs op bezoek geweest bij hun dochter Lianne en
schoonzoon Jeroen. Zij wonen al tweeënhalf jaar op het eiland Bonaire, waar ze allebei werken.
“Een zaligheid om daar te zijn. De bevolking is heel vriendelijk en heel relaxed. De foto is gemaakt bij
de slavenhuisjes ten zuiden van de zoutpannen van Bonaire. We namen de HALLO mee om rustig te
kunnen lezen”, aldus Henk en Gerda.

VO OR AL UW

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

FS
TH U IS- & BEDRIJ

FEESTEN

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Ilse Janssen en Gideon Aarts
gaan trouwen op 17 juni 2016

Geboren

Finn
1 juni 2016
Zoon van Bart Billekens
en Susan Pluk
Venstraat 9
5963 AK Hegelsom

De plechtigheid zal om 13.30 uur plaatsvinden
bij Hoove de Vriendschap te Beringe.
De receptie is tussen 18.30 en 20.00 uur
bij Hoove de Vriendschap, Hoogstraat 70
in Beringe.

Op 10 juni 2016 gaan wĳ,

Lars van ‘t Hof & Els van den Goor
trouwen.

Wĳ geven elkaar het ja-woord om 15:00 uur
bĳ het Joepieterrein in Sevenum.
U bent van harte welkom op de receptie op
zaterdag 11 juni van 18:30 tot 19:30 uur op onze feestlocatie
aan de Krouwelstraat 3 in Sevenum.
Meer info:

www.10-6-2016.nl

Geboren

Tom

30 mei 2016
Zoon van Rob van Herpen
& Susan Katelaan
Broertje van Eva & Gijs
Zwarte Plakweg 63
5966 RJ America

Rob de Boer en Christel Geurts
gaan trouwen
op vrijdag 17 juni 2016

Kantoorruimte in Horst-Centrum.
Nieuwe kantoorruimtes, div afmetingen
vanaf 250 euro per mnd, tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.
Korting 25% op alles.
Ruimtegebrek daarom alles 25%
korting tot 12 juni. Kringloop Twedde
Kans Speulhofsbaan 7A Meterik.

U bent van harte welkom
op de receptie van 18.30 tot 20.30 uur
bij ons thuis op de Blaktweg 32
in Melderslo.

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

Woninginrichting bij u thuis.
Wij komen al ruim 11 jaar bij u thuis
met onze stalen van tapijt, vinyl, trap
bekleden en binnenzonwering.
Trap bekleden v.a. €150,00 incl. tapijt.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
bel 06 16 37 45 14.
Biedt zich aan poetshulp.
Tel. 06 13 93 39 24.

Emotioneel Evenwicht Workshop
leert je baas zijn over je emoties,
innerlijke conflicten oplossen,
chronische klachten verlichten,
belemmerende overtuigingen
loslaten. Start:15 en 16 juni.
Info: 06 53 36 41 64.
Bouquetterie ’t Hofje Workshop.
Zomerbloemstuk op frame met o.a.
vetplanten, schelpen, groen, touw en
een paar vervangbare bloemen om
een zomer lang te genieten van uw
zelfgemaakte creatie. Div. data v.a.
15-6 aanv. 18.30 u. 077 464 20 17.

Dankbetuiging

Ons medeleven gaat uit naar Joep, kinderen en kleinkinderen
en we wensen hen veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.
Brandweer vereniging “de alde poomp”

Enne gojje mins blieft altied leave.
Verdrietig, maar ook dankbaar, zijn wij dat ondanks de
lichamelijke ongemakken haar een lange lijdensweg bespaard
is gebleven. Na een kort ziekbed is rustig en vredig ingeslapen
mijn lieve vrouw, onze moeder en trotse oma

Mia Hermans-Wijnen
Echtgenote van
Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
Horst: Toon
Horst: Mark
Sevenum: Sylvia en Sten
Stanley, Shirley
3 juni 2016, Nieuwstraat 12, 5961 HD Horst
De plechtige uitvaartdienst en de crematie is gehouden
op donderdag 9 juni in de Sint-Lambertuskerk te Horst.

Ál giët ’t schaemel en is ’t laeve zwoar,
vandaag of maerge brukt de zon wer door
Verdrietig, maar dankbaar vooral het moois wat zij ons gaf,
nemen we afscheid van ôs mam en lieve oma

Maria Cox-van der Straaten
echtgenote van

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de vele blijken
van belangstelling, die wij mochten ontvangen in verband met
het overlijden van onze mam, oma en superoma

Fien Bongaerts-Peeters
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
fam. Bongaerts
Horst, juni 2016

Wiel Cox †

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Bedroefd, maar met veel herinneringen,
nemen wij afscheid van mijn man, ôzze pap en opa

Jan van Leendert
echtgenoot van

Franca Mooren
* 30 december 1938

Mia Hagens-Keijsers

Toon Hermans
Ongedierte preventie. Last van
ongedierte: wespen, mieren, muizen,
ratten etc.? Bel 06 57 11 61 24.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Met verslagenheid namen we kennis
van het overlijden van

† 4 juni 2016

Franca
Eric en Marleen
Monique en Rick
Roel
Marri en Noud
Laura
Arno
Amy en Vic
Maurice en Christien
Astrid
Ilse en Ruud
Marit
Jan

VOOR

ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar
uw eigen wensen
Tel. 06 - 12 58 20 63
www.flox-bloemenatelier.nl

Melderslo,
Tienray,

Mariëlle en Wim
Renée, Paul, Mieke
Antoinette en Ron
Carmen, Gijs

Horst, 6 juni 2016
Vinkenstraat 15, 5961 XB
De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 10 juni 2016
om 13.30 uur in de Lambertuskerk te Horst
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk om 13.15 uur.
In de avondwake van donderdag om 19.30 uur in de
bovengenoemde kerk zullen wij Maria bijzonder gedenken.
Maria is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4
te Horst waar u donderdag van 18.15 tot 19.00 uur afscheid
van haar kunt nemen. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren
voor beide diensten achter in de kerk.

Dag en nacht bereikbaar

Broekstraat 12, 5871 CC Broekhuizenvorst
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 9 juni
om 10.30 uur in de parochiekerk van Meerlo. Hierna leggen we
pap te ruste op het kerkhof van Broekhuizenvorst.

Zij overleed in de leeftijd van 70 jaar.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com
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Tin Sun viert 25-jarig jubileum

‘Ik ben een echte Horstenaar geworden’
Chinees restaurant Tin Sun in Horst bestaat 25 jaar. Danny Hu, eigenaar van het restaurant, vertelt over hoe het
allemaal begonnen is. Dat ze in Horst aan de Maas terecht zouden komen, had het gezin zelf namelijk nooit
verwacht. Nu zijn ze helemaal gewend en willen ze niet meer weg.

om een Chinees restaurant te vinden.
We wilden wel echt een restaurant
overnemen zodat we ook wisten
hoe het draaide in de omgeving.”
Uiteindelijk kwam het gezin in 1988 in
Horst terecht en nam ze het restaurant
over aan de Steenstraat.
“Samen met mijn familie heb
ik het restaurant twee jaar gerund.
Daarna zijn mijn broers en zussen
allemaal wat anders gaan doen. Mijn
ouders zijn nog iets langer in het bedrijf
gebleven en daarna ben ik samen met
mijn vrouw Shudan (39) het bedrijf
gaan runnen. Nu helpen mijn ouders af
en toe nog mee in drukke weekenden.
Mijn vader zou het liefste nog veel
vaker meehelpen maar dat mag hij niet
meer van mij. ” Danny moest in het
begin erg wennen in Horst. “Ik was steden gewend waar het altijd druk was
op straat en in de winkels. Hier is het
een stukje rustiger.” In 2008 verhuisden

Danny en Shudan met hun bedrijf een
paar panden verderop. Het restaurant
kreeg een nieuwe vestiging in het oude
postkantoor. “We moesten het hele
pand nog verbouwen, daar kwam toch
erg veel bij kijken. Maar nu zijn we er
heel blij mee.”
Danny en Shudan hebben samen
vier kinderen, maar het is niet zeker
of zij het bedrijf ooit overnemen.
“Of het restaurant in de familie zal
blijven, durf ik niet te zeggen. Het zou
natuurlijk erg leuk zijn maar als mijn
kinderen andere interesses hebben
dan moeten ze die na gaan.” Danny en
Shudan voelen zich helemaal thuis in
Horst aan de Maas. “Ik ben een echte
Horstenaar geworden. Zo hebben we
sinds de verhuizing ook een eigen huis
in Horst gekocht en wonen we niet
meer boven het restaurant. Inmiddels
zijn we helemaal gewend in de regio”,
aldus Danny.

Beleef de Zeesweg
Danny was veertien jaar toen
hij met zijn familie van China naar
Nederland verhuisde. Hij woonde
destijds bij zijn opa en oma in Delft en
kreeg een baantje in een horecagele-

genheid in Scheveningen. ”Het werk
beviel me erg goed, ik vond het leuk
om te doen en het verdiende ook
goed.” De rest van zijn familie werkte
ook in de horeca, op verschillende

locaties. Zo ontstond het idee om zelf
een bedrijf te beginnen. De familie
zocht twee jaar lang naar een goede
locatie om een Chinees restaurant over
te gaan nemen. “Het was best lastig

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

Waarom hypotheekrenteaftrek
niet altijd voordelig is
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Het lijkt zo evident. De aankoop of verbouwing van een eigen
woning kan worden gefinancierd met een hypotheeklening waarvan
de rente aftrekbaar is.
Heeft u naast uw hypotheek
echter ook een flinke spaarpot,
dan betaalt u over uw vermogen
1,2 procent belasting. Met de
huidige rente van meestal minder
Klinkt in elk geval goed. De
dan 1 procent, is dat een
laatste jaren zijn er wel strengere
belastingtarief van meer dan 100
regels gekomen voor de leningen,
procent(!). Vanaf volgende jaar wordt
zoals de verplichte aflossing, maar
een progressieve heffing over het
renteaftrek zal wel geld opleveren.
vermogen ingesteld, mensen met een
Dat is meestal ook wel zo, maar toch relatief klein vermogen betalen dan
is dit niet altijd het voordeligst.
minder belasting daarover, grotere
Allereerst is een gedeelte van
vermogens juist meer.
de rente niet aftrekbaar omdat daar
In elk geval kan het in soms
het zogenaamde huurwaardeforfait
voordeliger zijn om in plaats van
tegenover staat. Pas als u meer rente de rente af te trekken van uw
betaalt dan het huurwaardeforfait
inkomen, de hypotheeklening zélf
komt u in aanmerking voor
af te trekken van uw vermogen.
belastingteruggaaf. De hoogte
Het vermogen waarover 1,2 procent
daarvan is dan weer afhankelijk van belasting wordt betaald wordt
uw inkomen. AOW’ers met een klein daardoor immers kleiner. Wat het
inkomen betalen belasting tegen
voordeligst is zal afhangen van uw
een lager tarief en hun teruggaaf is
specifieke situatie. Dat wordt rekenen
dus ook tegen een lager tarief.
dus.

Om de hypotheeklening fiscaal
ten laste van het vermogen te
kunnen laten komen moet ik er
voor zorgen dat ik simpelweg niet
meer aan de voorwaarden voldoe,
waarbij ik de rente kan aftrekken.
Bij een hypotheek onder het
nieuwe regime zou dat bijvoorbeeld
kunnen door tijdelijk niet meer af
te lossen. Rente aftrek is dan niet
meer mogelijk, maar de lening wél
ten laste komt van uw vermogen.
Wilt u in de toekomst weer rente
aftrekken, dan kan dat door de
aflossingsachterstand weer in te
halen.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Elf bedrijven openen op zondag 12 juni hun deuren voor bezoekers
tijdens Beleef de Zeesweg in Sevenum. Zij zijn open tussen 10.00 tot
16.00 uur. De Zeesweg is op dat moment afgesloten voor auto’s.
Bezoekers kunnen op de Dorperdijk
langs bij Loonbedrijf gebroeders van
Enckevort en bij Wim en Annette
Hermans. Op de Venloseweg kunnen
belangstellenden een kijkje nemen bij
Van Enckevort Fruit en Maurice van
Van der Sterren V.O.F. en Vleesbedrijf en
Aspergeboerderij Janssen-Willems. De
overige bedrijven zijn te vinden aan het

tweede deel van de Zeesweg.
Hiertoe behoren Verstappen boomverzorging, Stal Vestjens, Pedicure
Elian, Passie voor Vis, in je Element en
Veldpaus Tuinen.
Gezien de beperkte aanwezigheid
van parkeerplaatsen wordt bezoekers
aangeraden met de fiets of te voet te
komen.

Derde prijs in Vries
Vers Winkelwedstrijd
Jumbo Phicoop Sevenum heeft op donderdag 2 juni de derde prijs
gewonnen in de VriesVers Winkelwedstrijd, georganiseerd door het VriesVers
Platform.
Dit jaar organiseerde het VriesVers
Platform voor het zesde jaar op rij haar
landelijke campagne VriesVerstival,
waaraan Jumbo Phicoop Sevenum
voor de tweede keer heeft meegedaan. Deelnemende supermarkten
maakten kans op de titel Beste
VriesVers Winkel van het Jaar.
In het eerste onderdeel van
de verkiezing hebben de klanten
online de vriesvers-afdeling van hun
supermarkt beoordeeld en een stem
uitgebracht op het beste vriesvers
product. Hierna werden de winkels
die het beste zijn beoordeeld door
de klanten ook nog bezocht door een
vakjury. Tijdens dit bezoek werd onder

andere gelet op de kwaliteit van de
producten, het assortiment, zowel het
reguliere aanbod alsook het aanbod
van glutenvrije vriesvers producten
en de uitstraling en verzorging van de
afdeling.
In Bunnik werden de winnaars
bekend gemaakt op donderdag 2
juni. Dit jaar wist Jumbo Phicoop
Sevenum hier de derde plaats in de
wacht te slepen. De opmerkingen uit
het juryrapport: “Een goed verzorgde
vriesvers-afdeling met aandacht voor
lokaal assortiment.” Tevens sprak het
visualiseren van de medewerkster die
de horecasnacks verpakt de jury erg
aan.

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

Nieuws
VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

Hypotheek binnen
een week? Het kan echt!

Door Financieel Adviseur Annelies Plass-Holthuijsen
‘In mijn gesprekken met klanten merk ik dat het kopen van een woning een spannende gebeurtenis is, vooral voor starters. Alles is onbekend en zij willen graag snel
zekerheid over de financiering. Een hypotheek binnen een week past daar prima bij.
Maandag: het eerste telefoontje
Mijn klanten belden op maandag voor een adviesgesprek. Na verschillende woningen te hebben bezocht,
hadden zij hun droomhuis gevonden. In het weekend
was de koop definitief en werd het koopcontract getekend. Natuurlijk wilden ze zo snel mogelijk zekerheid
over de financiering. Ze belden de Rabobank omdat
ze gehoord hadden van een “hypotheek binnen een
week”. Ik legde hen uit wat nodig is om die belofte waar
te maken: wat zij van mij konden verwachten en welke
medewerking ik daarbij van hen nodig had. Zij zouden
mij snel alle documenten moeten aanleveren, zorgen
dat ze telefonisch goed bereikbaar zouden zijn én gebruik maken van het online Rabobank Hypotheekdossier. Omdat mijn klanten al langer op zoek waren naar
een woning en al wisten wat haalbaar was, hadden zij
gelukkig alle benodigde documenten al compleet.

Donderdag: het hypotheekgesprek
Op donderdagmorgen zat ik voor het eerst met mijn
klanten aan tafel om alles nauwkeurig in beeld te brengen. Diezelfde dag heb ik de hypotheekofferte naar ze
opgestuurd, inclusief het adviesrapport dat gebaseerd
is op de keuzes die zij zelf hadden gemaakt. Daarmee
hadden zij de garantie dat zij een hypotheek konden
krijgen.
Maandag: offerte getekend
Precies 7 dagen na het eerste telefoontje kwamen mijn
klanten opnieuw op de bank voor het ondertekenen
van de offerte. Ze waren zichtbaar opgelucht dat ze
zo snel zekerheid hadden gekregen, zodat ze zich nu
op leuke dingen kunnen richten. Want eerlijk is eerlijk,
uiteindelijk is een hypotheek maar een middel om je
droom te realiseren.’

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

25 JARIG JUBILEUM
HARRIËT GEURTSVAN HELDEN
Op 1 juni was het 25 jaar geleden dat
Harriët in dienst trad bij de Rabobank.
Als echt ‘Hegelsoms megje’ is zij al jaren
een vertrouwd gezicht voor onze klanten.
Wij feliciteren Harriët van harte met haar
jubileum, dat zij inmiddels met haar collega’s heeft gevierd.

TWEEDE BIJEENKOMST ‘FINANCIEEL
ONTZORGEN BIJ OUDER WORDEN’

Financieel ontzorgen
bij ouder worden
Bijeenkomst op
vrijdagmiddag 8 juli
In september 2015 organiseerden we voor het eerst de
bijeenkomst ‘Financieel ontzorgen bij ouder worden’ op ons
kantoor in Horst.

Wilt u goed geïnformeerd zijn?

Deze middag werd druk bezocht en klanten waren erg te spreken
Kom dan naar de informatiebijeenkomst in Venray:
over de lezingen. Daarom organiseren we dezelfde bijeenkomst
- Lezingmaar
doordan
de Rabobank:
bankzaken
kuntWeijs
u bij leven
nogmaals,
in Venray.'Welke
Dit keer
zal mr. Wim
van
Mathijsen
&
Weijs
Notariaat
de
uitleg
verzorgen.
regelen en wat gebeurt er na een overlijden?'
- Lezing door notaris Wim Weijs: 'De werking van het

Wilt u ook goed geïnformeerd zijn?
levenstestament'
Kom
dan naar de informatiebijeenkomst in Venray:
- Lezing door de Rabobank: ‘Welke bankzaken kunt u bij
leven regelen en wat gebeurt er na een overlijden?’
U kunt de lezingen bijwonen om 13.30 of 15.00 uur.
- Lezing door notaris Wim Weijs: ‘De werking van het
Locatie: De Witte Hoeve in Venray
levenstestament’
U kunt de lezingen bijwonen om 13.30 of 15.00 uur.
Aanmelden kan via rabo.nl/horstvenray/FIN
Locatie: De Witte Hoeve in Venray. Aanmelden kan tot 1 juli
of telefonisch via 077 389 of
8400.
via rabo.nl/horstvenray/FIN
telefonisch via 077 389 8400.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

Aanmelden is mogelijk tot 1 juli
Vorige week hebben alle verenigingen en stichtingen die
bij Rabobank
Horst
Venray bankieren een e-mail ontvangen
Een aandeel
in elkaar
over de Clubkas Campagne.

Mocht uw club geen bericht hebben ontvangen, dan is het
waarschijnlijk dat we niet over het (juiste) e-maildres
beschikken. Wilt u weten of uw club toch mee kan doen aan de
Clubkas Campagne? Ga dan naar de speciale website:
rabo.nl/horstvenray/rcc. U vindt er alle informatie, inclusief de
voorwaarden om deel te nemen.

Rabobank introduceert: hypotheek binnen een week.
Rabobank introduceert: hypotheek binnen een week.

Je eerste huis kopen is best spannend. Soms wil je snel kunnen beslissen.
Je eerste huis kopen is best spannend. Soms wil je snel kunnen beslissen.
En wil je snel zekerheid of je een hypotheek kunt krijgen. Daarom kun je
En wil je snel zekerheid of je een hypotheek kunt krijgen. Daarom kun je
vanaf nu bij de Rabobank binnen een week een hypotheek afsluiten.
vanaf nu bij de Rabobank binnen een week een hypotheek afsluiten.

Ga
Gavoor
vooreen
eenafspraak
afspraaknaar
naar rabobank.nl/hypotheek
rabobank.nl/hypotheek
Een
Eenaandeel
aandeelin
inelkaar
elkaar
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en zo 09

GEPLUKT Joes Verhaag

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.

jaar in mogen werken. Toen trouwde
ik met mijn man Teun waarmee ik
drie kinderen kreeg. In die tijd was het
zo dat de vrouw moest stoppen met
werken om voor het gezin te zorgen.
Dat vond ik toch wel erg jammer want
ik deed het werk heel graag.”

Bruin café
in Sevenum

Sporten, wandelen of fietsen het liefste maakt ze elke dag wel wat kilometers. Daarnaast is ze een grote fan
van de Scandinavische landen. Velen zullen haar kennen van het café-bar Donkey Shed, dat ze samen runde met
haar man in Sevenum. Deze week wordt Joes Verhaag (68) uit Sevenum geplukt.
Joes werd geboren in Sevenum
en is hier nooit meer weggegaan.
Ze komt uit een gezin met acht kinderen. “Met vijf meiden en drie jongens
was het een groot maar gezellig gezin.
Gelukkig leven al mijn broers en zussen
nog, wat toch wel bijzonder is. Het is
fijn om al je familie nog te hebben en
ze wonen ook nog allemaal in de buurt

dus we zien elkaar nog geregeld.”
Net zoals veel meisjes in die tijd ging
ook Joes naar de huishoudschool.
“Voor meisjes was het vanzelfsprekend
dat ze naar een brede school als de
huishoudschool zouden gaan, jongens
konden in die tijd al meer een richting
op.” Na de huishoudschool kwam Joes
bij een gezin in huis waar ze drie jaar

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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lang het huishouden deed en voor
de kinderen zorgde. Daarna is ze de
kraamzorg ingegaan. “Hier heb ik drie

GRATI
Asperg S
es
Vers
soep
geschilde
asperges
2 halen
1 betalen

“Toen de kinderen iets groter
waren, wilde ik eigenlijk toch wel weer
gaan werken. Ik ben toen in een winkel
in het dorp gaan werken.” Uiteindelijk
besloten Joes en haar man om samen
een café te beginnen. “Midden in
Sevenum opende we het café-bar
Donkey Shed. Het was een echt bruin
café waar veel mensen uit het dorp te
vinden waren.” Samen runden ze het
café ruim zeventien jaar lang. Omdat
ze daarna meer tijd voor zichzelf
wilden, verkochten ze het café in 1994.
Het gezin woonde destijds zelf boven
het café en omdat het verkocht was
moesten ze gaan verhuizen. Teun was
zelf bouwvakker en is toen begonnen
aan het bouwen van een huis. “Samen
met de jongens werkte Teun aan het
huis. Ik kwam elke dag even kijken en
vaak filmde ik dan ook een stukje.
En nu kijk ik af en toe nog wel eens
naar die beelden.” In 1996 werd Joes’
man Teun erg ziek. Er werd kanker
geconstateerd en twee jaar later is hij
overleden. “Het was een zware tijd.
Ik vond het vooral heel moeilijk dat
hij zelf aan het huis gewerkt had en
uiteindelijk heeft hij er maar even van
kunnen genieten.” In 2010 verhuisde
Joes naar een wat kleinere woning.

Alle drie haar zoons waren al sinds
2000 het huis uit. “Ik kreeg de kans
om mijn huis te verkopen en die heb
ik toen aangegrepen. Nu woon ik een
paar huizen verder dan het oude huis
en ik woon hier prima.”
Joes zit bij het Gregoriaans koor
in Sevenum. In 2006 is het koor opgezet en vanaf die tijd is Joes ook al lid.
“Het zingen van Gregoriaanse teksten
is best lastig. Je moet weten wat de
tekst die je zingt betekent, anders kun
je het ook niet overbrengen. Ik vind het
prachtige muziek, als ik het zing of luister dan raakt me dat toch altijd wel een
beetje.” Naast zingen en sporten heeft
Joes nog een andere passie. Zo bezoekt
ze graag de Scandinavische landen.

Thuis op
Noorse bodem
“Veel mensen trekken met
vakanties vaak naar het zuiden, ik ga
liever naar het noorden.” Joes is al
op verschillende plekken geweest.
“Toen ik eenmaal in Noorwegen
was geweest, had ik het virus te
pakken”, lacht Joes. In de zomer wil
ze op een zeilboot naar Groenland
gaan. “De laatste jaren ben ik op een
zeilboot op vakantie geweest. Eten
en slapen kan op de boot en elke dag
legt hij wel een paar keer aan bij een
dorpje. Het klinkt misschien gek, maar
als ik dan weer land met het vliegtuig
op Noorse bodem dan voelt het alsof
ik thuis kom.” Joes geniet van de
kleine dingen in het leven. “Ik geniet
ervan als ik in de tuin een vlinder
zie of als ik de wolken zie bewegen.
En natuurlijk de vakanties.”

10
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Douchen gaat sneller’
Wie onder de douche staat verbruikt al snel 7 tot 8 liter water per minuut. Toch zegt maar 42 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas bewust niet langer dan 5 minuten onder de douche te staan, om water te besparen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Meer dan driekwart van de inwoners
van Horst aan de Maas geeft de voorkeur
aan de douche, 10 procent kiest voor een
bad en de overige 12 procent wisselt dit af.
“Ik ga meestal onder de douche”, zegt deze
inwoner. “En in de winter heel soms in bad,
om mijn spieren te ontspannen.” Een ander
zegt: “Als het snel moet dan neem ik een
douche, in bad gaan is voor mij een soort van
spa.” Het merendeel van de inwoners geeft
aan elke dag of een douchebeurt of een bad
te nemen. “Dit is afhankelijk van het weer,
in de zomer vaker dan in de winter.”
Iets meer dan 40 procent zegt bewust
niet langer dan vijf minuten onder de
douche te staan. “Langer is ook niet nodig,
binnen vijf minuten ben ik van top tot teen

Inwonerspanel

1.672 leden
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dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen.
gewassen”, zegt iemand. Een ander let goed
op dat hij niet te veel water verbruikt.
“Laten stromen is namelijk water verspillen.
Ik doe van tevoren water in een beker en heb
“Ik scheer me onder de douche. Ik sta in
daar genoeg aan.”
een kinderbadje onder
de douche en gebruik
het restwater voor de
TipHorstaandeMaas
wc-spoeling.” Een derde
is een samenwerkings
‘Ik heb alleen een bad’
voegt daar aan toe:
verband tussen
“Het ligt er ook veel
HALLO Horst aan de
‘In bad liggen
aan hoe je je voelt, of
Maas en TopOnderzoek.
vind ik saai’
je ’vermoeide’ spieren
Voor meer resultaten
‘Meestal de douche’
na het werken of
of aanmelden
sporten hebt of dat je
voor de volgende
het koud hebt. Dan sta
enquête, kijk op www.
je gauw langer onder
tiphorstaandemaas.nl
de douche.”
Reageren?
Wat we wel massaal doen is de kraan
www.hallohorstaandemaas.nl

wisselend
12%
bad
10%
douche
78%
Voorkeur voor
douche of bad?

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Sinds 2007 is Vereniging Behoud de Parel actief voor een goed leefklimaat

Actief Behoud de Parel
Zij is daarom lid van Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederatie
Limburg en het Nijmeegse Leefmilieu. De activiteiten zijn onder andere
milieuvoorlichting, luchtkwaliteitsmeting, onderhouden website, deelname aan congressen, overlegorganen en commissies. Zo is Behoud de
Parel, via 5 Odeur, afgevaardigde bij het Ministerie van Economische Zaken
voor de nieuwe vestigingswet voor 2018.
Ook overlegt zij met DCGV voor
de ontwikkelingen in het Greenport
gebied, het Kennisplatform voor
Veehouderij en Humane Gezondheid
vanuit de burgers, de werkgroep
Land- en Tuinbouw Noord-Limburg en

was deelnemer aan de Expertmeeting
Luchtkwaliteit in Maastricht.
Met vele andere bezorgde burgergroeperingen in Zuid-Oost Nederland
vindt regelmatig overleg plaats in de
zogenaamde Peelgroepen.

Daarin nemen onder andere deel:
Mens, Dier en Peel, Stop de Stank,
Bernhezer Buitenwacht, Werkgroep
Behoud de Peel, Leefmilieu Veghel
–Erp en vanuit het Limburgse: Groen
Weert, Behoud Woonomgeving de
Paes, Gezonde Leefomgeving Leudal,
Leefbaar Nederweert en Behoud de
Parel, die ook weer overleggen in
Gezonder Limburg.
Dat actie noodzakelijk blijft blijkt
wel uit de luchtkwaliteit die in onze
regio weinig verbetert. Behoud de

Parel staat daarom ook achter de
zaak van Milieudefensie tegen de
Nederlandse Staat voor gezonde lucht!
Nederland overschrijdt namelijk de
afgesproken EU-normen voor luchtkwaliteit. De lobby vanuit het bedrijfsleven
is machtig en de politieke en bestuurlijke wil voor een gezonde leefomgeving lijkt afwezig.
In Horst aan de Maas wordt
bijvoorbeeld ter geruststelling voor de
burgers de luchtkwaliteit gemeten.
Maar dat blijkt niet goed te werken.

Of bevallen de uitkomsten niet? We
blijven maar doormodderen met de
gedateerde luchtkwaliteitsnormen
uit 2008. Ook zijn er voor sommige
kwalijke stoffen gewoonweg geen
normen, alsof die niet bestaan!
Een actieve vereniging als
Behoud de Parel blijft nodig om
vinger aan de pols te houden en onze
leefomgeving te verbeteren.
André Vollenberg, namens
Vereniging Behoud de Parel

Kreeftenavond

Het Aardbeienland is verrukkelijk!
Al onze velden kleuren weer rood met Lambada, Elianny, Malling Centenary, Darselect en Salsa...

Het Aardbeienland,
HET GEZONDSTE
LAND TER WERELD!

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

Op donderdag 9, 16, 23 en 30 juni

Shared Dining
avond
zaterdag 11 juni, zondag 12 juni,
maandag 13 juni

Genieten van de beste streek- en seizoensproducten, heerlijke cocktails en mooie wijnen.

077-3970216

www.aardbeienland.nl

r e s t a u r a n t

Restaurant Vitellius
Kerkstraat 11,
5975 BH Sevenum
T: 077 467 43 46
www.vitellius.nl
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Ik vier vakantie in eigen land
Sommigen doen dit omdat zij liever niet zoveel geld uit willen geven aan
Een meerderheid van de stemmers op deze poll, 61 procent, geeft aan
een vakantie. Anderen voelen zich, na de aanslagen in onder meer Frankrijk
inderdaad dit jaar in eigen land vakantie te vieren. Zij volgen daarmee de
uitslag van een onderzoek van NBTC-NIPO. Daaruit bleek dat steeds meer men- en België, veiliger in eigen land.
De overige 39 procent is echter van mening dat ze pas echt vakantie kunsen 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
nen vieren in het buitenland. Zij laten zich niet tegenhouden door de gebeurgaat is ten opzichte van vorig jaar met 5 procent gestegen. Zo’n 2,6 miljoen
tenissen in Frankrijk. Er kan overal iets gebeuren, ook in eigen land, dat moet
Nederlanders blijven deze zomer hier.
ons er niet van weerhouden naar het buitenland te gaan.

Geen Nederland, geen EK voor mij
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het EK voetbal in Frankrijk staat alweer voor de deur. Op vrijdag 10 juni
vindt de eerste poulewedstrijd plaats, maar Nederland is niet van de partij.
Dit jaar geen Oranjegekte, wuppies, juichpakken en vuvuzela’s, want het
Nederlands elftal heeft zich voor het eerst sinds 1984 niet gekwalificeerd
voor het Europees Kampioenschap. Dat ons eigen land niet meedoet aan
het EK is voor veel Nederlanders een reden om het EK dit jaar niet of veel
minder te volgen dan normaal. De lol en spanning van zo’n wedstrijd zit
hem natuurlijk in de vraag of Nederland doorgaat of niet. Zonder Oranje is

er niet meer veel aan, want het is toch lastiger identificeren met een
ander land. Aan de andere kant: er wordt nog steeds gevoetbald, ook
zonder Nederland. Genoeg andere goede landen om voor te juichen.
Dit keer kun je gewoon je eigen favoriet uitkiezen. En zelfs zonder een
duidelijke favoriet team blijft het natuurlijk gewoon hetzelfde spelletje.
Als je van voetbal houdt, dan is zo’n EK altijd leuk om te zien, ook als
Nederland niet meedoet.
Geen Nederland, geen EK voor mij. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 22) > Het is je eigen schuld als je pincode wordt gestolen > eens 53% oneens 47%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Woonvisie: geen masterplan maar monsterplan
Jongeren trekken weg uit onze regio. In Horst aan de Maas vertrokken
in de periode 2008 tot en met 2012 ongeveer 6.500 jongvolwassenen
(onder de 30 jaar).
Na 2030 laten de prognoses
alleen nog maar groei zien van de
groep van 75-plussers. Wat is er aan
de hand? Wij, starters en opgegroeid
in Horst aan de Maas willen wel
blijven, maar kunnen moeilijk blijven.
Het beleid van deze gemeente is niet
gericht op starters, maar op ouderen
en arbeidsmigranten. Vorige week
presenteerde CDA-wethouder Bob
Vostermans het nieuwe masterplan
van Horst aan de Maas, met de titel:

Goed wonen voor iedereen!. Onze
aandacht was direct gewekt. Iedereen?
Eindelijk een plan voor jongvolwassenen! Hoopvol begonnen we te lezen,
maar al snel kwam de teleurstelling.
Het blijkt geen plan voor iedereen,
maar een monsterplan dat starters
wegjaagt. Wat staat er in? De koopsubsidie voor nieuwbouwwoningen vervalt
voor starters en daar komt niets voor
in de plaats. Ja, starters kunnen een
beroep doen op een subsidie,

mits ze een woning toekomstbestendig
maken op wens van de gemeente.
Of ze moeten een woning duurzaam
verbouwen. Feitelijk kan echter iedereen daar subsidie voor aanvragen in de
toekomst. Dit is gewoon een maatregel
van het kabinet. Als tweede stimulerende maatregel voor starters belooft
het plan nieuwe huurwoningen.
Geen sociale huur, maar woningen in
de alsmaar duurder wordende vrije sector. De gemeente noemt als voorbeeld
een nieuw type verplaatsbare miniwoningen van Heijmans. “Voor de Net-Niet
generatie”, aldus de site. Wie verder
leest ziet studentikoze containerwonin-

gen, geschikt voor populaire steden.
Huurkosten? 700 euro per maand.
Dit masterplan is niet voor iedereen.
De Net-Niet-generatie moet naast de
gepensioneerden, vooral ook zichzelf
redden. Hoe ziet het straatbeeld van
Horst aan de Maas er over twintig jaar
uit? Als dit monsterplan doorgaat zullen wij het waarschijnlijk niet zien.
De woonvisie wordt dinsdag 14 juni
in de raadsvergadering besproken.
Eveline Baas,
Ellenberg Broekhuizen
Sabrina Hermans,
Veerweg Broekhuizen

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

Wim
weet
het
Bocht
Als journalist ben ik veel
bezig met de Nederlandse taal.
Ik lees kranten, tijdschriften,
websites, boeken, sociale
media, et cetera. Ik schrijf
artikelen in verschillende
genres, waaronder interviews,
achtergrondverhalen en
reportages.
Meestal is dat geen straf.
Integendeel: vaak is het leuk.
Mijn voorliefde voor het
Nederlands begon op de
basisschool. De vakken spelling
en taal waren mijn specialiteiten. Rekenen, mwah. Ik was niet
slecht, maar zeker niet de beste.
Dat hoefde ook niet. Ik had er
vrede mee dat mijn talent bij de
taal lag. Waar ik me minder
goed bij neer kon leggen, was
het uitblijven van een 100
procent score voor een dictee.
Ik reeg de tienen aaneen, maar
als er incidenteel een negen
tussen zat was ik lichtelijk
ontdaan. Het fanatisme waarmee ik toen een dictee aanging
is ongeveer net zo groot als
de fascinatie die ik nu koester
voor het Limburgs dialect.
De voorkeur gaat dan uit naar
ons eigen Noord-Limburgs.
Soms heeft het iets lomps en
onbeholpens in zich. Belangrijke
vertolkers van het lomp
(en soms platvloerse) NoordLimburgs zijn natuurlijk de heren
oet de Melderse, die bekend
staan om hun eigen ingesproken
voice overs onder de Steven
Seagal-filmpjes op YouTube.
“Toen ze ut verstand an ‘t
oetdeile woare, hed den toch in
de verkierde bak gegrepe” en
“Gef m viefhonderd kilo perdevleis en hej zet zoë unne pony
iniën” zijn enkele noemenswaardige quotes. Hun best bekeken
video, Steven Seagal’s jonge
joare 1, werd al meer dan
400.000 keer gezien. Ik stuitte
deze week op een woord
waarvan ik dacht dat het alleen
hier in de provincie gebezigd
werd. ‘Bocht’ is de typering die
ik alleen verwachtte van een
Lottumse varkensboer bij het
taxeren van zijn slecht gezette
‘tas’ koffie. Wat blijkt: het staat
gewoon in de Van Dale als zijnde
‘onsmakelijke drank’.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
09 juni 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
14 juni 2016
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 – 477 97 70 of 06 – 51 85 28
91 of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Voorstel tot het kennisnemen van het eindverslag van de Stichting Hands.
Voorstel tot het vaststellen van de Regiovisie
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan Houthuizerweg 18 en
20 te Lottum.
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan Wilhelminastraat 2 te
Grubbenvorst.
• Voorstel tot het vaststellen van het Masterplan Wonen Horst aan de Maas, goed voor
iedereen!
• Voorstel tot het vaststellen van de Nota
Bodembeheer Ooijen-Wanssum inclusief de
bijbehorende (water-) Bodemkwaliteitskaart.
• 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).
• Voorstel tot het instemmen met het principe-akkoord vervlechting (grond-)exploitaties
Greenport Venlo en kennis te nemen van het
plan Brightlands Campus Greenport Venlo.
• Voorstel tot het vaststellen van de 5e herziening van het exploitatieplan De Afhang.
• Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2015, inclusief de Projectenrapportage
en de Rekening in één Oogopslag (RIEO).
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.
De vergadering wordt live in video uitgezonden
via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Hoe heeft u de WMO- of
Jeugdzorg ervaren?
In 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet
ingegaan. De gemeente wil graag de ervaringen van de nieuwe cliënten weten, zodat
deze goed kan aansluiten bij de wensen en behoeften. Daarom vindt er een onderzoek
plaats.
Via een steekproef hebben we inwoners
aangeschreven die de afgelopen periode
zorg vanuit de Wmo of Jeugdwet hebben
ontvangen. In deze brief vragen we hen om
mee te doen met het onderzoek.
Heeft u een brief ontvangen?
Dan vragen we u om het onderzoek zo snel

mogelijk in te vullen. U kunt nog mee doen
tot 24 juni. De gegevens in dit onderzoek
worden anoniem verwerkt.
De gemeente krijgt dus niet te zien wie de
vragenlijst heeft ingevuld. De uitkomsten van
dit onderzoek worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Vanaf 4 juli

Doorzichtige zakken
voor PMD en keukenafval

In Horst aan de Maas zamelen we plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) in met containers. Het afval mag los in de container, maar u mag het ook eerst in
plastic zakken doen. Ook keukenafval mag u in een plastic zak in het emmertje doen.
Vanaf 4 juli mogen dat alleen doorzichtige zakken zijn.
Waarom deze maatregel?
De bedrijven die het afval recyclen, controleren
steeds strenger. Zij beschouwen ondoorzichtige zakken, zoals zwarte of grijze vuilniszakken,
als restafval. Want helaas gebruiken sommige
mensen bewust een ondoorzichtige zak om
ongezien restafval af te voeren. Het afval in
ondoorzichtige zakken wordt afgekeurd voor
recycling en gaat naar de verbrandingsoven.
Dat is niet alleen jammer van het herbruikbare
materiaal maar het leidt ook tot extra kosten en
gemiste inkomsten.
Waar kan ik doorzichtige zakken kopen?
Doorzichtige (pedaalemmer-) zakken vindt u
in vele winkels in allerlei formaten. Sommige
mensen gebruiken voor de PMD-container een
grote zak van 140 of 240 liter. Een doorzichtige

variant hiervan is bij diverse winkels verkrijgbaar. Ook doorzichtige zakken van 60 liter zijn
binnenkort bij diverse supermarkten te koop.
Wanneer gaat de maatregel in?
Vanaf maandag 4 juli worden containers en
emmertjes met een ondoorzichtige zak niet
meer geleegd. De inzamelaars hangen er dan
een kaartje aan met de reden daarvoor.
Wat gebeurt er tot 4 juli?
Tot 4 juli nemen de inzamelaars het afval in
een ondoorzichtige zak nog wel mee. Zij hangen daar dan wel, zoals al gebruikelijk is, een
kaartje aan om u eraan te herinneren de volgende keer een doorzichtige zak te gebruiken.
Bedankt voor uw medewerking!

Fotowedstrijd Kiek HadM

Doe jij ook mee?

De mooiste foto van de maand mei in het kader
van de fotowedstrijd Kiek Horst aan de Maas
op onze facebookpagina is ingestuurd Rianne
Henraath-Cremers: ‘Pluisjes blazen’ met zonsondergang in Broekhuizen. Goed voor 77 likes.
Van harte gefeliciteerd. In totaal konden we
kiezen uit 4 inzendingen in de maand mei.
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HORST AAN DE MAAS

Nieuwe systematiek rondom
gemeentelijke subsidies krijgt steeds meer gestalte
KIEK

Er wordt met veel inzet gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw toetsingskader en een
nieuwe verordening rondom subsidies. In 2015 is op verschillende manieren al aangekondigd
dat er het een en ander gaat veranderen. Het vorige kader is met één jaar verlengd, om zodoende dit jaar goed doordachte en zorgvuldige keuzes te kunnen maken voor het toetsingskader 2017- 2020. Bovendien zijn we eind 2015 gestart met de uitgifte van vouchers.
Verantwoorde keuzes
Tijden veranderen en inzichten ook. Aan wie,
waarom en waarvoor subsidie wordt verstrekt
is dus niet een onveranderlijk gegeven. Om
hierin goed doordachte keuzes te kunnen
maken heeft de gemeenteraad een raadswerkgroep ingesteld. Ook van ‘buiten’ het
gemeentehuis zijn betrokken mensen gevraagd
om mee te denken over mogelijke veranderingen. Samen met hen is nagedacht over de

gezamenlijke doelen, de voorwaarden om voor
subsidie in aanmerking te komen, de manier
waarop de subsidie berekend wordt en het
voor die subsidievorm beschikbare budget.
Niet alles zal gelijk blijven. De uitdaging is om
de veranderingen zo eerlijk mogelijk te laten
plaatsvinden. Bij het maken van keuzes spelen
nadrukkelijk zaken mee als eenduidigheid en
eenvoud, met nadrukkelijk ook de insteek van
vertrouwen.

Duidelijkheid
Het overleg heeft geleid tot een voorlopig
nieuw toetsingskader en een aangepaste
verordening. Die gaan binnenkort het pad
bewandelen dat nodig is om het officieel te
laten worden. Op 28 juni neemt het college
een besluit. Instellingen die met gemeentelijke
subsidies te maken hebben, krijgen een week
eerder al een mail waarin ze gewezen worden
op de mogelijkheid om op 28 juni op de site van
de gemeente te kijken naar wat het voorstel
HORST
AAN
MAAS
inhoudt.
In deze mail
staat DE
ook de
verdere
procedure. Geïnteresseerden kunnen op
28 juni ‘s avonds ook tijdens de commissievergadering horen hoe de politiek aankijkt tegen
het voorstel van het college.
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college ‘ja’ zegt tegen de
stukken, wordt duidelijk wat de (financiële)
consequenties gaan worden.
De instellingen worden daarom op dezelfde
dag nog geïnformeerd. In eerste instantie
via de mail. Het streven is om één dag later
alle instellingen ‘persoonlijk’ per brief te informeren.
Op 1 juli gaat namelijk de inzagetermijn in.
Zeven weken lang kunnen er zienswijzen
worden ingediend, waarna in september 2016
de gemeenteraad alles nog eens goed gaat
doorspreken. De officiële vaststelling door de
raad is gepland voor oktober.

Ontwerpbesluit onttrekken aan openbaarheid deel Schoolstraat Horst
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas
is voornemens om de westelijke aansluiting van de Schoolstraat op de Westsingel
te verleggen. Dit wordt gedaan door een deel van de straat op te heffen en een
nieuwe weg aan te leggen ten noorden van de Schoolstraat. Het college heeft op
31 mei een ontwerpbesluit genomen om dit deel van de weg aan de openbaarheid te
onttrekken.
Waarom wordt de westelijke aansluiting
van de Schoolstraat verlegd?
In 2010 is het bestemmingsplan Afhang
vastgesteld. Hierin is opgenomen dat
doorgaand verkeer over de Afhangweg –
Schoolstraat voorkomen moet worden door
de weg te ‘knippen’. Er is voorzien in een nieuwe weg die aansluit op het oostelijk deel van de
Schoolstraat; de Van den Bekeromstraat. Deze
weg wordt één van de drie hoofdontsluitingen
van het woongebied De Afhang.

Welk deel van de Schoolstraat wordt
opgeheven?
Dit is het deel gelegen tussen huisnummer 51
en de Westsingel.
Wat gebeurt er met dit deel van de
Schoolstraat?
Dit deel van de Schoolstraat wordt opgebroken
en gaat deel uitmaken van de waterloop langs
de Westsingel. Dit is een bewuste keuze om
fietsers te dwingen gebruik te maken van de

Bewonersavond Broekhuizen

Reconstructie doorgaande route
Op woensdag 22 juni organiseert de gemeente Horst aan de Maas een informatieavond
voor inwoners van Broekhuizen, lokale bedrijven en overige belanghebbenden.
Reconstructie doorgaande route
Het onderwerp is de geplande reconstructie
van de doorgaande route door Broekhuizen.
Op de Lottumseweg, Hoogstraat en Broekhuizerweg wordt groot onderhoud gepleegd.
De gemeente wil enkele verkeersmaatregelen nemen op deze route.

Bewonersavond
De avond vindt plaats op woensdag 22 juni
in Het Brouwershuis.
De aanvang is 19.00 uur. Hebt u vragen
hierover dan kunt u contact opnemen met
Ton Peeters via (077) 477 97 77.

Werkzaamheden
Kempkesstraat Kronenberg
In de periode van 13 juni t/m 24 juni 2016 start aannemersbedrijf Coppelmans met werkzaamheden aan de riolering in de Kempkesstraat in Kronenberg.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen
van de aansluitingen op het hoofdriool. De
sleuven worden tijdelijk dichtgemaakt met gebroken puin. Daarna wordt de Kempkesstraat,
in het kader van groot asfaltonderhoud, voorzien van een nieuwe deklaag.
Mogelijke overlast
De werkzaamheden kunnen enige overlast

opleveren. Wij vragen uw begrip hiervoor.
De direct aanwonenden zijn via een bewonersbrief geïnformeerd.

nieuwe veiligere aansluiting via de Van den
Bekeromstraat.
Hoe blijft de toegang tot de Westsingel
geborgd?
Eerst wordt de Van den Bekeromstraat
als geasfalteerde bouwweg aangelegd.
Pas daarna wordt het genoemde deel van
de Schoolstraat opgebroken.
Wanneer worden de werkzaamheden
uitgevoerd?
De werkzaamheden zullen medio september
van start gaan.
Hoe vindt de besluitvorming plaats?
Het college van burgemeester en wethouders neemt eerst een ontwerpbesluit om het

Bijna iedereen kent wel iemand met kanker. De Stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in
voor de productie van medicatie tegen kanker. In de Taxus Baccata zit namelijk een voorproduct van de stof Taxol.
Dat is een kanker remmende stof die gebruikt
wordt in chemokuren. Daarmee levert de stichting een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen
kanker. Het is ook een prachtig voorbeeld dat
afval geen afval is maar kan dienen als waardevolle grondstof.
Alle beetjes helpen
De inzameling loopt van mei tot en met september. Voor één chemotherapie zijn 15 kruiwagens snoeisel nodig. Maar alle beetjes helpen!
Daarom is de stichting ook blij met kleinere
hoeveelheden. Zorgt u ervoor dat het snoeisel
zo schoon mogelijk is. In de jonge (frisgroene)
scheuten zit namelijk de heilzame stof. U kunt
een knipzeil en een big bag ophalen bij de gemeente: Openbare Werken, Americaanseweg
43 in Horst. U kunt daar terecht op werkdagen
van 07.30 tot 16.00 uur.

Taxus Taxi haalt het snoeisel gratis op
Bent u klaar met snoeien? Dan komt de stichting Taxus Taxi het gratis aan huis ophalen.
Doet u daarvoor zo snel mogelijk na het
snoeien een melding via www.taxustaxi.nl of
belt u met 085 – 489 63 50.
Bedankt voor uw bijdrage!

Meer informatie
Voor vragen over de rioolwerkzaamheden
kunt u tijdens kantooruren bellen met de
senior medewerker van Openbare Werken,
Marcel Caspers, 077 – 477 97 77.

Bekendmakingen

Loopt uw scootmobiel
nog goed?
Op donderdag 16 juni 2016 houdt het Gehandicapten Platform Horst aan de Maas
een service dag voor mensen met een scootmobiel of ander hulpmiddel van de firma
Ligtvoet. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met de firma Ligtvoet uit
Nijmegen.

Er zijn mensen aanwezig van “Iedereen kan
sporten” die u kunnen vertellen welke mogelijkheden er allemaal zijn voor mensen met en
zonder beperkingen.
De dag begint om 9.00 uur en eindigt om

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft dan kunt u telefonisch
contact opnemen met Ton Peeters via
077 - 477 97 77. U kunt ook een e-mail
sturen naar gemeente@horstaandemaas.nl

Inzameling taxus voor
geneesmiddelen tegen kanker

Service dag scootmobielen 2016

Omdat we het belangrijk vinden dat we blijven
bewegen, kunt u ook informatie krijgen over de
mogelijkheden.

genoemde deel van de Schoolstraat aan de
openbaarheid te onttrekken. Dit besluit ligt
zes weken ter inzage bij de receptie van het
gemeentehuis. Door belanghebbenden kan
een zienswijze ingediend worden. Vervolgens
neemt het college een definitief besluit. Hierin
worden de eventuele zienswijzen meegewogen. Ook dit document ligt zes weken ter
inzage. Hiertegen kan beroep ingesteld worden
door belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

16.00 uur. Tussen 12.00 en 13.00 uur nemen
de monteurs even pauze. Deze dag vindt plaats
in de Merthal Gasthuisstraat 30 in Horst.
De koffie en thee staat klaar!
Heeft u nog vragen over de servicedag,
dan kunt u terecht bij Jan Coppers tel.
(077) 398 33 84 van het Gehandicapten
Platform Horst aan de Maas.

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
Zwarte Plakweg 59-61
Wachtpostweg 34
Griendtsveen
Ericaweg 6

Meterikseweg 124
Kranestraat ongenummerd
Tuinderslaan 82
Gebr. van Doornelaan 90
Janssenweg kavel 124
Hertog Willemlaan 25

Grubbenvorst
Burg van Kempenstraat 67

Lottum
De Hanenberg 7

Horst
Dijkerheideweg 12

Meerlo
Amaliastraat 1

Melderslo
Broekhuizerdijk 16d
Zwingellaan 3, 5, 7, 9, 11, 13
Sevenum
Gelderdijk 29
van Renessestraat 5
Mgr Verstraelenstraat 14
Boekweitstraat 40
Creemerhof 11

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

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

De dromen van de SP
De SP-fractie was enkele weken geleden ook deelnemer aan de
24 uurssessie van de raad, college en directieteam van gemeente
Horst aan de Maas.
Een leuke, leerzame en interessante sessie, dit gaven andere partijen de laatste tijd ook al aan in de
media. De boodschap van de sessie
was volgens mij het beste samen
te vatten onder de Engelse titel
‘Minds are like parachutes, they only
function when they are open’.

Maar er was ook ruimte te dromen
over de toekomst. Dan vraag je
je af, ‘Waar heeft de SP zoal over
gedroomd’?:
Partijen gaan onder behoud van
respect voor elkaars standpunten en
ideeën, met elkaar om. Partijen durven
zaken los te laten, maar durven ook

aan om grenzen te stellen, indien
nodig zelfs vooraf. Mensen die plannen
hebben, bijvoorbeeld ondernemers,
gaan altijd met hun omgeving in
gesprek om er samen uit te komen.
Ingediende plannen worden objectief
meetbaar gemaakt, zodat gemeten kan
worden of bepaalde doelen worden
gehaald. Partijen, die bij plannen vooraf
objectieve informatie willen, krijgen
die voortaan altijd. Pas daarna komt
politiek om de hoek. Initiatieven van

burgers en groepen komen echt alleen
nog maar van onderop, zonder dat
politici rechtstreeks in het proces
betrokken (willen) zijn. Politici worden
hoogstens om advies gevraagd.
En toen werd het zaterdagmorgen 12.00 uur. En werden we wakker
en dachten na over onze dromen.
Sommige van de dromen zijn al
gerealiseerd (zoals een respectvolle
omgang), andere nog niet. Dromen zijn
leuk, noodzakelijk, verhelderend en

blikverruimend.
Maar nog leuker is om deze
dromen ook echt te gaan realiseren.
De SP wil een groot deel van de
bovenstaande dromen in de resterende periode van de raad gaan
realiseren. We maken er dan samen
een betere wereld van voor iedereen
in Horst aan de Maas.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Bakens verzetten
Gemeentelijk gezien heeft de focus de afgelopen jaren sterk op
bezuinigen en het sociaal domein gelegen. Dit was nodig om de decentralisaties van Wmo, Participatiewet en Jeugdwet voor elkaar te krijgen en
tevens de begroting op orde te houden.
De eerste resultaten zijn goed,
we geven minder uit dan begroot
en ook de dienstverlening wordt
positief beoordeeld. Tegelijkertijd
moet er nog volop aan verbetering
worden gewerkt en daar blijven we
ook op inzetten. Echter als CDA vinden

we het nu tijd dat de bakens verzet
worden. De economie trekt langzaam
weer aan en ook de woningmarkt
herstelt zich, zij het beide langzaam.
De focus moet wat het CDA betreft de
komende tijd meer op het faciliteren
van het versterken van de economi-

sche positie van Horst aan de Maas.
Onlangs hebben we als CDA tijdens de
voorbereidende behandeling van de
begroting voor komend jaar aandacht
gevraagd voor een aantal zaken.
Allereerst willen we ondernemers
beter faciliteren wanneer zij ontwikkelingen willen realiseren. Dat zou wat
ons betreft kunnen door een soort van
accountmanagement functie te (her)
introduceren. Ook zijn we positief over
het voorstel van het college om geld

vrij te maken om nieuwe initiatieven
te ondersteunen. Daarnaast hebben we
als CDA gevraagd om in te zetten op
een volwaardig VVV-kantoor, iets waar
de toeristische sector ook om vraagt.
En tot slot vinden we het belangrijk
dat we inzetten op het perspectief
‘De Gezondste Regio’. De punt op de
horizon waar we ook als gemeente
onze rol moeten pakken.
Marcel Beelen,
CDA Horst aan de Maas

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE

Camps Optiek

Goed Haar en Visagie

Intratuin Venray

afslank- detox- hypno coaching
www.anbise.com, Sevenum
15% korting op een hypnosesessie

Sint Lambertusplein 2, Horst
10% korting op een zonnebril

Hofstraat 2, Meerlo
10% korting op een behandeling naar keuze

anco lifestyle centre

Center Parcs Het Meerdal

Het LoopCentrum

Langstraat 133, Venray
Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

www.dagjemeerdal.nl, America
€ 12,50 korting op een avondje bowlen

Stationsstraat 137, Hegelsom
10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen gratis
Falke sokken t.w.v. € 17,95

Venrayseweg 11, Horst
Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Beej Mooren
Groenewoudstraat 1, Horst
Een kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

Die 2 Brüder von Venlo
Mgr. Nolensplein 5 Venlo
Gratis kop koffie bij aankoop van een stuk
gebak

DMS-Service

De Bekkerie

Ulsheggerweg 2b, Lottum
10% korting op een caravanonderhoudsbeurt

Heymansstraat 130, Boekend
Een kop koffie of thee voor € 1

Duet Kappers

Blauwebessenland

Peperstraat 12a, Sevenum
10% korting op een haarverzorgingsproduct

Dorperpeelweg 1, America
€ 1 korting op jam

Eclicker

Boerderijwinkel Lenders

Keizersveld 89 Venray
€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
5% korting op alle aankopen

Eetcafé Ald Vors

Hof van Kronenberg
Kronenbergweg 19, Kronenberg
10% korting op de hapjes en drankjes

Hostellerie
De Maasduinen

Janssen Dansen en Sporten
Raadhuisstraat 6, Venray
Twee proeflessen gratis

Kinderboerderij Hagerhof
Hagerlei 1, Venlo
Een kop koffie of thee € 1

Logeerhuis Kapstok
Bergweg 2, Venray
Één nacht gratis logeren

Lunchroom Lekker Gewoën

Markt 15, Velden
10% korting op een diner voor 2 personen

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
25% korting op het tweede gerecht

HUIS van de STREEK

Museum de Kantfabriek

Steenstraat 2, Horst
5% korting op het hele assortiment

Americaanseweg 8, Horst
Gratis kop koffie, cappuccino of thee

IJssalon De Zeuten Inval

My-LifeSlim www.mylifeslim.com
Pakje!

Bootcamp Power

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Driegangenmenu voor € 17,50

www.bootcamppower.nl, Horst
€ 17,50 korting op 10 credits

Eethuis BRaM

Markt 15, Velden
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Brasserie ‘54

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
Speciaal HALLO Voordeelmenu

Kerkstraat 10a, Horst
10% korting op het hele assortiment

Stationsweg 1, Venray
5% korting op de rekening

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

FotoID

Maasbreeseweg 1, Sevenum
Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Paramedische Voetzorg Horst

Brownies & Downies
Henseniusplein 12, Venray
Eén gratis consumptie
bij de lunch

St. Lambertusplein 2a Horst
10% korting op een fotosessie

De Fabriek
Venloseweg 25, Maasbree
Een kop koffie of thee voor € 1

Into Beauty
Keizersveld 13c Venray
20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Sevenum en Swolgen
€ 12,50 korting op de intake

Hof te Berkel 1-9, Horst
20% korting op alle voetproducten

Pearle Opticiens Horst
Steenstraat 3, Horst
10% korting op een zonnebril

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

Besloten vergaderingen
Enkele weken geleden hebben we als raad 24 uur met elkaar bijeen
gezeten om te praten over burgerinitiatieven. Er klonk veel enthousiasme
over het feit dat we veel burgerinitiatieven zien in de huidige participatiemaatschappij en er is volop gepraat over wat te doen met deze initiatieven. Ook bij D66 zijn we enthousiast over deze ontwikkeling, daar dit een
manier is voor inwoners om betrokken te raken bij wat er in de gemeente
gebeurt.
Aan de andere kant van de
medaille, zien we echter steeds meer
en steeds vaker dat de gemeente
besloten vergaderingen organiseert.

De 24-uurssessie zelf was er ook een.
Er was geen pers aanwezig, buiten Reindonk en door de gemeente
ingehuurde journalisten, die later een

magazine uit zullen brengen dat verslag
brengt van de dag. Geen HALLO, geen
dagblad. Dat vinden we zeer jammer en
kwalijk, aangezien we als raad ons 24
uur lang opsluiten om over burgerinitiatieven te praten, maar daarbij inwoners
geen kijkje mogen komen nemen. Hier
dus geen kans voor burgers om een
kijkje te komen nemen of iets aan te
stippen waar we als raad aan kunnen werken. Ook afgelopen dinsdag
waren er twee besloten vergaderingen.

Onbegrijpelijk. Vaak zijn deze vergaderingen in het belang van u, onze
inwoners, of zal het u in ieder geval
raken. En dan vragen we ons af waarom
inwoners van de gemeente deze
bijeenkomsten niet bij kunnen wonen.
En inderdaad, soms worden er dossiers
of stukken behandeld die niet openbaar gemaakt mogen worden, maar
dan kunnen we bijvoorbeeld aan het
begin van de vergadering het ‘besloten’ gedeelte behandelen, en daarna

doorgaan met het ‘open’ gedeelte.
Op die manier kunt u meer betrokken
worden bij wat er speelt binnen de
politiek, en dus ook binnen onze hele
gemeente. Wij willen zo veel mogelijk
communicatie naar buiten toe, en
zullen daar ook voor gaan. Iedere
eerste zaterdag van de maand zijn we
er voor u in de bibliotheek in Horst,
van 11.00 tot 12.00 uur.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Treinvervoer gevaarlijke stoffen Horst aan de Maas
Met zorg hebben wij als PvdA Horst aan de Maas de berichtgeving van
verschillende media de laatste weken gevolgd over het vervoer van veel
meer gevaarlijke stoffen door onze gemeente, buurgemeenten en
provincies dan toegestaan.
Ook de signalen dat vervoerders
vaak niet goed aangeven of zelfs weten
welke gevaarlijke stoffen ze op spooremplacementen hebben staan, hoewel
ze daartoe wettelijk verplicht zijn, hebben ons onaangenaam verrast. Reden
genoeg om vragen te stellen.

Uit de cijfers blijkt dat er ruim 7.000
wagons door onze gemeente zijn
getransporteerd die daar niet hadden
mogen komen. Wat betreft de Partij van
de Arbeid Horst aan de Maas hoogst
onacceptabel. Omdat het vervoer betreft
dat door alle gemeenten van Eindhoven

Zorgboerderi
j

tot en met Venlo gaat hebben we als
Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer,
in de provincies Brabant en Limburg en
in de gemeenten Eindhoven, Venlo en
Horst aan de Maas vragen gesteld en
daarmee om opheldering gevraagd.
Eerder hebben we al actie gevoerd
voor de bereikbaarheid en begaanbaarheid van de spoorwegovergang tussen
Hegelsom en Sevenum en ook voor de
verkeersveiligheid rondom het station,
maar ook het vervoer over het spoor

verdient onze aandacht. Als gemeente
zijn we dan wel niet verantwoordelijk,
maar waar we invloed kunnen hebben
op de veiligheidsregio of het ministerie
van Infrastructuur en Milieu moeten
we dat doen. We zijn dan ook blij dat
burgemeester Van Rooij afgelopen maandag, samen met zijn Venlose collega
Scholten en met PvdA collega’s uit Venlo,
Eindhoven en Maastricht, met staatssecretaris Dijksma in gesprek zijn gegaan
en dat een eerste stap is gezet naar een

Boer Hans

Wekelijks komen
35 hulpboeren,
mensen met ee
hulpvraag, naar
n
Zorgboerderij Bo
er
Hans in Venray
te helpen met w
om
erkzaamheden,
zoals dierenverz
en werken in de
or
gi
ng
groentetuin. Ook
helpen zij in de
boerderijwinkel.
In de zomer he
eft Boer Hans ee
terras waar kan
n klein
genieten van ee
n kopje koffie, ijs
een kopje zelfg
je of
emaakte soep.
Kom en bezoek
een van de ee
rste zorgboerd
in de regio: Bo
erijen
er Hans!

NIEUW Pedicure Praktijk WIlmie
Gebr. Van Doornelaan 68a, Horst
10% korting op een
schoonheidsbehandeling

Taurus World of Adventure

Praktijk Ik Leer

www.theaterdegarage.nl, Venlo
20% korting op entree

Pieter Belsstraat 34, Horst
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven
Ringovenstraat 7, Panningen
Een kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Straelseweg 374, Venlo
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit
Weltersweide 1, Horst
Diverse kortingen voor nieuwe én bestaande
leden

Staatsie 1866
Stationsstraat 151, Hegelsom
Een kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs
Lambertusplein, Horst
Korting op een wekelijks aangeboden product

Stichting Botanische Tuin Jochumhof

10%ng
koop vrerttoion v-an

oplossing. Wij rekenen op een mondelinge beantwoording van de vragen op
de kortst mogelijke termijn. Wat ons
betreft is het voorzetten van de huidige
situatie onbespreekbaar en onacceptabel. Wij zullen ons in blijven zetten in
dit dossier en onze mening uiten naar
al diegenen die hier een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van
onze inwoners en omgeving.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Maashoek 2b, Steyl
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair
Vlasvenstraat 4c, Melderslo
De eerste maand van een knipabonnement
voor € 10 en gratis kleurservicekaart

Rijksweg 181 Velden
50% korting op de bowlingbaanhuur

Theater De Garage
Thermaalbad Arcen
Klein Vink 11, Arcen
€ 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Toffedag.nl www.toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters
Lingsforterweg 84, Arcen
10% korting op het hele assortiment

Wauw speciaal voor jou
Oranjestraat 20, 5802 BH Venray
Driegangenmenu voor € 10

Wereldpaviljoen Steyl
St. Michaëlstraat 6a, Steyl
Entree voor € 5

Zorgboerderij “Boer” Hans
Kiekweg 1, Venray
10% korting

The Zen Company
Noord-Binnensingel 17, Venlo
€ 10 korting op een massage, € 20 korting
op een set wimperextensions

LLO
de HA lpas
ee
voord

Voordeelpas
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MC2 kampioen
Door: hockeyclub Horst
De MC2 van hockeyvereniging HCH uit Horst is zaterdag 4 juni in Horst kampioen in de lentecompetitie geworden. In de laatste competitie wedstrijd moest de MC2 minimaal 1 punt behalen om
kampioen te worden. De wedstrijd van afgelopen zaterdag was zeer spannend. In de rust was het
nog steeds 0-0. In de tweede helft werd het kampioenschap veilig gesteld door drie fraaie goals
waarvan de laatste uit een strafcorner. (Foto: Marc Cremers)

Hosema ontvangt k
 eurmerk
Turn-, dans- en free runningvereniging Hosema heeft op woensdag 1 juni voor de tweede keer een keurmerk
van de Gezondste Regio 2025 gekregen tijdens een bijeenkomst waarbij ook wethouder Bob Vostermans en
gezondheidsmaker Leon Weijs aanwezig waren.

Hosema werkt samen met
andere partijen als kinderopvang
en Bootcamp Power. Tijdens de
Sportweek in Horst aan de Maas is

Hosema gastvereniging geweest en
heeft het dagelijks programma ingevuld. Ook staat de vereniging aan de
basis van het Nijntje Beweegdiploma

in Horst aan de Maas. Voor onder
andere deze activiteiten op het gebied
van gezondheid kreeg de vereniging
het waarderingskeurmerk.

Oxalis loopt kampioenschap
mis op doelsaldo
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na de winst tegen Eyckelkorf speelde Oxalis dinsdag 24 mei tegen Roka uit Reuver haar laatste wedstrijd
van het seizoen. Op zondag 29 mei werd beslist of het team kampioen kon worden.
Oxalis moest haar eigen wedstrijd op dinsdag 24 mei winnen
om in de race te blijven voor het
kampioenschap in de 1e klasse.
En dat deden de dames. Ze wonnen
de wedstrijd tegen Roka met 14-7.
Oxalis was afhankelijk van de uitslag
van Celeritas die zondag
29 mei hun laatste wedstrijd

speelde. De gehele veldcompetitie
hadden Oxalis en Celeritas bovenaan
gestaan. Beide teams verloren slechts
een wedstrijd, dit waren de onderlinge
duels. Celeritas liet zondag 29 mei
echter geen punten liggen en won
ook die wedstrijd. Dat betekende dat
Oxalis met hetzelfde aantal punten
dan Celeritas in de poule eindigde.

Omdat Celeritas echter een beter
doelsaldo had, mogen zij zich kampioen noemen en helaas niet Oxalis.
Dit was tevens de laatste wedstrijd
van trainer en coach Bart van de
Burgt. Oxalis wil hem bedanken voor
zijn inzet en bijdrage de afgelopen
seizoenen en wenst hem veel succes
in de toekomst.
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Voetbalclinics op Het Rotven

‘Spelen met een glimlach’
In de felle warme zon rennen een tiental bezwete kinderen op het voetbalveldje op Het Rotven in Horst. Het
Rotven is een ontmoetingsplek waar kinderen met een vorm van autisme in contact komen met andere kinderen.
Afgelopen zaterdag werd er een voetbalclinic gehouden.

De ontmoetingsplek bestaat nu
ongeveer een jaar en de aanmeldingen
stijgen nog steeds, vertelt medeop-

richter Bert Cuijpers. “Je ziet de groep
gewoon groeien. Niet alleen in aantallen, maar ook persoonlijk.

Voor de kinderen is het ontzettend
belangrijk dat ze in contact komen met
anderen. Automatisch worden ze dan

getraind op zelfvertrouwen. Dit doen
wij dus op een speelse manier door
middel van onder andere voetbalpartijtjes.”
De leeftijdsgroep van de kinderen
is 6 tot en met 14 jaar. Deze leeftijd is
speciaal gekozen, legt Cuijpers uit.
“De jongens en meisjes willen graag
bij een voetbalclub. Wanneer ze in een
G-team zitten, worden de leeftijden
meestal gemixt waardoor je ook bij
ouderen terecht komt. Fysiek gezien is
dat voor jonge kinderen niet te doen.
Hier geven wij ze speciale aandacht.
Bij voetbalclubs wordt ook op de
negatieve vaardigheden van het kind
gewezen. Dit werkt niet bij een kind
met autisme. Die moet je juist complimentjes geven, dit is heel belangrijk
bij ons.”
Cuijpers heeft zelf ook een kind
met een vorm van autisme. “Ik heb het
heel druk. Thuis moet ik, samen met
mijn vrouw, natuurlijk veel voor hem
doen en tegelijkertijd ook voor Het
Rotven. Ik heb het zo druk. Eigenlijk
kun je het vergelijken met een achtbaan. Doordeweeks gaat hij met

90 kilometer per uur en tijdens zo’n
dag als vandaag met 300 kilometer per
uur. Het is allemaal ontzettend
veel werk, maar we doen het voor
de kinderen en daar draait het om.
Een kind moet hier echt kind zijn en je
ziet ze groeien, dat is fantastisch.”
De groep wordt goed geholpen.
Al het voetbalmateriaal, zoals flexibele
pionnen en hordes, is gesponsord.
Het Rotven is van plan om een speciaal
voetbalteam op te starten, maar dat
ligt nog in de toekomst. “We zien
het wel”, aldus Cuijpers. “We hebben
heel veel plannen. We kunnen dit niet
allemaal zelf betalen en hopen ook op
medewerking vanuit de gemeente.
Die krijgen we al, maar we willen in de
toekomst uitbreiden. We hebben hier
een grote tuin vol groen, een trapveldje, een speelhok en we hebben nu
een nieuwe veranda. Daar willen we in
de toekomst misschien met de kinderen gaan koken. Eerst gaan we verder
met onze vaste activiteiten zoals het
voetballen. Je ziet dat de kinderen heel
veel plezier hebben en altijd met een
glimlach spelen. Daar doe je het voor.”

Autocrossweekend
Autocrossclub De Paradijsracers organiseert op zaterdag 11 en zondag
12 juni een autocrossweekend op het circuit aan het Peeldijkje in Horst.
Op zaterdag is er een avondcross onder auspiciën van de ASUZ.
Daarvoor hebben zich 120 deelnemers ingeschreven. Het terrein gaat
op zaterdag om 11.30 uur open.
Het programma start om 15.00 uur
met de eerste kwalificatieronde.
De start van de avondcross is om
19.00 uur.

Ook rijden ’s middags deelnemers aan de Melderse balkenklasse
voor de Rinus Henraath- bokaal.
Zondags 12 juni wordt er in
52 manches om het kampioenschap
van de ASUZ gereden. Het terrein is
dan om 08.00 uur open. Inschrijven
en programma staat op de site
www.paradijsracers.nl

Peelrunners
presteren goed
Door: Lopersgroep de Peelrunners
Voor lopersgroep de Peelrunners uit Horst was het op zaterdag 4 juni
de vierde wedstrijd van het Midden-Limburgs-Avond criterium.

Oxalis E1 en D1 veldkampioen
De teams E1 en D1 van korfbalvereniging Oxalis werden op de allerlaatste speeldag op zaterdag
28 mei kampioen. De E1 won overtuigend met 9-4 van DOS uit Asten en Heusden en de D1 had de
langste adem in de kraker tegen de directe concurrent Roka uit Beesel. Zij wonnen met 3-1. Dit seizoen
mocht Oxalis vier kampioenschappen vieren. De E1 en C1 werden zaalkampioen 2015-2016 en de E1 en
D1 werden veldkampioen 2015-2016. Op vrijdag 10 juni houden deze teams receptie van 18.30 tot
19.30 uur in de kantine op Sportpark ter Horst.

Een aantal lopers stond er al
goed voor in hun klassement.
Dit wordt bepaald over zes wedstrijden, waarvan de vier beste
gelopen resultaten bepalend zijn.
Deze worden bij elkaar opgeteld
via een puntentelling, die weer
het eindklassement bepaald. In de
vrouwen seniorenklasse staat Berly
de Groot er goed voor. Na drie
wedstrijden staat zij eerste. Bjorn

Van Deijnen liep voor het eerst
een 5 kilometerwedstrijd en was
dolgelukkig met een prachtige
tweede plek in 18,29 seconden. Giel
Janssen evenaarde zijn beste tijd en
werd vierde bij de mannen senioren.
Bij de 55-klasse veteranen deed
Wiel Brouwers ook goed mee en
werd vierde in zijn klasse. Piet Aarts,
Wim Philipsen en Huub Jansen liepen
in de veteranenklasse voor 6o+.

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
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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
dan 22 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Monaghan Champignons b.v. zoekt

STUDENTEN

Nieuwe tenues Véloklub Sèrum

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

Americaanseweg
108D Horst

✓ alle voorzieningen op begane grond
✓ tuin mét goede privacy
✓ bedrijfsruimte circa 425 m
✓ detailhandel mogelijk!
✓ geheel nog naar wens af te werken
✓ totaal gelegen op 1.1 hectare
✓ gewoon een zeer stijlvol gebouwd
2

huis!

De leden van fietsclub Véloklub Sèrum hebben onlangs nieuwe wielertenues gekregen. Deze zijn,
samen met wielerspeciaalzaak CycleXperience uit Uden, door de kledingcommissie ontworpen. Het logo
op de tenues is destijds uitgewerkt door het inmiddels overleden lid Jan Nabben. De Véloklub Sèrum,
opgericht in 1971, bestaat momenteel uit ongeveer 35 leden, afkomstig uit Sevenum en de omliggende dorpen. De leeftijden variëren van 18 tot 75 jaar. Jaarlijks fietsen ze zo’n veertig zondagen met
in totaal 4500 fietskilometers. Ook wordt er jaarlijks een fietsreis naar het buitenland georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op www.veloklubserum.nl (Foto: Hans van der Beele)

Wederom mooie
resultaten tijdens LZK
Door: zwemvereniging HZPC-Horst
Na de 29 medailles van vorig weekend was de wedstrijdploeg van HZPC-Horst ook het tweede weekend van de
Limburgse Zomerkampioenschappen succesvol. Op zaterdag 4 en zondag 5 juni werd het tweede deel van de LZK
gezwommen, wederom in het 50-meter zwembad in Kerkrade. Dit weekend kwamen de zwemmers van HZPC uit op
31 medailles.

Oppervlakte : 1.1 ha
Inhoud
: 780 m3
Bedrijfsruimte : 425 m2

€ 595.000.- kk

vraagprijs
landhuis
op circa 2000 m2
vraagprijs
geheel

€ 795.000.- kk

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
Er werd beduidend meer goud
veroverd: vijftien stuks, tegenover
de tien stuks van vorige week. Imke
van den Hoef (200 meter vrijeslag,
200 meter vlinderslag), Koen Koster
(200 meter vrijeslag, 100 meter en
200 meter vlinderslag, 400 meter
wisselslag), Manon Koster (200 meter
vrijeslag), Judith van Meijel (50 meter
schoolslag, 200 meter vlinderslag,
200 meter wisselslag), Björn Piket
(200 meter vrijeslag, 400 meter
wisselslag), Ilse Swinkels (200 meter
vlinderslag) en Serafina Vlijt (100 meter
vlinderslag) mochten zich Limburgs
kampioen noemen. Veel van hen
behaalden ook één of meerdere
zilveren en bronzen medailles.
Andere medailles werden gewon-

nen door Pleun van den Bergh (zilver
op 200 meter vlinderslag, brons op
400 meter vrijeslag), Floor Weijmans
(brons op 200 meter vrijeslag), Maud
Weijmans (brons op 400 meter vrijeslag
en 200 meter vlinderslag), Marlijn
Zwart (brons op 100 meter en 200
meter vlinderslag), het junioren-estafetteteam bij de meisjes, bestaande uit
Anna van Kuijk, Ilse Swinkels, Manon
van der Wielen en Pleun van den Bergh
(brons op 4x200 meter vrijeslag) en het
dames-estafetteteam, bestaande uit
Serafina Vlijt, Ingrid van Horen, Manon
Koster en Judith van Meijel (brons op
4x100 meter vrijeslag).
Geen (individuele) medailles,
maar opvallende resultaten en dikke
pr’s werden neergezet door Marloes

Janssen, Anne van Megen, Giel van
Megen en Lynn Vallen. Andere noemenswaardige vermeldingen zijn de
NJJK-limieten, gezwommen door Imke
van den Hoef op de 100 meter vrijeslag
en door het estafetteteam bij de meisjes junioren.
Voor veel zwemmers was dit de
laatste zwemwedstrijd van dit seizoen.
Zij mogen hun trainingen langzaam
afbouwen en genieten van een welverdiende vakantie. Voor de minioren,
die dit weekend niet aan de start kwamen, staan aankomend weekend de
Limburgse kampioenschappen op het
programma. De junioren en jeugd trainen nog door tot aan de Nederlandse
junioren-jeugdkampioenschappen van
16 tot en met 19 juni in Dordrecht.
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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

Loes Vermeulen
16 jaar
Kronenberg
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik hou niet van eetgeluiden. Daar word
ik altijd een beetje opgefokt van. Ik hou
wel van het geluid van muziek. Vooral
de muziek van Justin Bieber. Ik volg
hem al van kleins af aan.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een gele Seat Ibiza. Vroeger was mijn
lievelingskleur geel. Toen we op vakantie waren kwam er een gele Seat Ibiza
voorbij. Dat vond ik toen zo’n mooie
auto, dat het me altijd bijgebleven is.
Als je getuige zou kunnen zijn van
een gebeurtenis in het verleden,
welke zou dat dan zijn?
De eerste stap op de maan. Ik vind
het leuk om met helder weer naar
de sterren te kijken. Het lijkt me dan
ook super mooi om op de maan te

kunnen staan. Om getuige te zijn van
de gebeurtenis lijkt me leuk, maar het
liefst zou ik toch zelf die eerste stap op
de maan zetten.
Wat is je favoriete uitgaansgelegenheid in Horst aan de Maas?
Dat is er eentje waar iedereen heen
gaat, namelijk De Lange in Horst.
Zelf ga ik niet zo vaak uit, maar als
ik uit ga dan is het vaak tijdens een
thema-avond.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Toen ik zeven jaar was heb ik een keer
op het toneel gestaan met mijn oom
en tante. Zij spelen levend standbeeld.
In een theatershow heb ik een hoofdrol
mogen spelen. De grote zaal en de
aandacht die je krijgt zijn geweldig.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik voor het eerst sneeuw zag.
Vroeger woonden we in Horst en
toen had het op een dag heel hard
gesneeuwd. Toen ik wakker werd wilde
ik meteen naar buiten en heb ik de
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hele dag in de sneeuw gespeeld.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
‘Set fire to the rain’ van Adele. Ik heb
het de afgelopen tijd niet zo makkelijk
gehad. Adele vertelt bepaalde
gebeurtenissen heel mooi in dit lied.
Door dit lied kan ik bepaalde dingen
makkelijker naast me neerleggen,
omdat ik weet dat ik niet de enige ben
die dat heeft meegemaakt.
Stad of dorp?
Stad, omdat daar meer te beleven valt.
In het dorp waar we nu wonen moeten
we altijd ver van huis gaan om iets
te kopen. Bovendien is er in een stad
meer te beleven. Graag zou ik in een
stad aan de zee wonen, omdat ik hou
van surfen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een machine in de zee die golven
maakt in de zee van Nederland. Dit
zodat ik ook in Nederland kan surfen.
Ik ben met surfen begonnen in 2014.
Toen was ik op vakantie in Frankrijk.
De vrijheid die je hebt in de zee vind

mooi weer?
buitenterras

11.30 tot 14 uur

€ 22,50 pp
excl. drankjes

kinderen 0-4 jaar gratis
kinderen 4-12 jaar € 18,50
incl. free ticket JumpXL

ik geweldig. Mijn plan is om een opleiding te gaan volgen in Amerika, zodat
ik dit kan combineren met het surfen.
In Amerika zijn de golven namelijk een
stuk hoger en dus beter.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Amerika, omdat ik daar kan surfen
natuurlijk. Maar ook de cultuur spreekt
me wel aan. Alles gaat daar heel makkelijk. De wet is wel streng, maar dat
geeft me juist een veilig gevoel..
Wat is jouw stopwoordje?
Ik zweer het. Dit zeg ik heel vaak.
Niet alleen ik merk het, maar ook de
mensen om mij heen. Zij vinden mijn
stopwoordje gelukkig niet vervelend.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Twee jaar geleden heb ik beslist dat
ik ging stoppen met turnen. Dit heb
ik tien jaar lang gedaan. Maar door
een blessure was het niet meer mogelijk om te blijven turnen. Ik ben twee
jaar in behandeling geweest bij de
fysiotherapeut en het ziekenhuis.
Nu gaat het gelukkig weer beter.
Daarom heb ik onlangs besloten om te
gaan freerunnen. Dit lijkt een beetje
op turnen, maar bij freerunning hoef
je niet aan bepaalde eisen te voldoen
en kan je gewoon lekker je eigen ding
doen.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het stomste vak is geschiedenis.
Het interesseert me niet en ik ben er
dan ook heel slecht in. Het leukste vak
vind ik biologie, omdat het lichaam me
heel erg interesseert. Hier haal ik dan
ook goede punten voor.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Carnaval. Tijdens deze dagen kan ik
mezelf zijn. Bij ons in het dorp is het
dan een groot feest. Iedereen kent
elkaar en gaat helemaal los.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Een Barbapapa. Dit is een soort hoopje
met oogjes, dat zichzelf in alles kan
veranderen. Ik ken ze van vroeger, en
het lijkt me heel grappig om er een
te zijn.
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In het
water
Aardrijkskunde heb ik
altijd maar een vaag vak
gevonden, vooral ongrijpbaar.
Overstromingen, tornado’s,
vulkanen, tsunami’s? Dat is
wel een beetje een ver-vanmijn-bed-show. In Nederland
hebben we na de
Watersnoodramp in 1953 niet
meer veel hevigs meegemaakt
op dat gebied. Toch?
Vorige week kampten echter
vele delen van Noord-Limburg
met erge overlast door zware
regenval. Overstroomde beken,
dobberende putdeksels, modderpoelen op de snelweg en kelders
waarin je kunt pootjebaden.
De brandweer had het druk met
het wegpompen van al dat
water en zelfs het uitdelen van
zandzakken.
Het gala van het Dendron
College viel ook letterlijk in het
water. Voor het eerst in de
geschiedenis werd de stoet
afgelast wegens code oranje.
Heb ik weer. Gewapend met
paraplu schuifelde ik over de
rode loper van Blok 10 terwijl
de Middellandse Zee op me leeg
regende. Van binnen vervloekte
ik het feit dat ik niet ergens in
het noorden van Nederland
woonde, waar die donderdag
niet zo’n extreem weer was.
In Friesland tussen de koeien,
of zoiets. Een voordeeltje van die
regenbuien was gelukkig wel
dat ik daardoor niet aangegaapt
werd door heel Horst en
omstreken.
Volgens Gerrit Hiemstra,
de weerman van NOS, is de
zware regenval een voorbeeld
van weersituaties die we
waarschijnlijk in de toekomst
vaker mee zullen maken. Er staat
Nederland een nieuw klimaat te
wachten met hogere temperaturen, een sneller stijgende
zeespiegel, nattere winters,
hevigere buien en kans op
drogere zomers. Blijkbaar is
aardrijkskunde dichterbij dan ik
dacht. En wat betreft die steeds
sneller stijgende zeespiegel, is
wonen in Limburg toch zo slecht
nog niet.
Rosanne
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN, Discussieavond
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN Bouw je eigen wijk
Discussieplatform Vur Oow houdt op donderdag 30 juni een inspiratieavond. Deze vindt plaats in het Huis van de
Wijk in Horst en begint om 19.30 uur.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Het thema van de avond is
Bouw je eigen wijk. Als gastsprekers
zijn aanwezig Johan Berendsen,
ideeënmakelaar in Oss, en Joost

lige Norbertuskerk in Horst.
Opgeven voor deze avond kan
via geurts.judith@gmail.com of
06 23 00 31 36.

Muziek in De Locht
Het Seniorenorkest Onderbanken treedt op zaterdag 11 juni op in Museum De Locht in Melderslo. Op zondag
12 juni is het muziekgroep Vur de Wind die voor de muziek zorgt.
Deze dag is er tevens een demonstatie smeden en vindt verkoop plaats
van biologische groenten middels

* Gedurende de maand juni. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Stemkens van Peelgeluk Meijel.
Met hen kunnen bezoekers in discussie
gaan en ideeën uitwisselen. Het Huis
van de Wijk is gevestigd in de voorma-

een traditionele veilingklok. Kinderen
weven hun eigen doekje. Op deze zondag zijn er tevens speciale activiteiten

in de kapel vanwege de officiële overdracht van spullen uit de voormalige
kapel van Heierhoeve.

Bijeenkomst over dementie
in Sevenum
In zorgboerderij Gasterij Bergerbaan in Sevenum vindt op dinsdag 28 juni een bijeenkomst plaats over dementie
voor mantelzorgers en mensen met beginnende dementie.
Bergerbaan wil mensen met
beginnende dementie de mogelijkheid bieden om als vrijwilliger aan het
werk te gaan. Er wordt gekeken naar
de talenten van mensen met demen-

tie. Zo wil de zorgboerderij mensen
met dementie nuttig laten voelen en
met anderen in contact laten komen.
Het vrijwilligerswerk kan bestaan uit
bijvoorbeeld tuinieren, voorlezen of

helpen in een winkel.
De bijeenkomst begint om 19.00
uur. Opgave kan via gasterij@bergerbaan.nl

Dansvoorstelling
van balletschool Horst
METERIKSEWEG 66, HORST

De leerlingen van de afdeling klassieke dans van balletschool Horst geven om het jaar een dansvoorstelling.
Op zondag 12 juni om 11.00 en 14.30 uur vindt de voorstelling De Gelaarsde Kat en de Kikkerprins plaats in
’t Gasthoês in Horst.
Balletlerares Jacqueline Gielen verweefde de twee sprookjes met elkaar.
Voor alle ongeveer 95 leerlingen van
de balletschool werd een rol gevonden.

Zowel de allerkleinsten als de hoger
opgeleide danseressen komen aan bod.
De Gelaarsde Kat en de Kikkerprins is
een dansverhaal waarin betovering,

list en bedrog en goed en kwaad in
diverse dansen worden verbeeld.
Voor meer informatie, kijk op:
www.balletschool-horst.com

Feest bij
van €3 29

NU VOOR

99 ct
98

3

e

beste vriesvers winkel van NL!
En dat moet gevierd worden!
Looptijd : 9 t/m 14 juni

500 gram per stuk

Musical Annie in Horst
Musicalleerlingen van Feesterij en Danserij Froxx in Horst brachten op zondag 5 juni de musical
Annie. De musical werd tweemaal opgevoerd voor in totaal ruim 200 bezoekers. Zeventien leerlingen
stonden op het 60 vierkante meter grote podium, hoofdrolspeelster was Kristie te Baerts.
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VACATURE
Gediplomeerde doktersassistentes
Cohesie flexpool
Voor verschillende huisartsenpraktĳken in de regio
Noord-Limburg zĳn wĳ op zoek naar
doktersassistentes en praktĳkondersteuners somatiek
die per direct inzetbaar zĳn voor minimaal één dag
per week.

Concert bij hoeve de Kolck
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen organiseert op zondag 12 juni weer een concert op de binnenplaats van hoeve de Kolck op de Swolgenseweg in Broekhuizenvorst. Hier wordt uiteenlopende muziek
ten gehore gebracht. Voor de jeugd is er een springkussen. De deelnemende korpsen zijn fanfares
en muziekverenigingen uit Broekhuizenvorst, Lottum, jeugdorkest BMBM, Meerlo en Blitterswijck.
De muziek begint om 13.30 uur.

Melderslo viert honderdjarig
bestaan
In Melderslo wordt op zaterdag 9 en zondag 10 juli het honderdjarig bestaan van het dorp gevierd. Het hele
weekend zijn er diverse activiteiten gepland.
In 1916 werd gestart met de
bouw van een school in Melderslo.
Hiermee werd het bestaansrecht van
het dorp Melderslo een feit. Honderd
jaar later telt het dorp 2.000 inwoners.
Op zaterdag 9 juli wordt er bij
Museum De Locht een Vlasdag georganiseerd, waarbij dan van alles te
doen en te zien is rondom het thema
vlas. Vanaf het museum vertrekken

informatieve fiets- en wandeltochten.
KPJ Melderslo organiseert
‘s middags op de feestlocatie aan de
Sint-Odastraat een zeskamp, waarbij
verschillende teams het tegen elkaar
opnemen. De dag wordt afgesloten
met een feestavond.
Op zondag 10 juli wordt er
gestart met een Heilige Mis in de Sint
Odakerk, die geheel in het teken staat
van 100 jaar Melderslo. Daarna is er

een dorpslunch in MFC De Zwingel.
Van 13.30 tot 14.30 uur vindt er
in De Zwingel een officieel gedeelte
plaats met onder andere de presentatie van het boek ‘100 jaar Melderslo’.
Het weekend wordt afgesloten met
diverse activiteiten, zoals schminken,
een springkussen, een klimtoren en
verschillende optredens. Het feestterrein bij het MFC is geopend vanaf
12.00 uur.

Meister Rongen Peeltoernooi
Verschillende muziekverenigingen uit Horst aan de Maas doen in de weekenden van 18 en 19 en 25 en 26 juni
mee aan het Meister Rongen Peeltoernooi in zalencentrum D’n Binger in Meijel. Het toernooi beleeft zijn vijftigste
editie.
Slagwerkenensemble harmonie
St. Joseph uit Grubbenvorst doet op
zaterdag 18 juni mee in de eerste
divisie. Op zondag 19 juni is het
de beurt aan Fanfare Concordia uit
Meterik. Zij neemt ook deel in de
eerste divisie. Het slagwerkorkest
van die vereniging speelt vervolgens
op zaterdag 25 juni in divisie twee.
Op deze dag speelt ook muziekver-

eniging St. Hubertus uit Hegelsom in
divisie een. Muziekvereniging Monte
Corona Kronenberg en Evertsoord sluit
deze dag af, ook in de eerste divisie.
Op zondag 26 juni is het de beurt aan
de laatste vereniging uit Horst aan de
Maas: muziekvereniging St. Caecilia uit
America treedt dan op in divisie een.
Om stil te staan bij de vijftigste verjaardag van het evenement is er een

jubileumviering aan het slot van het
toernooi. Muziekvereniging St. Caecilia
uit America voert hierbij een voor
de gelegenheid gecomponeerd een
muziekwerk uit onder leiding van Frank
Steeghs. Ze doet dit in samenwerking
met een samengesteld slagwerkorkest
uit gemeente Peel en Maas.
Voor meer informatie, kijk op
www.peeltoernooi.nl

Nominaties voor Muulke
Twee toneelverenigingen uit Horst aan de Maas zijn in totaal vijf keer genomineerd voor een Muulke, de
provinciale toneelprijs voor amateurtoneel. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 24 juni.
Het stuk ’n Maatje Meer van
Theater Kleinkunst uit Horst werd
genomineerd voor meest bijzondere
voorstelling. Speler Maichel van
Dreumel werd voor dezelfde voorstelling genomineerd voor meest

opvallende man in een kleine rol.
Miriam Philipsen kreeg een nominatie
voor haar rol als tante Anna in ‘t is
ówwen daag, Eddie van toneelvereniging De Vrije Spelers uit America.
Dezelfde vereniging maakt ook kans

op een prijs in de categorieën meest
opvallende vormgeving en meest
bijzondere promotie voor een voorstelling.
De Aovend van ’t Muulke vindt
plaats in het Munttheater in Weert.

Functie-eisen
Je bent in bezit van het diploma doktersassistent
niveau 4
Je hebt ervaring met Zorgdossier (HIS)
Je beheerst de Nederlandse taal zowel in woord als
in geschrift
Je bent in staat om helder met de zorgvrager te
communiceren
Je bent hulpvaardig en geduldig
Je kunt zelfstandig werken binnen het team van de
huisartsenpraktĳk
Voldoe jĳ aan bovenstaande functie-eisen en
ben je gemotiveerd om bĳ (verschillende)
huisartsenpraktĳken te werken?
Schrĳf je dan in via onze website: www.flexpool.org.
Vragen?
Neem gerust contact op met Desiree van Limpt:
d.vanlimpt@flexpool.org | 085 902 20 85

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
11 juni 2016

Bij 1 kilo gegrilde spareribs
500 gram kartoffelsalade

GRATIS

4 heerlijke kipschnitzels €5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Van Rens blauwe bessen is op zoek naar

Gemotiveerde

blauwe bessen
plukkers m/v
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 hou je van aanpakken.
- Flexibel in verband met wisselende
werktijden en weersomstandigheden.
Heb je interesse, neem dan contact met ons op via
e-mail: administratie@vanrensblauwebessen.nl
Swolgensedijk 19, Melderslo
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Dorpentour
Jeugdtoneel Flink!
Jeugdtoneelvereniging Flink! houdt van vrijdag 10 tot en met zondag
12 juni een dorpentour door Horst aan de Maas.
Flink! is een samenwerking tussen
toneelverenigingen uit de gemeente
Horst aan de Maas. Op vrijdag 10 juni
wordt er gespeeld in de Niks in Horst,
op zaterdag 11 juni in de Bondszaal in
America en op zondag 12 juni in het

Parochiehuis Tienray.
De basisschoolgroep presenteert
het stuk Zakkenrollers, waarna de
middelbare schoolgroep volgt met
De vloer op. Kijk voor meer informatie
op www.flinkjeugdtoneel.nl.

Harmonie St. Joseph

Tweede editie
Vrienden van Mèrthal Live
In de Mèrthal in Horst vond zaterdag 4 juni de tweede editie plaats van Vrienden van Mèrthal Live.
Het publiek zag deze avond een keur aan artiesten van Horster bodem optreden. Zo’n vijftig muzikanten afkomstig uit Horst aan de Maas stonden op het podium, waaronder Roy Gubbels, Jean Custers,
Ankie Wijnands, Lotte Spreeuwenberg, Roy Verbeek en Stijn Vullings. In 2014 werd dit evenement voor
het eerst georganiseerd.

Tweede editie
veerconcert
Harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst brengt samen met Muziekvereniging Fanfare Velden op zaterdag 18 juni voor de tweede keer een veerconcert aan de overs van de Maas.
De dirigenten van beide verenigingen en ruim honderd muzikanten zijn al enige tijd druk bezig
met de voorbereidingen. Er staat
blaas- en slagwerkmuziek op het
programma. Veerbedrijf Ton Paulus
zorg er deze avond voor dat het

publiek vanaf de Veldense Maasoever
naar Grubbenvorster zijde overgezet
wordt. Het concert duurt van 20.00 tot
22.30 uur. Vanaf 19.30 uur luisteren
jeugdmuzikanten van beide verenigingen de overtochten op de veerpont
muzikaal op.

steeghoek 10, 5975 NR Sevenum
www.peetersmols.nl
Peeters-Mols is een transportbedrijf dat al ruim 25 jaar
transporten verzorgd van losgestorte goederen in de
bouw en agrarische sector.
We zijn een familiebedrijf dat is gevestigd in Sevenum met
11 auto’s; dit zijn trekkeropleggers en containerauto’s.
Zondag 12 juni van 10 tot 16 uur
openen een 11-tal bedrijven aan de
Zeesweg in Sevenum hun deuren.
Wees welkom!
Ideaal om te voet of per fiets de bedrijven te
bezoeken. Tussen wandelknooppunt 77 en 86.

Beleef de Zeesweg

We zoeken een nieuwe collega voor de functie

nationaal/internationaal
chauffeur
( fulltime)

Functie-omschrijving
Wij zoeken een chauffeur voor transport van agrarische producten en losgestorte goederen. Omdat we seizoenen hebben
in ons werk moet je geen 9 tot 5 mentaliteit hebben en flexibel
zijn. Je hebt een affiniteit met agrarisch werk en kunt goed in
een team samenwerken.
Functie-eisen:
• Rijbewijs CE
• in bezit van bestuurderskaart
• code 95
• geen probleem om een keer te overnachten
• woonachtig in de buurt van Sevenum
Heb je belangstelling voor deze functie?
Mail dan jouw cv naar info@peetersmols.nl onder vermelding
van vacature chauffeur.

chauffeurs

Tevens zoeken we
voor het seizoen
2016/2017 voor het rijden van suikerbieten van
september tot en met januari.
Heb je interesse om bieten te komen rijden (hele week of
enkele dagen) stuur dan een mail naar info@peetersmols.nl
onder vermelding bieten chauffeur.
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Slootjesdag in ‘t Sohr
IVN De Maasdorpen houdt op zondag 12 juni een slootjesdag bij ’t Sohr op de grens van Swolgen en Broekhuizenvorst. De dag duurt van 13.00 tot 16.00 uur.

De Smidse bestaat
vijf jaar
Complex De Smids, gelegen aan het Smidseplein in Horst, bestaat vijf
jaar. De bewoners vieren dit op zaterdag 11 juni.
trappenhal te hangen. De bewoners
gaan daarna naar Liesbeth’s Grand
Café, waar de voorzitter van het complex Jan Leunissen een toespraak geeft
en Joep van Wegberg optreedt.

In de ontvangsthal komt een
plaquette te hangen, die de oudste bewoonster van het complex, Jo
Stroobant, gaat onthullen. Daarnaast
komen er foto’s en schilderijen in de

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Kantoor
ruimtes

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Kinderen kunnen deze middag
samen met hun (groot)ouders waterdiertjes uit de vijver scheppen. De scholenwerkgroep van IVN De Maasdorpen
zorgt voor schepnetjes waarmee de
waterdiertjes kunnen worden gevangen

en stelt zoekkaarten beschikbaar voor
het op naam brengen van de vangst.
Met een vergrootglas, loep of een
microscoop kunnen de beestjes bekeken
worden. De vijver ligt tussen Swolgen
en Broekhuizenvorst, waar de Legert

(Swolgen) over gaat in de Molenweg
(Broekhuizenvorst). De organisatie
vraagt ouders hun kinderen te begeleiden en raadt aan laarzen te dragen.
Voor meer informatie neem contact op
met Henny Grouls via 077 398 2971.

vanaf

Mitchell
van
schilder

De routes vertrekken vanuit
Sevenum en Kronenberg en lopen
door de kern, bossen en velden.
Op de laatste dag eindigen alle
afstanden bij de blokhut en van
daaruit is er een gezamenlijk defilé

naar het Raadhuisplein in Sevenum.
Daar zullen de medailles worden
uitgereikt door wethouder Birgit
op de Laak. Op zondag 26 juni kan
er in samenwerking met Knopen
Lopen Sevenum ook een afstand van

20 kilometer worden gewandeld.
Voor meer informatie hierover kijk
op www.knopenlopen.nl
Voor meer informatie over de
gehele vierdaagse zie
www.jongerengildesevenum.nl

Vocal Connexion in Middelburg

€ 250,00 all-in

werken

Gezocht

America Tel. 06-12359686

bouwkavel
in Horst

Wandel4Daagse Sevenum
In Sevenum wordt dit jaar van donderdag 23 juni tot en met zondag 26 juni de Wandel4Daagse gehouden.
De vierde editie van dit evenement wordt georganiseerd door het Jongerengilde Sevenum. Er kunnen afstanden
van 5 en 10 kilometer worden gelopen.

tel. 06-24192401
Businesscentrumhorst.nl

Kavelgrootte tussen 500-1000 m2
paul.riswick@hetnet.nl
of 06-55844652

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

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

Het koor Vocal Connexion uit Sevenum onder leiding van Marcel Engelen heeft zaterdag 4 juni opgetreden in
Middelburg op Middelburg Volkoren. Hier traden bijna honderd koren op.
HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

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

Wij zoeken op korte termijn voor een van onze relaties
(horeca onderneming) een

Administratief medewerk(st)er
voor minimaal 8 uur per week.

Ervaring met boekhoudsoftware (bij voorkeur Accountview) en
Microsoft Office is een pré.
De werkzaamheden die bij deze functie horen, zijn als volgt:
• Verzorgen van de debiteuren- en crediteurenadministratie
• Verwerken van bankafschriften en kasmutaties
• Verwerken van mutaties op tussenrekeningen
• Overzicht houden en uitvoeren op financiële boekingen
• Meewerken bij het opstellen van de jaarrekening
Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met onze adviseur
Piet Wagemans via 0478-692197 of piet@kantoorwagemans.nl

Elk jaar melden zich honderden
koren aan en moet er geloot worden
welke koren aanwezig mogen zijn
bij Middelburg Volkoren. Het eerste
optreden van Vocal Connexion was
om 13.00 uur in de Oud-Katholieke
Kerk op de Zuidsingel. Doreen had de
presentatie voorbereid en vervolgens
zong het koor de nummers van het
eerste blok: ‘Mary did you know’, ‘

Hald mich ens vas’ en ‘Avé Maria’. In
het tweede blok zongen ze ‘Bed of
Roses’, ‘Family tree’ en ‘Say Geronimo’.
“Het optreden in deze kerk ging super
en de akoestiek was prachtig”, aldus
het koor.
Nadat er foto’s gemaakt werden
op de trappen voor de kerk en een
stukje gezongen voor Omroep Zeeland
die hier tv opnames maakte, begaf het

koor zich naar de volgende
locatie: Verpleeghuis Willibrord.
“Het was een warme en geheel
andere locatie als de eerste en deze
keer begonnen we met ‘Ice Queen’,
gevolgd door ‘True Colors’ en ‘Stil in
mij’”, vertelt het koor. In het tweede
blok werd nogmaals ‘Bed of Roses’,
‘Family Tree’ en ‘Say Geronimo’
gezongen.

Kantoor
WAGEMANS

Kantoor
WAGEMANS

ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

De Cocq van Haeftenstraat 13 - 5864 BA Meerlo
Tel. 0478 69 21 97 www.kantoorwagemans.nl

Uw adviseur
is altijd dichtbij...
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cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Concert

Autocrossweekend

zo 12 juni 13.30 uur
Organisatie: Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen
Locatie: Hoeve de Kolck

za 11 en zo 12 juni
Organisatie: autocrosslcub
De Paradijsracers
Locatie: het Peeldijkje

Griendtsveen

America

Dansvoorstelling
De Gelaarsde Kat en
de Kikkerprins

Vlooienmarkt

Seniorenwandeling
Heere Peel
do 9 juni 14.00 uur
Vertreklocatie: parkeerplaats bij
kruising Lobraar/Naaldhoutweg

zo 12 juni 11.00-14.00 uur
Organisatie:
Bond van Ouderen en Carnaval
Stichting De Klotbultjes
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

zo 12 juni 11.00-14.30 uur
Organisatie: balletschool Horst
Locatie: ’t Gasthoês

Dorpentour jeugdtoneel
za 11 juni 19.30 uur
Locatie: Bondszaal
Organisatie: Flink! Jeugdtoneel
Horst aan de Maas

Broekhuizen
Wandelen
met natuurgids

wo 15 juni 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Vertreklocatie: Theetuin
De Roode Vennen

Broekhuizenvorst

Horst

Café De Verbeelding

Jubileum De Smidse

Overdracht inventaris
kapel Heierhoeve

zo 12 juni 13.00-16.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: vijvers van ’t Sohr

za 11 juni
Locatie: De Smidse en Liesbeth’s
Grand Café

zo 12 juni
10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

MEUBEl
MEUBEl

Tienray
Dorpentour
jeugdtoneel

De elfde editie van Bokstock
vindt op vrijdag 10 en zaterdag
11 juni plaats in Swolgen.
Tijdens het weekend wordt er
een dorpstoernooi georganiseerd
en is er aansluitend een feest in
de tent. Het evenement vindt
plaats in de wei aan de Jan van
Swolgenstraat.
Na afgelopen jaren onder andere
een stormbaan en
touwtrekcompetitie te hebben gehad,
is er dit jaar tijdens Bokstock een
bubbelvoetbaltoernooi. Op vrijdag
begint dit toernooi om 19.00 uur voor
bedrijven en iedereen vanaf 16 jaar.
DJ Joris Thijssen verzorgt de muziek in
de tent op vrijdag.
Op zaterdag begint het toernooi
om 14.00 uur voor iedereen vanaf
16 jaar. Voor de kleinsten is er die
middag een springkussen aanwezig.
Vanaf 20.00 speelt de band Party
Criminals in de tent. DJ Timmie sluit
de zaterdagavond af.

zo 12 juni 11.00 uur
Organisatie:
Flink! Jeugdtoneel
Horst aan de Maas
Locatie: Parochiehuis

za 11 juni en zo 12 juni
Locatie: Museum De Locht

Slootjesdag

FABRIEKS VERKOOP

Swolgen

Muziek in De Locht

vr 10 juni 19.30 uur
Locatie: OJC Niks
Organisatie: Flink! Jeugdtoneel
Horst aan de Maas

FABRIEKS
FABRIEKS VERKOOP
VERKOOP

do 16 juni 20.30 uur
Locatie: café ‘t Hukske

vr 10 en za 11 juni
Locatie: wei aan de Jan van
Swolgenstraat

Melderslo

Dorpentour jeugdtoneel

Dorpraadsvergadering

Bokstock

zo 12 juni
Organisatie: Set Up
Locatie: camping ’t Karrewiel

vr 10 juni 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

za 11 juni
Organisatie: VC Meterik
Locatie:
sportpark De Vonckel

di 14 juni 20.00 uur
Locatie: café De Beurs

Camping ’t Karrewiel
Jeugd Beachtoernooi

Breicafé

Bubbel
voetbal
op
Bokstock

Buitentoernooi

Zomer Darts Horst

Meerlo

do 9 juni 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Swolgen

Meterik

OUtlEt
VEnlO
!
OUtlEt VEnlO!

FABRIEKS
FABRIEKS VERKOOP
VERKOOP
FABRIEKS VERKOOP

nERgEnS
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-- BAnKStEllEn
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nERgEnS
gOEdKOPER!
BAnKStEllEn
En
BOxSPRIngS
7
WEEK OPEN
OPEn gA
VOOR OPEnIngStIJdEn
nAARKOOPAVOND
dE WEBSItE
7 dAgEn
DAGEN PER
PER WEEK
- ZONDAG
ALTIJD OPEN - VRIJDAG
7
OPEn
gA
nAAR dE WEBSItE
7 dAgEn
dAgEn PER
PER WEEK
WEEKGA
OPEn
gA VOOR
VOOR OPEnIngStIJdEn
OPEnIngStIJdEn
VOOR OPENINGSTIJDEN
NAAR ONZE WEBSITE nAAR dE WEBSItE
LEEFHOEK UTRECHT DIV OPSTELLINGEN
STOFFEN EN LEDER MOGELIJK
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DRUK/ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN

€€ 1395,1395,-

€€ 399,399,-

KLEUREN STOF EN KONGOLEDER
KLEUREN STOF EN KONGOLEDER
€
895,LEVERBAAR WINKELPRIJS € 2595
€ 1195,€ 1295,LEVERBAAR WINKELPRIJS
€ 2595
NU ACTIE € 1195,NU ACTIE € 1295,VEnlO!
NU ACTIE € 1195,-MEUBEl OUtlEt
NU ACTIE € 1295,Kloosterstraat
25 Blerick
- 06-57932741
www.meubeloutletvenlo.nl
Kloosterstraat
25 Blerick
- 077 - 851 08 -36
- www.meubeloutletvenlo.nl
MEUBEl
OUtlEt
VEnlO!
MEUBEl OUtlEt VEnlO!

LEDER LEVERBAAR WINKELPRIJS
LEDERVAN
LEVERBAAR WINKELPRIJS
€ 2495 € 1395,- NU
€ 2495 NU ACTIE

NU ACTIE

Kloosterstraat
Kloosterstraat 25
25 Blerick
Blerick -- 06-57932741
06-57932741 -- www.meubeloutletvenlo.nl
www.meubeloutletvenlo.nl

09
06

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

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
10 t/m 16 juni 2016
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

112

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

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Opel Kadett Treffen Kronenberg

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Het Evenemententerrein in Kronenberg was van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni het decor voor
het jaarlijkse Opel Kadett C Treffen. Dit werd georganiseerd door de Opel Kadett C Club Nederland.
Geïnteresseerden konden op het terrein niet alleen zo’n 150 auto’s bewonderen, maar onder meer ook
onderdelen kopen. Op zondagmiddag werden de prijzen uitgereikt voor de mooiste Kadett C’s van elke
type en kreeg de eigenaar van de mooiste Kadett C van de club de wisselbeker overhandigd.

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

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

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

11.00

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

Een gezonde huid, een goed gevoel
Huidproblemen, ongewenste haargroei of vochtophoping?
Zet met Evelien van Huidzorg Sevenum de eerste stap naar een zichtbaar gezonde huid.
Want door er goed uit te zien, voelt u zich beter.

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
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TV-TOPDEALS VOOR ELKE SITUATIE!

199,-

399,-

169,PHILIPS

FULL HD LED-TV 22PFK4000

279,-

SMART

GRATIS SONY
BEZORGEN

449,-

GRATIS SAMSUNG

HD-READY TV KDL32R500
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43

43

499,-

349,-

SONY

FULL HD LED-TV KDL40R550

599,-

399,-

SMART

GRATIS LG
BEZORGEN

GRATIS SAMSUNG

FULL HD LED-TV 43LF590
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1

10
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SAMSUNG

FULL HD LED-TV UE40J6370

GRATIS PHILIPS
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NU

699,-

SMART

BEZORGEN &
INSTALLEREN

BEZORGEN
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r.JDSP%JNNJOH1SPm[XBSUJTÊDIU[XBSU

999,-

579,-
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FULL HD LED-TV UE43J5600
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cm

cm
1
10
’’
➞
40

799,-

SMART

449,-

SMART
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499,-

SMART

GRATIS

FULL HD LED-TV UE32J5600

BEZORGEN
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r)FSU[CFFMEWFSXFSLJOH
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r DN -&%57
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349,-

SMART

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

899,-

SMART

GRATIS SAMSUNG

ULTRA HD LED-TV 43PUK7100

ULTRA HD LED-TV UE40KU6470

BEZORGEN &
INSTALLEREN
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rY)%.* Y64# Y4$"35

r DN
r1JDUVSF2VBMJUZ*OEFY 12* 
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GENIET METEEN VAN UW NIEUWE TELEVISIE!
Bij Electro World Tummers nemen wij u alle zorgen uit handen. Onze service stopt namelijk niet wanneer u bij ons
de winkel verlaat. Zo wordt uw televisie uiteraard geheel gratis bij u thuis bezorgd, en kunnen wij deze indien
gewenst ook meteen voor u installeren. Wilt u de televisie ophangen aan de wand? Ook dat is geen probleem. Wij
regelen het voor u. Wij zorgen ervoor dat u meteen van uw televisie kunt genieten. Heeft u naderhand nog ergens
hulp mee nodig? Ook dan staan we voor u klaar. Ons toegewijde service team is 7 dagen per week bereikbaar. Zelfs
op zondag. Dat is super service!
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!

