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‘Saamhorigheid
in een dorp’
In Melderslo vond op zaterdag 9 en zondag 10 juli een feestweekend plaats ter ere van het honderdjarig bestaan van het dorp. Het hele weekend waren er overal in het
dorp activiteiten georganiseerd om het jubileum te vieren.

‘Plannen Kasteelse Bossen
ambitieus met Horster maat’
De Stuurgroep Kasteelsche Bossen gaat ervan uit dat het nieuw te bouwen zwembad een plek krijgt in de
Kasteelse Bossen in Horst. “Het zou heel vreemd zijn als er uiteindelijk voor een andere plek wordt gekozen”,
zegt HZPC-voorzitter Han Geurts. De stuurgroep presenteerde donderdag 7 juli haar visiedocument over
De Kasteelsche Bossen.
De Kasteelsche Bossen is
overigens nog een werknaam
“Sportzone, zoals het plan eerst
heette, dekt de lading niet meer”,
aldus Leon Litjens die namens RKsv
Wittenhorst deel uitmaakt van de
stuurgroep. “Intussen hebben onder
meer ook het onderwijs en bedrijfsleven zich aangesloten bij het project.
We hebben voor de werknaam
Kasteelsche Bossen gekozen. Een
communicatiebureau gaat voor ons

aan de slag om een nieuwe naam te
bedenken. Die krijgen we deze week te
horen.”
Als alle ideeën van de stuurgroep
tot uitvoering worden gebracht, dan
wordt de Kasteelse Bossen een gebied
waar cultuur, onderwijs, sport en recreatie hand in hand gaan. “De vergelijking met het Vondelpark in Amsterdam
is al gemaakt”, zegt Gerard Lok,
sportconsulent van gemeente Horst aan
de Maas. Een greep uit de plannen: de

voorburcht van Huys ter Horst wordt
herbouwd en vormt dan het middelpunt van het gebied. In het gebouw is
plek voor onder meer een museum,
een gezondheidscentrum en een
informatiecentrum. Voetbalvereniging
Wittenhorst, tennisvereniging HTC
en de scheidsrechtersvereniging
Horst-Venray willen een gezamenlijke
accommodatie bouwen.
Lees verder op pagina 02

Op zaterdag was er een fiets- en
wandeltocht, waarbij deelnemers
op verschillende punten in het
dorp mee konden doen met activiteiten. ’s Middags vond er een
6-Kamp plaats, georganiseerd door
KPJ Melderslo. ’s Avonds was er een
dorpsfeest. Verschillende ‘Vrienden
vaan de Melderse’, waaronder de
nationaal bekende band Afterpartees,

traden op en volgens voorzitter Paul
Gilissen was de avond een succes:
“Er kwamen veel meer mensen dan
we verwacht hadden. We hadden
gerekend op zo’n 500 man, er zijn
er uiteindelijk rond de 700 in de tent
geweest,” vertelt Gilissen. “En daarnaast was het ook gewoon heel
gezellig.”
Lees verder op pagina 05
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‘Plannen Kasteelse Bossen ambitieus
met Horster maat’
De plannen beperken zich echter
niet enkel tot de Kasteelse Bossen.
Aan de overzijde van de Venrayseweg
zijn een nieuwe renbaan voor de
Peelrunners gepland en een tweede
sporthal naast de bestaande Dendron
Sporthal. De twee gebieden worden
met elkaar verbonden door de aanleg
van een zogenaamde ovonde, een
ovale rotonde, op de plek waar nu de
verkeerslichten staan. Het idee van de
stuurgroep is om in het centrum van
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Horst al een ingang naar de Kasteelse
Bossen te creëren. De stuurgroep wil
de ontkluizing van de Kabroeksebeek,
die nu nog deels ondergronds stroomt,
op de Jacob Merlostraat nog een stapje
verder brengen, zodat de beek nog
meer zichtbaar wordt. Door het afbreken van het pand van de voormalige
slagerij Geurts, ontstaat er vervolgens
een opening. “Op dat deel van de weg
willen we een soort brug creëren. Dat
is geen fysieke brugverbinding, maar
bijvoorbeeld het reliëf van een brug in
het asfalt gefreesd.”
Een ambitieus plan, beamen de
leden van de stuurgroep, maar zeker
niet te ambitieus. “De Horster maat
wordt niet uit het oog verloren”, aldus
Han Geurts. “Het is voor 95 procent
Horster maat en de overige 5 procent
geeft het gebied net dat beetje extra
dat het onderscheidt van de rest.” De
kosten zijn tot nog toe berekend op
29,2 miljoen euro en de verwachte
uitvoertijd is 10 tot 15 jaar. “Het is overigens niet zeker dat de plannen ook
zo worden uitgevoerd, zoals ze staan
beschreven”, zegt Litjens. “Gaandeweg
ontstaan er nieuwe dynamieken en
melden zich partijen die ook mee willen doen.” De stuurgroepleden zijn blij
met de samenwerking die is ontstaan
tussen de verschillende organisaties.
Hans van der Sterren van Parkhotel
Horst: “Zo ontstaat er een netwerk

Het visiedocument werd donderdag 7 juli
aangeboden aan wethouder Bob Vostermans
dat goud waard is voor ondernemers
en verenigingen.” Nieuwbouw in de
bossen wordt zoveel mogelijk vermeden. “Er gaat geen enkele boom om”,
belooft Litjens.
De twee grootste componenten
in het document zijn de plannen voor
een tweede sporthal en de bouw van
een nieuw zwembad. Reinier Meesters,
voorzitter van volleybalclub Hovoc:
“De huidige sporthal De Berkel is te

klein. Als er een nieuwe hal komt, die
moet gaan voldoen aan de normen
voor topsport, dan zijn de avonduren
zo gevuld. Belangrijk is dat er gezorgd
wordt voor een goede bezettingsgraad
overdag. Daarvoor zijn we in gesprek
met onder meer de basisscholen.” Als
het aan de stuurgroep ligt, krijgt het
nieuwe zwembad een plek naast anco
lifestyle centre. Gerard Lok: “Mocht de
gemeenteraad uiteindelijk beslissen dat

het huidige zwembad toch wordt verbouwd, dan gaan de overige plannen
in de Kasteelse Bossen gewoon door.”
“Een nieuw zwembad vormt natuurlijk
wel een aanjager en kan voor nog
meer reuring in het gebied zorgen”,
vult Meesters aan.
Het is nog niet bekend wanneer de
gemeenteraad van Horst aan de Maas
beslist over de plannen.

RIVM: Meer gezondheidsklachten voor
omwonenden intensieve veehouderij
Wonen in de buurt van een (intensieve) veehouderij kan een nadelig effect hebben op je gezondheid. De longfunctie kan hierdoor verminderen. Ook
wordt de kans op longontstekingen groter. Dat blijkt uit een driejarig onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrechts, Wageningen Universiteit en NIVEL.
Het onderzoek werd in opdracht van
de overheid uitgevoerd. De opdracht
was te onderzoeken of intensieve
veehouderijen, zoals het Nieuw
Gemengd Bedrijf (NGB) dat in Grubbenvorst gepland staat, schadelijk zouden
kunnen zijn voor het welzijn van
omwonenden. De onderzoeken laten
zien dat er mogelijke verbanden zijn
gevonden tussen het wonen in de
omgeving van veehouderijen en de
gezondheid.
Staatssecretaris van Economische
Zaken Martijn van Dam en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en
Milieu reageerden donderdag op het
onderzoek van het RIVM. “De resultaten geven reden tot bezorgdheid.
Het kabinet beraadt zich dan ook op
maatregelen”, lieten zij in een brief
aan de Tweede Kamer weten. Ze geven
aan zich met de sector te willen buigen
over maatregelen om de luchtkwaliteit
rondom veehouderijen te verbeteren.
“Daarnaast is het belangrijk dat provincies kunnen sturen op dieraantallen in
zowel het belang van de kwaliteit van
de leefomgeving als in het belang van
volksgezondheid.” De staatssecretarissen werken aan een wetsvoorstel om
dit te realiseren.
Belangenvereniging Behoud de
Parel maakt zich al jaren zorgen over de
gezondheid van omwonenden van het
NGB, waar 1,3 miljoen kippen en zo’n

35.000 varkens in zouden komen. Zij
spraken dinsdagavond 12 juli in tijdens
de gemeenteraadsvergadering in Horst
aan de Maas. “De politieke leiding van
Horst maar ook Limburg zal tot het
inzicht moeten komen dat het beter is
nu het tij te keren dan in de toekomst
alleen maar meer problemen te veroorzaken. Helaas zijn er weer zes kostbare
gezondheidsjaren verloren gegaan. U
wilt in 2025 toch de gezondste regio
van Nederland zijn?” vraagt André
Vollenberg de raadsleden. Ook een aantal gemeenteraadsfracties sprak dinsdag
haar zorgen uit over de resultaten. Thijs
Lenssen van SP vroeg duidelijkheid over
het al dan niet functioneren van het
meetpunt in Grubbenvorst. Wethouder
Birgit op de Laak antwoordde dat het
probleem met het meetpunt bekend
is en dat het aan de provincie dit op te
lossen. Over het RIVM-onderzoek geeft
ze aan dat de gemeente en provincie
nu aan de slag gaan met het duiden
van de resultaten.
Gemeente Horst aan de Maas geeft
in een verdere verklaring aan dat een
eenvoudig algemeen antwoord op de
vraag “En wat betekent dit nu?” niet te
geven is. “De resultaten van het onderzoek leiden tot vervolgvragen waarvoor
nader onderzoek nodig is. Voordat
richtinggevende uitspraken gedaan
kunnen worden en de resultaten kunnen worden vertaald in normen is dit

nodig.” Over het NGB geeft een woordvoerder aan dat alle vergunningen
door provincie en gemeente verleend
zijn. “Een aantal daarvan is inmiddels
onherroepelijk geworden en een aantal
verleende vergunningen is nog ‘onder
de rechter’. Als gemeente wachten we
de nog lopende procedures af.”
Ook een aantal Limburgse politieke

partijen heeft inmiddels vragen gesteld
aan het College van Gedeputeerde
Staten. Zij willen ook weten hoe de
provincie zich hard gaat maken voor het
terugdringen van het aantal stuks vee
en in welke gebieden bewoners meer
risico lopen. In Horst aan de Maas wordt
op woensdag 5 oktober een themaavond gehouden over het onderwerp.

Aanbieding
Brasserie de Huiskamer

6-gangen menu
(voor 2 personen)
Efkes Anders

3-in-1 lunch

(voor 2 personen)

€ 105,00

€52,50
€ 24,00

€12,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Molenzijweg Swolgen

’Gemeente durft confrontatie
Rijdende Rechter niet aan’
Gemeente Horst aan de Maas durft de confrontatie met het tv-programma ‘De Rijdende Rechter’ niet aan.
Vincent Beerens en Jopie van der Schilden hebben de gemeente gevraagd om de Molenzijweg te Swolgen aan te
wijzen als 30 kilometer-zone. De gemeente weigert dit, en daarom hebben Beerens en Van der Schilden De
Rijdende Rechter ingeschakeld.

Trampoline Roeffen Mart
Bij speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst werd de nieuwe
trampoline maandag 11 juli officieel in gebruik genomen door de
kinderen van basisschool De Brink uit Melderslo. De school droeg
bij aan de trampoline met de opbrengst van haar kerstmarkt.
De kinderen van basisschool De Brink haalden bijna 2.000 euro
binnen met hun kerstmarkt en schonken dat bedrag aan
Stichting Speeltuin Roeffen Mart. Dit bedrag werd aangevuld met
donaties van Grubbenvorster inwoners, BSO De Roversbende uit
Horst en Transport en Logistiek Nederland.

Fietsers gewond bij
ongeluk Swolgen
Op de Kasteelweg in Swolgen zijn zondagmorgen 10 juli twee
wielrenfietsers ernstig gewond geraakt toen zij in botsing kwamen met
een auto.

De Molenzijweg in Swolgen is
momenteel een 50 kilometer-zone en
volgens Beerens is dat levensgevaarlijk: “Het is een zeer onoverzichtelijke
weg. Het is er te smal en vanuit
opritten kun je amper zien of er iets
aankomt.” Toen Beerens en Van der
Schilden bij de gemeente daarom een
verzoek indienden om van de straat
een 30 kilometer-zone te maken,
weigerde de gemeente dit echter
direct. Beerens: “In eerste instantie
zeiden ze dat de Molenzijweg buiten
de bebouwde kom lag. Dat argument
was door ons snel weerlegd, maar
daarna liet de gemeente ons weten
dat de Molenzijweg geen woonwijk is,
en dat ze er daarom niets aan kunnen
doen. Daarnaast zou verkeersveiligheid

geen reden zijn voor een snelheidsbeperking.”
Beerens en Van der Schilden
besloten daarop het programma De
Rijdende Rechter in te schakelen,
om de situatie te door een onafhankelijk persoon te laten beoordelen.
Het programma was enthousiast en
wilde er graag een item van maken,
maar gemeente Horst aan de Maas
weigerde alle medewerking. Beerens:
“De gemeente handelt naar eigen
zeggen volgens de wet correct en
vindt het daarom niet nodig om er
een onafhankelijke instantie te laten
kijken.” Beerens en Van der Schilden
verbazen zich hier sterk over: “Als ze
toch zo zeker weten dat ze gelijk
hebben, hebben ze toch ook niets te

verliezen? Sowieso is het enige risico
dat ze lopen dat ze een extra bordje
moeten ophangen,” aldus Beerens.
Als de gemeente medewerking
blijft weigeren, houdt het voor Beerens
en Van der Schilden op. “Ik kan ze niet
dwingen om mee te doen met het
tv-programma, laat staan dat ik ze kan
dwingen om van de Molenzijweg een
30 kilometer-zone van te maken,” zegt
Beerens. “Maar toch blijven we hopen
dat ze van gedachten veranderen.”
Een woordvoerder van de gemeente
laat in een reactie weten dat ze bij
haar standpunt blijft. “We handelen
naar de wet en het zou een beetje
vreemd zijn wanneer we ons moeten
verdedigen in een tv-programma wanneer we de wet naleven.”

Het ongeluk gebeurde toen de
auto, bestuurd door een 42-jarige
man uit Swolgen, de kruising bij
de Legert overstak richting de
Molenweg. Een groepje wielrenners,
afkomstig uit de regio Boxmeer,
kwam van rechts. De automobilist zag
hen te laat en probeerde het groepje
nog te ontwijken. Hij kon echter
niet voorkomen dat er twee renners

geraakt werden. “Een van de wielrenners is per ambulance met ernstige
verwondingen naar het Radboudumc
overgebracht, de andere naar het
ziekenhuis in Boxmeer”, laat een
woordvoerder van de politie Horst
weten. Een traumahelikopter werd
opgeroepen, maar werd weer afgezegd.
Het politieonderzoek loopt nog.

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

Staatsbosbeheer

Vervolgstappen voor
werkzaamheden Mariapeel
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Staatsbosbeheer gaat verder met haar werkzaamheden in de Mariapeel bij Griendtsveen. Vanaf maandag
18 juli wil zij haar plannen voor het hoogveenherstel verder gestalte geven, mits het weer en het terrein dat
toelaten.
In het zuiden van Mariaveen
gaan de aannemers aan de slag met
het verwijderen van trosbosbesstruiken en het ondieper maken van
enkele watergangen. Ook zijn ze deze
zomer gestart met het ‘waterdicht’
maken van het Defensiekanaal. Om
de bomen langs het zandpad bij het
kanaal zoveel mogelijk te behouden, gaat de aannemer vanaf de

zijde van het natuurgebied werken.
“Onvermijdelijk is echter om een aantal
bomen weg te halen om een werkgang
te maken langs het water. Ook takken
die te ver over het Defensiekanaal
hangen, worden verwijderd”, aldus
Staatsbosbeheer.
In het najaar start Staatsbosbeheer
met de hoogveenherstelwerkzaamheden in Driehonderd Bunders. In maart

2017 hoopt de organisatie dit deel
van de werkzaamheden af te kunnen
ronden. Een jaar later zouden ook
alle overige werkzaamheden gedaan
moeten zijn. De werkzaamheden
in de Mariapeel zijn onderdeel van
het Life+ project Hoogveenherstel
Mariapeel.
Kijk voor meer informatie op
www.peelvenen-in-uitvoering.nl

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

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

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Pastoor Kesselsstraat Kronenberg

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 laatste aflevering de Pastoor Kesselsstraat in Kronenberg.

hij in Roermond gewijd tot priester.
Hij werd daarna kapelaan in Velden en
in Sevenum. Daarna belandde hij in
Kronenberg.

Van rector naar pastoor
Kessels werd gevraagd door de
kerk om zich te bekommeren om
Kronenberg, dat toen nog uit drie
gehuchten bestond. De bevolking had
gevraagd om een school en een kerk.
De eerste bijdrage van de bevolking
(toen 99 gezinnen) voor deze kerk was
al ruim 25.000 gulden. Op 19 september 1930 werd Kessels benoemd
tot rector met de opdracht om het
gebedshuis en school daadwerkelijk te
realiseren. Ze kregen een school en op
2 februari 1932 werd de nieuwe kerk
ingezegend. Kronenberg werd daarmee
een zelfstandig rectoraat met Joseph
Kessels als rector. Vijf jaar later werd
Kronenberg bij bisschoppelijk besluit tot
volwaardige parochie verheven en rector Kessels werd benoemd tot pastoor.

Verbannen naar de
sacristie

De Pastoor Kesselsstraat in
Kronenberg is vernoemd naar de

eerste rector en eerste pastoor van
Kronenberg. Josephus Hubertus Kessels

werd op 24 maart 1895 geboren in
Heythuysen. Op 24-jarige leeftijd werd

Autobedrijf

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

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

Kessels was zeer betrokken bij zijn
volgelingen. Toen in het najaar van
1944 razzia’s plaatsvonden in de regio,
probeerde hij hen tevergeefs te redden.
In Kronenberg viel een aantal Duitsers
tijdens de mis op zondagochtend de
kerk binnen. Pastoor Kessels wist dat
er een aantal evacuées onder zijn

kerkgangers waren en probeerde tijd
te winnen door te vragen of hij de
dienst mocht afmaken. Dat mocht
en hij begon de mis helemaal
opnieuw, maar het mocht niet
baten. De Duitsers onderbraken de
mis uiteindelijk toch, verbanden
de pastoor naar de sacristie en
namen de mannen mee. Kessels
wist uiteindelijk één van de mannen
via de kelder van de kerk te laten
ontsnappen.

Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau
Toen Evertsoord werd opgericht
werd daar een Mariabeeld geplaatst
dat pastoor Kessels al in 1938 had
aangeboden aan de toekomstige
Peelbewoners. Dat beeld kreeg een
ereplaats in de kapel en is later
verplaatst naar de kerk. Een kopie
bevindt zich boven de oude ingang
van het klooster. In 1945 werd
pastoor Kessels overgeplaatst naar
Velden. Later werkte hij nog in
Nederweert. In 1959 ontving Joseph
Kessels een lintje: hij werd Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. Zijn laatste jaren was hij actief in de parochie
van Swalmen. Hij overleed in 1969
op 74-jarige leeftijd en is in Swalmen
begraven.
Afbeelding: www.roost.nu
Bron: Ontwikkeling van het Sevenumse
wegennet - Nel Maessen-Verstegen

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

EIGEN TEELT MET SMAAK

HALLO in Valencia
Gastendonkstraat 39, Horst
077 398 53 56
www.gastendonk.nl

De vriendinnengroep DRMVH, bestaande uit Loes, Anouk,
Suzanne, Joyce, Lenny, Nieke, Marlies, Nicole, Boukje, Marike, Loes
en Anke, gaat als vijftien jaar weekendjes weg. Dit jaar ging de
reis naar Valencia in Spanje waar ze samen op de foto zijn gegaan
met HALLO Horst aan de Maas.
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Organiste Broekhuizen
neemt afscheid
Toos Timmermans (76) heeft na 34 jaar afscheid genomen als organiste van Broekhuizen. Op zondag 10 juli
speelde ze in de kerk in Broekhuizen voor het laatst tijdens de hoogmis.
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‘Saamhorigheid
in een dorp’
Ook op zondag was er in het dorp
van alles te doen. ’s Ochtends was er
in de kerk een Heilige mis en in MFC
De Zwingel vond om 12.00 uur een
dorpslunch plaats. Zo’n 450 mensen
lunchten met z’n allen in de grote
zaal van De Zwingel. Ontzettend leuk,
volgens Gilissen: “Tijdens zo’n lunch
ben je echt met iedereen samen. De
sfeer was super.”

allerlei acts op. Er waren dansgroepen,
de drumband, een zangkoor en straattheater. Kinderen vermaakten zich op
een springkussen en een metershoge
klimwand en liepen rond met ijsjes
ter verkoeling. Die verkoeling konden
ze zeker gebruiken. Met de bijna
dertig graden van zondag moest de
organisatie last-minute nog een grote
parachute boven het terrein ophangen,
om de bezoekers meer schaduw te
bieden. “Dat moest echt snel,” vertelt
voorzitter Gilissen. “Hij hing er eigenlijk pas net na de lunch.”

Jubileumboek werd
uitgereikt
Na de lunch begon buiten het
officiële gedeelte, waarbij onder
andere het boek ‘100 Jaar Melderslo’
werd gepresenteerd. Daarvoor zijn
bijna alle huizen en inwoners van het
dorp op de foto geweest. Wethouder
Ger van Rensch mocht het boek
uitreiken aan de oudste inwoner
(96 jaar) en de jongste inwoner (6
dagen) van Melderslo. Van Rensch in
zijn toespraak: “Dit boek is een heel
bijzondere kers op de taart van dit
jubileumfeest.” Niet lang daarna stond
er dan ook een behoorlijke rij bij de
boekverkoop.
Toos hield altijd al veel van muziek.
Op de lagere school speelde ze met
haar mondharmonica voor het eerst in
de kerk. “Dat was een hele belevenis,
die me altijd is bijgebleven,” vertelt
Toos. Met het orgel spelen startte ze
pas vrij laat. Haar passie begon toen ze
als dertiger op een orgeldemonstratie
in Horst drie maanden gratis orgelles
won. “Ik denk altijd: dat heeft zo moeten zijn,” zegt Toos. De lessen bevielen
Toos heel goed en toen de drie
maanden voorbij waren, bleef Toos
lessen volgen. Een aantal jaar later, in
1982, vroeg de toenmalige pastoor van
Broekhuizen Toos of ze niet in de kerk
wilde komen spelen. Hoewel ze nog
wel erg onzeker was, kon Toos daar
toch geen nee tegen zeggen.
In de Paasmis van 1982 speelde ze

voor het eerst. “Dat vond ik toen een
heel bijzondere ervaring,” vertelt Toos.
Sowieso is het orgel spelen voor Toos
altijd een belevenis. “Een orgel, daar
kun je echt iets uithalen. Je moet hard
werken tijdens het orgel spelen en dat
vind ik heerlijk.” Nu, 34 jaar en vele
kerkdiensten later, stopt Toos toch als
organiste van Broekhuizen. “Mijn man
heeft wat problemen met zijn gezondheid. Het is nu tijd dat ik aan hem en
aan mezelf ga denken,” zegt Toos.
“Daarbij vind ik het nu, na 34 jaar, een
mooi moment om er mee te stoppen.”
Jammer vindt ze het wel. Het orgel
spelen zal ze zeker missen. “Ik ga het
koor erg missen, daarmee was de
samenwerking erg goed. Ook met de
priesters heb ik altijd een goede band
gehad.” Tijdens de hoogmis op 10 juli

nam Broekhuizen afscheid van Toos als
organiste. Toos heeft enorm genoten
van het afscheid. “Zenuwachtig was
ik niet, maar wel erg verrast,” zegt
Toos. “Dat de fanfare kwam, en zo veel
mensen, daar had ik helemaal niet aan
gedacht.”

Meer vrijwilligers
dan verwacht

Grote parachute
boven terrein
Toen de boekpresentatie was afgelopen, traden er op het met zon overgoten terrein rondom MFC De Zwingel

Volgens Gilissen valt tijdens zo’n
feestweekend de saamhorigheid
binnen het dorp enorm op. “Iedereen
komt helpen, er zijn eigenlijk altijd
meer vrijwilligers dan verwacht. Net
hebben we met een grote groep
de tafels en stoelen van de lunch
opgeruimd. Even met z’n allen de
schouders eronder, dan zie je hoe veel
je in een korte tijd gedaan krijgt.”
Die saamhorigheid en dat enthousiasme waren ook in de aanloop naar
het evenement al te merken: “Er was
zo veel drive en creativiteit dat ik als
voorzitter meer aan het afremmen
dan aan het stimuleren was,” lacht
Gilissen. “Dat is toch erg mooi om te
zien.”

Waardering
De kerk had nog meer verrassingen
voor Toos in petto. “Ik vond het ook
geweldig dat mijn twee kleinkinderen de mis dienden, zeker omdat we
in Broekhuizen al een hele tijd geen
misdienaars meer hebben. Ik waardeer
het echt enorm dat het kerkbestuur er
zo veel tijd en moeite in heeft gestoken vandaag,” zegt Toos met een grote
glimlach op haar gezicht. “Echt, dat
vind ik geweldig.”

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

HALLO in Gambia
Will Jacobs uit Swolgen bracht samen met dochter Karlijn een bezoek aan Gambia. “Het was een
zeer indrukwekkende en gezellige vakantie”, aldus Will. “ Toen onze ’gids ’ hoorde dat ik de foto zou
opsturen wilde hij de HALLO graag vasthouden.” Op de foto staat Karlijn samen met gids Tijan.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Dankbetuiging

Enne gojje mins blieft altied leave
Hartelijk dank aan iedereen, voor de steun en alle belangstelling,
in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze moeder en trotse oma

Mia Hermans-Wijnen
Dit heeft ons veel steun en sterkte voor de toekomst gegeven.
Toon, Mark, Sylvia en Sten, Stanley, Shirley
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 16 juli
om 18.00 uur in de H. Lambertuskerk te Horst.

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.

Chrisje

Chrisje
Christian Haenen

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

echtgenote van

Anton Keursten
† Broekhuizenvorst, 7 juli 2016

Te koop frambozen, blauwe bessen,
rabarber en verse knoflook bij Thijs
Huys, Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Anton
Snuf

Fietsendrager z.g.a.n.
Spinder Eagle type 2, ook E-bikes,
makkelijk bevestigen.
Prijs € 150,- tel. 077 398 40 15.

Broekhuizerweg 40a,
5871 AC Broekhuizenvorst
Naar wens van Chrisje hebben wij in besloten kring
afscheid van haar genomen.

Dankbetuiging

Wij willen jullie bedanken voor jullie medeleven, kaarten of aanwezigheid
bij de avondwake en de crematie van ozze Pap, Opa en Opi

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Frans Rubie
Zoveel belangstelling deed ons goed.

Goedkoop films op dvd kopen!
Wij ruimen weer een groot aantal
films op dvd op. 5 films voor € 15,of 10 films voor € 25,-. Op=op!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, 5961
JC Horst. www.videotheekhorst.nl

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Dankbetuiging

Helaas is het voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk
te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en ôzze pap

Leon Manders
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid,
de bloemen, de vele lieve brieven en kaarten ons erg goed gedaan
hebben en een grote steun voor ons zijn.
Annelies, Janne en Wieneke Manders
familie Manders
familie Philipsen

Te koop BBQ-pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor 4
personen € 20,-. Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America,
tel. 464 13 80/06 17 21 89 33.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Hegelsom, juli 2016

Getrouwd!
14-7-2016

Loes Vullings en
Paul Peeters
Van Frezinstraat 2
5961 SV Horst

Vierdaagse Sponsorloop. Mijn Vierdaagse loop ik voor Radboud Oncologie
Fonds en KWF, 50 km per dag. Kijk op:
http://www.devierdaagsesponsorloop.
nl/lopers/hay-collin. Hartelijk dank
voor uw donatie.
Appartement te huur. Bovenwoning
met een slaapkamer te huur in het
centrum van Horst, boven Pearle.
Huurprijs € 832,- per maand.
Voor meer info: 077 398 90 90 of
horst@intermakelaars.com

Hoije allemaol

* Venlo, 9 juli 1956

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.

Geboren

Yara
5 juli 2016
dochter van Bas Moen
en Mieke Jenniskens
St. Jansstraat 8
5964 AC Meterik

Geboren

Liva

Bertha van
Helden-Simons
90 jaar
Hartelijk gefeliciteerd
van de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Vrijwilliger gezocht.
Wij, Bakkerij Derix, zijn op zoek naar
een vrijwilliger die van dinsdag t/m
vrijdag ‘s morgens ons brood en
banket tegen een kleine vergoeding
kan bezorgen. Interesse? 077 398 10 85
of derix@echtebakker.nl
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
T.k. zelf plukken. Zoete kersen € 2
per kg en zoete morellen € 1 per kg.
Van Lankveld. Tienrayseweg 2 Meerlo.
06 53 13 01 32.
Te koop koffieboeketjes € 2,- per
bos. Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
Heerlijke vakantie in Litouwen.
Heerlijk genieten van zon, rust, ruimte
en natuur? Kom dan naar Litouwen
naar onze 6-8 pers sfeervol ingerichte
vak.woning+sauna direct gelegen aan
meer. Evt. incl. bootje. Voor info:
www.boemsplatz.com
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Ongedierte preventie. Last van
ongedierte wespen, mieren, muizen,
ratten? Bel 06 57 11 61 24.

4 juli 2016
Dochter en zusje van
Luc, Séverine & Dani Heijnen
Molenstraat 12
5866 AB Swolgen

Geboren
18 juni 2016

Wilco
Zoon van
Dick en Stephanie Driessen
Glarnerstrasse 30
CH 8805 Richterswil, Zwitserland
Telefoon 0041 79 7560971
Mail dick@driessen.ch



Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

Damián
5 juli 2016
Zoon van
John & Ilona
Thijssen-Lenssen
Beurskensweide 7
5866 BB Swolgen

Biljartliefhebbers. Biljartruimte
beschikbaar met drie tafels, geschikt
voor competitie, training en vrije
tijd. Voor meer info 06 20 59 86 67
Tongerloseweg 2 Hegelsom.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en
leggen vanaf € 150,00. Veel keuze
in tapijtsoorten en kwaliteiten.
Bel: 06 16 37 45 14.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop blauwe bessen. Af te halen
na telefonische afspraak. Fam. Kusters,
Niesweg 5 Hegelsom 06 17 82 84 19.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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‘Voor de leefbaarheid van Meterik is een
kermis erg goed’
De eerste editie van de Meterikse kermis werd op zaterdag 9 juli onder zomerse omstandigheden geopend.
Tot en met maandag 11 juli stonden verschillende attracties opgesteld op en rondom de Crommentuynstraat en
werden activiteiten georganiseerd. Organisatie en bezoekers vonden de nieuwe kermis meer dan geslaagd.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Op zaterdag op 14.00 uur werd de
kermis feestelijk geopend. Vele ballonnen werden door kinderen de lucht in
gelaten en wethouder Paul Driessen
van Horst aan de Maas sprak een
woordje. De speeltuin was omgetoverd
tot kermislocatie. Tussen de schommels en glijbaan renden de kinderen

naar de verschillende kermisattracties
die speciaal waren opgesteld. Naast de
welbekende, traditionele ritjes in de
draaimolen en het omgooien van blikjes waren er ook verschillende activiteiten georganiseerd. Op zaterdagmiddag
was er bijvoorbeeld voor de meisjes
een dansworkshop en werden verschil-

lende speurtochten en Fifa-toernooien
georganiseerd. De hele kermis waren
er optredens in de tent.
Esther Wijnen en Chantal Janssen
uit Meterik zijn blij met de kermis in
hun dorp. Ze staan op zaterdagmiddag
op het feestterrein. Achter hen wappert
een spandoek met de tekst ‘Welkom

Kop-staartbotsing in Horst
Op de Tienrayseweg in Horst zijn vrijdagmiddag 8 juli drie auto’s op elkaar gebotst. Een van de automobilisten klaagde na de aanrijding over nekklachten, maar bleek na controle geen blijvend letsel te hebben.
Het ongeluk gebeurde toen een
busje met aanhanger, die in de richting van Tienray reed, afdraaide om
een erf op te rijden. De auto die achter hem reed zag dit en remde af.

De automobilist die daar weer achter
kwam merkte dit echter te laat op en
botste achterop de tweede auto.
“De bestuurder van die auto
klaagde over pijn in zijn nek en werd

ter controle meegenomen naar het
ziekenhuis”, aldus een politiewoordvoerder.
“Uiteindelijk bleek er geen blijvend letsel te zijn.”

op de Miëterikse Kermis’. “We vinden
het een supergoed initiatief. Voor de
leefbaarheid van Meterik is zo’n kermis
erg goed. De kinderen gaan hier lekker
hun eigen weg. We denken dat er de
komende jaren wel een vervolg komt.
Ondanks dat de attracties vooral voor
de kleine kinderen zijn, komt iedereen
uit nieuwsgierigheid wel even langs.”
Ook een fietsend echtpaar van
buiten de gemeente Horst aan de
Maas stopt om onder het genot van
een softijsje te kijken naar het de
kleine kinderen die plezier hebben in
de verschillende attracties. “We wisten
helemaal niet dat er een kermis in dit
dorpje was, omdat we niet uit deze
regio komen. Het is echt ontzettend
leuk om iedereen hier zo bezig te zien,
vooral het plezier van die kleine kindjes
is een verademing. We hebben het
idee dat het hele dorp meeleeft en dat
vinden wij mooi om te zien.”
Ook de Meterikse Paula Verheijen
is op zaterdag op de kermis. “Het is
een leuk initiatief. De jeugd is fanatiek en enthousiast bezig geweest met

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Vierdaagse Sponsorloop
Mijn Vierdaagse loop ik voor meer
stamceldonoren; 50 km per dag. Kijk op:
http://www.devierdaagsesponsorloop.
nl/lopers/ger-willems. Hartelijk dank
voor uw donatie.
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Uw huis verkopen. Uw huis
verkocht krijgen voor € 500 excl.
Voor meer informatie kijk op
www.heikevastgoed.nl of
bel 06 55 12 69 96 Bvd.
Aangeboden stalmest op kopakker.
06 46 77 51 56 / 06 27 59 32 33
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Verloren tijdens de kermis in Tienray,
horloge (Esprit). Heeft u deze
gevonden graag een bericht naar
06 39 79 62 51 Bij voorbaat hartelijk
dank!

de organisatie. Een kermis zoals deze
hoeft helemaal niet groot te zijn. Ik ben
benieuwd of er de komende dagen ook
veel mensen uit andere dorpen langskomen. Iedereen is natuurlijk welkom
en we laten ons gewoon verrassen.”

Alles was een succes
Voorzitter Wouter Hermans van
Stichting Kermis Meterik blikt een
paar dagen later terug. “Het was echt
superpositief. Alles werd drukbezocht,
de mensen waren enthousiast, we
kregen alleen maar positieve reacties.
We hebben echt een topevenement
achter de rug.” De activiteiten werden
drukbezocht. Zaterdagavond was de
tent zelfs letterlijk vol. “Alles was,
zonder uitzondering, een succes. Je
merkt gewoon dat het door het hele
dorp gedragen wordt.” Volgend jaar
organiseert de stichting zeker weer een
kermis, aldus Hermans. Of die er precies hetzelfde uit gaat zien als dit jaar,
dat wordt rustig geëvalueerd nadat de
laatste overblijfselen van de editie van
dit jaar zijn opgeruimd.

Private Label Meubelatelier.
Uw adres voor herstoffering en
reparatie van uw bank, fauteuil, boot,
caravan etc. Ook nieuwe banken en
relaxfauteuils met sta-op functie.
Pepijnstraat 92 Venlo 077 390 37 15.
Te huur ruime vrijstaande woning
te Swolgen. Tel. 06 12 77 12 71.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in
huishoudelijk werk?
Kijk op onze site en meld u aan.
Z.g.a.n. degelijke fietsenmand
(voor hond tot 20 kg), ook E-bike,
met tuigje. € 35,- zorgeloos fietsen.
Tel. 077 398 40 15.
Verkoopster gezocht.
Bakkerij Derix is per september op
zoek naar een verkoopster voor in het
weekend en de vakanties. Lijkt het
je leuk om in onze winkel te werken
stuur dan je sollicitatie naar
derix@echtebakker.nl
Meubel leegverkoop.
Stoelen v.a. 2,50. Tafels v.a. 10,00.
Kasten v.a. 10,00. Onze meubelhal
moet snel leeg en daarom deze
lage prijzen. Nog volop keuze, wees
er snel bij. Twedde Kans Kringloop
Speulhofsbaan 7a Meterik.
Wij zoeken een medewerk(st)er
bij Telefoonmaken.nl/Foto Geurts/
Ster Videotheek, Venloseweg 2,
5961 JC Horst. Reparaties aannemen,
pasfoto’s maken, films verhuren,
enz. Aub schriftelijk reageren
stervideo@gmail.com

OPRUIMING

T/M

70% KORTING

badkleding • nachtmode
ondermode

HALLO in Peru
Jan van de Meerendonk en Reinier Thiessen uit Meerlo waren op reis inmei Peru. Een bezoek aan de
eeuwenoude stad van de Inca’s , Machu Picchu, mocht daarbij niet ontbreken, net als de HALLO.

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Kinderen lopen mee met Vierdaagse

‘Het wordt één groot feest’
De honderdste Vierdaagse van Nijmegen vindt plaats van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 juli. Onder de 42.000
wandelaars die meedoen, bevinden zich ook Teun Engels en Anna Verreck uit Sevenum. Zij maken deel uit van een
team van honderd kinderen, de #jonge100 genaamd.

Kinderen mogen vanaf hun
twaalfde jaar meedoen aan de
Vierdaagse. Omdat het dit jaar de
honderdste editie is, is er een speciaal
team van honderd kinderen gevormd.
Teun en Anna zijn twee van hen. Ze zitten beide in groep acht van basisschool
De Horizon in Sevenum. Allebei vinden
ze het leuk om de uitdaging, vier
dagen 30 kilometer lopen, aan te gaan.
Het zijn ook geen groentjes als het
om lange afstanden wandelen gaat.
Zo heeft Teun al eens meegedaan aan
de Venloop en liep Anna 40 kilometer
tijdens de Kennedymars in Someren.
Teuns vader bracht hem op het idee om
zich aan te melden voor de Vierdaagse.
Anna werd aangestoken door haar zus
en moeder die al eerder meededen.
“Het leek mij heel speciaal om met de
honderdste zelf mee te doen”, zegt ze.
Teun en Anna lopen niet alleen
mee omdat ze het zo leuk vinden.
Ze zetten zich allebei ook in voor een
goed doel, in dit geval het Radboud
Oncologie Fonds en KWF. Daarvoor
hebben ze sponsoren geworven.

Kindercorrespondent Tako Rietveld is de
leider van het team en initiatiefnemer
van de #jonge100.

Laatste dag
wordt het leukst
Kinderen in de leeftijd van 12 tot
en met 15 jaar mogen alleen onder
begeleiding meelopen. Dat betekent
dat de vader van Teun zijn wandelschoenen aan mag doen en ook
Anna’s moeder wandelt mee. Tijdens
de Vierdaagse worden er onder meer
filmpjes gemaakt van de #jonge100
en mogen ze hun verhaal vertellen.
De twee hebben verschillende keren
samen getraind en maken zich nog
geen zorgen over wat hen te wachten
staat. Ze hebben er allebei vooral heel
veel zin in. “Vooral de laatste dag lijkt
mij het leukst”, zegt Teun. “Omdat
dan de finish is.” Anna kijkt naar hele
evenement uit. “Ik denk dat het één
groot feest wordt. Ik hoop alleen dat
het niet te warm wordt, het is fijner om
te wandelen als het wat koel is.”

Reindonk doet eerste kijk- en luisteronderzoek

‘We zijn er nog niet, maar we zijn op de
goede weg’
Een overgroot deel van de inwoners van Horst aan de Maas volgt het lokale nieuws via de lokale kranten (83
procent). Ook internet is een belangrijke bron (48 procent). Toch gebruikt ook ongeveer een kwart van de inwoners
van de gemeente radio en tv om aan hun lokale actualiteiten te komen. Dat blijkt uit onderzoek dat TOP Onderzoek
in mei deed onder inwoners van Horst aan de Maas.
TOP Onderzoek deed het kijk- en
luisteronderzoek in opdracht van
lokale omroep Reindonk. Volgens TOP
Onderzoek luistert 38 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas wel
eens naar de lokale radio. Een kwart
van de inwoners geeft aan wekelijks
naar Omroep Reindonk op tv te kijken.
Mannen zijn gemiddeld meer fan van
Reindonk dan vrouwen. Nieuws en
muziek zijn de meest genoemde redenen om Reindonk te kijken.
Internet wordt door bijna de helft
van de inwoners gebruikt en radio en
tv door ongeveer een kwart. Daarbij
zijn www.hallohorstaandemaas.nl
(74 procent) en www.reindonk.nl
(63 procent) de meest gebruikte
websites. Met name de inwoners onder
veertig jaar kijken meer online naar

lokaal nieuws. Lokale krant HALLO Horst
aan de Maas wordt door 96 procent
van de inwoners gelezen. Op de
tweede plek staat dagblad De
Limburger (66 procent). De oudere
doelgroepen gebruiken daarbij de
lokale kranten meer dan de jongeren,
die hun nieuws liever via internet
halen.
Hoewel Reindonk in 2014 al een
eigen onderzoek heeft gedaan, ziet ze
de resultaten van het huidige onderzoek als nulmeting. Of de inzet van
de afgelopen jaren om te komen tot
‘het nieuwe Reindonk’ succes hebben
gehad, is dus niet met zekerheid te
zeggen. De omroep wil het onderzoek
vanaf nu elke twee jaar houden om
een ontwikkeling in beeld te krijgen.
Volgens omroepdirecteur Pieter Janssen

geven de resultaten aan dat Reindonk
op de goede weg zit: “Bijvoorbeeld
onze radio scoort ontzettend goed.
Er zijn aanbevelingen, maar het is wel
goed te zien dat ons radio-aanbod goed
’geconsumeerd’ wordt.”

Reindonk trekt haar conclusies en
geeft aan sommige zaken aan te gaan
passen. “Zo gaan we na de zomervakantie met een nog herkenbaardere
tv-programmering starten, zullen we
op de radio verder inzetten op nieuws
en blijven we oog houden voor de
nieuwe media. We zullen mee moeten
gaan met de tijd. Hiervoor gaan we ook
nieuwe medewerkers werven en krijgen we na de zomervakanties enkele

stagiaires. We zijn er nog niet, maar
zijn een heel stuk op de goede weg”,
aldus Janssen.
De onderzoekers bevroegen het
inwonerspanel van TipHorstaandeMaas,
een samenwerkingsverband van Top
Onderzoek en Kempen Media.
Het panel bestaat uit 1.672 leden.
Voor dit onderzoek reageerde 41,9
procent. Kijk voor meer informatie op
www.tiphorstaandemaas.nl

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

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

Kermis in Tienray
Op en rondom de Pastoor Dinckelsstraat vond van zaterdag 9 tot en met dinsdag 12 juli de Tienrayse
kermis plaats. Bezoekers konden onder meer een rondje maken in de draaimolen of touwtje trekken.
OJC Gaellus zorgde tijdens de kermisdagen voor muziek in de feesttent.
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Jong modetalent in De Kas

Horster modeontwerpster exposeert
Een deel van de nieuwe winkel van Jansen-Noy in Sevenum staat tot en met zaterdag 16 juli in het teken van
jong modetalent. Floortje Wijnands uit Horst is een van de ontwerpers die haar collectie toont in De Kas, in het hart
van de winkel.

De modezaak legt uit waarom ze
de afgestudeerden een podium biedt:
“Jansen-Noy is voortdurend op zoek
naar kleine en grote juweeltjes in het
modelandschap en vindt het heerlijk
om geïnspireerd te worden. Van jonge

modeontwerpers en designers die
bijzondere producten creëren in kleine
oplages tot ondernemers die hun dienst
nét even anders weten te presenteren.” De ontwerpen zijn nog tot en met
zaterdag 16 juli te bekijken.

Verbeterplannen

Kwaliteitscertificaat
huisartsenpraktijk
Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst behaalde onlangs het HaZo24-
certificaat. HaZo24 is een kwaliteitsnorm voor kwaliteitsverbetering binnen
de huisartsenzorg. Eerder dit jaar behaalden drie praktijken in Horst en
Sevenum het certificaat al.
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
ontving het certificaat op woensdag
6 juli tijdens een officiële uitreiking.
Binnen het kwaliteitssysteem van
het certificaat vormen patiënten het
uitgangspunt bij het maken van ver-

Floortje Wijnands (23) uit Horst is
net afgestudeerd op de HKU Fashion
Design. Zij exposeert haar eindcollectie

in De Kas van Jansen-Noy. De collectie
heet ‘The Deviants, about the beauty of
deviation and the flexibility of matter

– a flexible deviation.’ Naast Floortje
exposeert ook de Haagse Anouk van
Wijk (21).

Oh, zit dat zo!

Vakantietijd, regeltijd!
Door: Inge Cox, Adviseur Verkoop & Service
Nog een paar weken en dan is het vakantie. Mijn kinderen zijn aan
hun laatste schoolweken begonnen en zelf tref ik alvast de voorbereidingen voor onze reis naar Zuid-Duitsland. Bent u ook al bezig met een
checklist voor uw vakantie? Ik wijs u graag op enkele belangrijke zaken
zoals de reisverzekering, het gebruik van uw pinpas en belangrijke
telefoonnummers.

Afsluiten reisverzekering voor
uw bagage en zorgkosten
De basiszorgverzekering vergoedt
over het algemeen alleen zorgkosten
in het buitenland volgens het in
Nederland geldende tarief.
Maar in sommige landen zijn de
zorgkosten veel hoger. Het verschil
betaalt u zelf. Heeft u geen aanvullende zorgverzekering of slechts een
beperkte dekking?
Dan raden wij aan om een
reisverzekering af te sluiten met
dekking voor geneeskundige kosten
in het buitenland.
Een reisverzekering is heel
eenvoudig zelf af te sluiten via
internetbankieren of de mobiele
app.

Op vakantie buiten Europa?
In verband met de veiligheid is de
pinpas van de Rabobank standaard
te gebruiken binnen Europa.
Bezoekt u echter een land buiten
Europa dan moet u de pas voor het
betreffende werelddeel activeren.
U kunt dit gemakkelijk online
regelen.
Belangrijke telefoonnummers
Mijn tip: zet belangrijke telefoonnummers in uw mobiele telefoon.

Jansen-Noy wint
Dutch Retail
Excellence Award
Modewinkel Jansen-Noy uit Sevenum is zondag 10 juli op de Modefabriek in Amsterdam uitgeroepen tot winnaar Dutch Retail Excellence
Award 2016.

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Sociale media en vakantie
Het valt me op dat veel mensen
vakantiekiekjes en -verhalen op sociale
media plaatsen. Deze informatie is
natuurlijk erg interessant voor
inbrekers. Wilt u toch iets delen over
uw belevenissen? Dan geef ik u de tip
om daarmee te wachten tot u weer
thuis bent.

beterplannen rondom continuïteit van
zorg, effectieve zorgverlening en het
aanbieden van de juiste zorg. Met het
behalen van het certificaat legt de
praktijk een basis voor continue verbetering van de kwaliteit van zorg.

Denk hierbij aan het telefoonnummer
van uw bank en verzekeringsmaatschappij. En neem altijd uw scanner
mee!

Checklist
Op www.rabobank.nl/vakantie staat
een handige checklist om uw
vakantie voor te bereiden. Daar vindt
u ook hulp bij problemen op vakantie.
Ik wens u een fijne en vooral
zorgeloze vakantie toe!

www.rabobank.nl/horstvenray

De jury prijst Jansen-Noy dat zij
in deze tijd zo’n winkel realiseren.
“Al decennia lang wordt de winkel aangepast om klanten nog beter te kunnen
helpen. De winkel is groot maar straalt
intimiteit uit. Het interieur is spraakmakend en elke afdeling heeft zijn eigen
en unieke beleving. Klanten vinden hier
wat ze zoeken op alle style gebieden,
daarin geadviseerd door zeer profes-

sionele verkoopadviseurs”, is in het
juryrapport te lezen. Jansen-Noy was
één van de acht winnaars die door de
jury werden geselecteerd. Ook waren
er acht publiekswinnaars. De Dutch
Retail Experience Award is in het leven
geroepen door Goodbrandz om vooruitstrevende retailers en winkelconcepten
onder de aandacht te brengen en te
stimuleren.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl
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Wat
zeg je?
Een beet van een besmette teek
veroorzaakt de ziekte van Lyme.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu geeft mensen het advies zich
regelmatig te controleren op tekenbeten
wanneer ze in de natuur in zijn geweest.
“Wij controleren altijd op teken”, zegt
deze inwoner. Anderen nemen het zich wel
voor, maar vergeten het soms. “Ik let wel op
dat ik niet met blote voeten of benen door
het bos of gras ga lopen.” Zichzelf inspuiten
met een anti-insectenspray doet maar
14 procent van de inwoners.
“De ene keer wel en de andere keer niet,
maar onlangs heb ik bij mijn vriend nog een
teek gevonden, dus we zullen een volgende

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik controleer altijd op teken’
Teken, muggen en wespen: wie regelmatig in de natuur komt voor bijvoorbeeld een wandeling heeft in deze tijd van het jaar veel kans
insecten tegen te komen. Aangeraden wordt om zelf regelmatig te controleren op bijvoorbeeld tekenbeten. Toch doet maar 45 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas dit. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
keer beter oppassen en wellicht ook een
spray gebruiken”, geeft iemand aan.

Neutraal
27%

Ja
45%

Nee
28%
Controleer jij je op
tekenbeten?

Ik schat de risico`s in en maak actieve
keuzes. Insecten hebben trouwens ook hun
nut: zonder bijen wespen en hommels geen
bestuiving en wij geen appels en bessen.”

Bang voor insecten zijn we over het
algemeen niet in Horst
TipHorstaandeMaas
aan de Maas. Sommigen
‘Altijd’
is een samenwerkings
zijn allergisch voor een
‘Ik probeer er wel aan
verband tussen HALLO Horst
insectenbeet en mijden
te denken’
aan de Maas en
alles wat vliegt of kruipt.
TopOnderzoek.
Daarbij zijn vooral wespen,
‘Ik controleer wel
bijen en spinnen het minst
Voor meer resultaten
de kinderen’
favoriet. Maar meer dan
of aanmelden voor
50 procent laat ze gewoon
de volgende enquête,
met rust.
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
“Als jij ze niks doet, doen ze jou ook niks,
leerden wij vroeger al”, is deze persoon van
Reageren?
mening. “Ik gebruik liever mijn verstand.
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl
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Bespreking Poll week 26

Ik doe ook vrijwilligerswerk
heeft gedaan maar ’’principieel geen bestaande werkgelegenheid wilde
verdringen’’.
De overige 28 procent doet geen vrijwilligerswerk. Sommige mensen
geven aan dat zij daar geen tijd voor hebben. Naast werk, gezin en het
huishouden zijn zij blij wanneer ze ’s avonds gewoon op de bank kunnen
ploffen. Anderen vinden dat vrijwilligers soms best verantwoordelijke taken
hebben denk bijvoorbeeld aan de penningmeester van een stichting, dan
mag daar best wat tegenover staan.

Bijna driekwart van de stemmers op de poll van twee weken geleden
geeft aan vrijwilligerswerk te doen. Zij vinden het fijn om hun steentje
bij te dragen aan de samenleving en staan graag klaar voor anderen
die hulp nodig hebben. Onlangs werd in Horst aan de Maas de nieuwe
vrijwilligerswebsite www.horstaandemaasvoorelkaar.nl gelanceerd.
Vrijwilligers kunnen zich op de website aanmelden en inwoners die op zoek
zijn naar hulp of ondersteuning kunnen daar met hun hulpvraag terecht.
Kees van den Berg reageert op de website dat hij altijd vrijwilligerswerk

Stress van vakantiebaantjes is onzin
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

FNV Jong bracht deze week cijfers van haar onderzoek naar buiten waaruit
blijkt dat 71 procent van de jongeren dit jaar een vakantiebaantje heeft. Vorig jaar
was dat 77 procent. Van hen ervaart 63 procent stress tijdens hun vakantiebaan.
Onregelmatige en onzekere roosters, hoge werkdruk en vervelende chefs of
collega’s zouden ervoor zorgen dat de jongeren aan het einde van de zomer helemaal op zijn. Ook te veel verantwoordelijkheden, geen pauze kunnen opnemen,
pestgedrag en te weinig collega’s liggen daar aan ten grondslag.
Die stress is wel te begrijpen: voor veel scholieren is het de eerste keer dat ze

buiten de deur werken. Dat is behoorlijk wennen. Werkgevers zouden hier rekening mee kunnen houden door meer personeel aan te nemen, zodat de werkdruk
afneemt of af en toe een complimentje te geven.
Aan de andere kant moeten we het ook niet overdrijven. Het is juist goed om
tijdens een vakantiebaantje het echte leven te ervaren. Zo wordt het werkende
leven na de studie ook niet zo’n grote verrassing en zijn ze inmiddels al wat
gewend.
Stress van vakantiebaantjes is onzin. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 27) > Overheidssteun voor gedupeerde tuinders is op zijn plaats > eens 48% oneens 52%

TOTALE
MAGAZIJN
LEEGVERKOOP!

2e stuk
voor € 1,00
tenzij anders aangegeven

NU HEEL VEEL VOORDEEL
OP DE DAMES- EN HERENAFDELING EN OOK OP DE
SCHOENENCOLLECTIE EN
NACHTKLEDING.
Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

Barmedewerker

willen worden bij Hovoc?
Dat is geluk hebben!
Op de gezellige zaterdagavondcompetitie is Hovoc voor komend
seizoen (start in september) op zoek naar een barmedewerker
die vanaf 18.30-22.30 uur bardienst wil draaien. Uiteraard
wordt hiervoor een leuke vergoeding gegeven. Wil jij in dit team
komen werken, omringd door gezellige en sportieve mensen,
meld je gerust aan via: shb@hovoc.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

• 4 soorten vlees:
- gemarineerde karbonade
- gemarineerde kipfilet
- hamburger
- bbq worst
•
• 4 soorten saus:
- zigeuner
- cocktail
•
- knoflook
- bbq saus

10
borden/bestek
en servetten
kruidenboter,
stokbrood
wit/bruin

p.p.
95
en
sam

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

• 3 soorten salade:
- huissalade
- pasta kipsalade
- bbq salade
• koude schotel,
aardappelsalade

BUDGETBARBECUE!

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

Wim
weet
het
Pokémon
Sporadisch krijgt de wereld
te maken met een hype die zo
groot is dat nagenoeg iedereen, van je oma tot je neefje,
er wel iets over heeft gehoord.
De afgelopen week ontstond
er zo een: Pokémon Go. Het spel
waarbij je computerbeestjes
vangt in de echte wereld
veroverde de afgelopen dagen
miljoenen zieltjes. Oké, voor die
enkeling die onder een steen
leefde nog even in een notendop wat deze augmented realitygame inhoudt. Het doel van dit
spel is dat je met behulp van de
gps-functie van je mobiele
telefoon beestjes, de Pokémon,
vangt en ze tegen andere
computergestuurde Pokémon
laat vechten. Zo word je een
betere Pokémontrainer. Je vindt
de Pokémon overal, ook hier in
Horst aan de Maas: op straat, in
een (openbaar) gebouw of bij
een boer op het land. Je ziet op
het scherm van je telefoon waar
ze zich precies bevinden.
Dat dit op zo’n grote schaal
zou aanslaan, had waarschijnlijk
niemand verwacht. Werkelijk
overal zijn er mensen die
Pokémon Go spelen. Dit heeft in
Nederland al geleid tot verschillende, soms lachwekkende,
incidenten. Zo had een bakker in
Belfeld ineens een hoop jeugd
op zijn stoep staan. Tot zijn
teleurstelling kwamen ze niet
voor een vlaai, maar voor de
Pokémon die zich onder zijn
balie bevond. Ook de buurtpreventie-whatsappgroepen
schieten als paddenstoelen uit
de grond omdat er verdachte
jongeren met smartphones op
privéterreinen worden gesignaleerd. Minder onschuldig zijn de
berichten dat Pokémon
Go-spelers van het spoor en of
autosnelweg moeten worden
gehaald.
Het zijn dit soort dingen die
de Pokémon overschaduwen.
Hoe dan ook, er wordt al
gesproken van dé hype van
2016. Ik ben benieuwd, het is
nu afwachten of de populariteit
standhoudt. Gotta catch ‘em
all..
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
dinsdag 19 juli 2016

Bekendmaking

Openbare raadsbijeenkomst over de onderwerpen “Herijking accommodatiebeleid” en
de “Toekomstige werkomgeving”.

Van 24 juni 2015 tot en met 4 augustus 2016 ligt
het ontwerpprojectplan Ontkluizing Kabroeksebeek tijdens kantooruren ter inzage in het
waterschapsgebouw aan de Drie Decembersingel 46 te Venlo. Uitvoering van het projectplan
leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van
de legger. Het ontwerpbesluit tot wijziging van
de legger ligt eveneens tijdens voornoemde
termijn ter inzage.

De openbare raadsbijeenkomst vindt plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent van
harte welkom.

De vergaderstukken kunnen worden ingezien
op de website www.horstaandemaas.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de griffier R. Poels, tel.: 06 – 518 528 91.

Inloopavonden

Voorontwerp
bestemmingsplan buitengebied
Op 18 en 27 juli 2016 organiseert de gemeente Horst aan de Maas in het gemeentehuis
inloopavonden voor belangstellenden die meer willen weten over het voorontwerp
bestemmingsplan buitengebied Horst aan de Maas.
Tussen 18.00 uur en 21.00 uur kunt u vrij binnenlopen. Medewerkers zijn aanwezig om vragen
te beantwoorden.

Particuliere woningen aanbieden voor statushouders

Het Ontzorgingsarrangement
De gemeente biedt de mogelijkheid om leegstaande woningen tijdelijk te verhuren aan
statushouders. Dit is één van de uitwerkingen van Limburgs Maatwerk onder de noemer ‘het
ontzorgingsarrangement’. Het is een set van afspraken tussen particuliere eigenaren (geen
commerciële verhuurders), gemeente, Provincie Limburg en corporatie(s). Met het ontzorgingsarrangement wil de gemeente de druk op de huurwoningmarkt verlichten. Deze is
overal toegenomen door de grote groep statushouders die woonruimte zoeken.
Verhuur
De corporatie zorgt voor verhuur aan statushouders en neemt het beheer over van de
woning. Hiervoor betaalt de eigenaar €650
euro per jaar per woning aan de corporatie.
De kosten voor beheer en reparaties zijn voor
rekening van de eigenaar. De eigenaar wordt
verhuurder en ontvangt een vergoeding die
past bij het budget van een statushouder voor
het tijdelijk beschikbaar stellen van zijn woning.
Als blijk van waardering voor het ter beschik-

Aanbesteding

De markttoets
Zoals hierboven is vermeld is de gemeente
van plan om in samenwerking met de woningcorporaties Stichting Wonen Limburg
een pakket aan te bieden aan particuliere
huiseigenaren om hen voor een beheervergoeding van € 650 per woning per
jaar te ontzorgen bij de verhuur van hun
woning voor onbepaalde tijd aan statushouders. De woningcorporaties mogen
deze beheerdiensten alleen leveren als er
geen interesse is van marktpartijen.
Een markttoets door de gemeente, in de
vorm van een tender, moet dit uitwijzen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de markttoets
zie onze website www.horstaandemaas.
nl/markttoets. Belangstellende marktpartijen dienen zich vóór 29 juli 2016 bij de
gemeente Horst aan de Maas te melden
bij mevrouw L. Elbers, bereikbaar via
gemeente@horstaandemaas.nl of via
telefoonnummer (077) 477 97 77.

king stellen van een leegstaande particuliere
woning betaald de gemeente de beheervergoeding van €650 aan de eigenaar.
Huurprijs
Samen met enkele particuliere woningbezitters
is gekeken naar de mogelijkheid van verhuur
van leegstaande woningen aan statushouders.
Aangezien statushouders veelal leven van een
bijstandsuitkering, ligt er een maximum aan
de huurprijs. Deze inkomsten zullen tussen
€500 tot €575 per maand bedragen. Bij het
beëindigen van de huur neemt de corporatie de
verantwoordelijkheid voor de huisvesting van
de statushouder weer over, bij voorkeur via de
reguliere weg.
Aanschrijven
De gemeente gaat de woningeigenaren, waarvan bekend is dat ze een leegstaande woning/
pand hebben, aanschrijven met de vraag of ze
interesse hebben om hun huis aan te bieden
voor verhuur aan statushouders. In eerste
instantie worden de leegstaande woningen tot
€250.000 aangeschreven gezien de hoogte
van de huurinkomsten. Daarnaast kunnen geinteresseerden zich ook zelf melden bij de gemeente. Vervolgens wordt de woning gecheckt
of het geschikt is voor bewoning van statushouders en gaat de corporatie er mee aan de slag.
Wordt het huis tussentijds verkocht, dan zorgt
de corporatie voor een nieuwe huurwoning
voor de statushouder.
Meer informatie
Wilt u meer informatie hierover of u aanmelden
dan kunt u terecht bij mevrouw L. Elbers
(gemeente@horstaandemaas.nl) of mevrouw
J. Holland (gemeente@horstaandemaas.nl) of
via (077) 477 97 77.

Bekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan Ontkluizing Kabroeksebeek te Horst,
met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger.

Toelichting
Stroomopwaarts van de overkluizing in de
Kabroeksebeek onder de Venrayseweg te Horst
is reeds enige malen wateroverlast opgetreden. Om deze wateroverlast te verhelpen heeft
het waterschap besloten om de overkluizing
te vervangen door een U vormige bak. In het
ontwerpprojectplan staat vermeld hoe de
aannemer J. van den Brand dit wil uitvoeren.
Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kunnen
belanghebbenden schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de
legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te
richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390,

5902 RJ te Venlo. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze dient u een afspraak te
maken met de projectleider, Hans van der Valk
(tel 077-3891194 ). Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, tezamen met
eventueel ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.
Voorlichtingsbijeenkomst
Om het ontwerpprojectplan Ontkluizing
Kabroeksebeek nader toe te lichten wordt een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden op donderdag 14 juli 2016 in De Lange Horst, Wilhelminaplein 9, 5961 ES te Horst. Deze bijeenkomst
duurt van 20:00 tot circa 22:00 uur.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Hans van der Valk
via telefoonnummer: 077-3891194 of via het
e-mailadres: hans.vd.valk@wpm.nl.
Venlo, 21 juni 2016
Het dagelijks bestuur van Waterschap
Peel en Maasvallei
de secretaris, mr. W.J.M. Evers
de voorzitter, G.H.M. Driessen

Wegenonderhoud
Vanaf 11 juli tot eind september wordt, in opdracht van de gemeente, door aannemer Horster
Wegenbouw Combinatie uit Horst, groot onderhoud gepleegd aan een groot aantal wegen
in de dorpen en het buitengebied van America, Lottum, Horst, Griendtsveen, Grubbenvorst,
Hegelsom, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Melderslo, Meterik, Swolgen, Meerlo, Tienray,
Kronenberg, Sevenum.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit
plaatselijke reparatie/overlagen van asfaltwegen. De onderhoudswerkzaamheden zullen
bestaan uit het wegfrezen van de slechte
bestaande asfaltverharding en het aanbrengen
van o.a. nieuwe deklaag/slijtlaag. Omleidingen
worden ter plaatse aangegeven.
Er wordt alles aan gedaan om het ongemak
tot een minimum te beperken, maar het is
onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van dit
onderhoud enige overlast ontstaat. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
Door onvoorziene omstandigheden zoals

het weer, kan de start en duur van uitvoering
wijzigen. De woningen/bedrijven blijven zoveel
mogelijk bereikbaar. De aanwonenden worden
door de aannemer nog nader geïnformeerd.
(i.v.m. tijdelijk verplaatsen van auto’s).
Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de R. Kersten
van team Openbare Werken, bereikbaar via
telefoonnummer (077) 477 97 77.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de opzichter van de gemeente, de heer W. Konings,
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 24 88 44 61

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Dorperpeelweg 8
Dorperpeelweg 15
Griendtsveen
Kanaalweg 6
Grubbenvorst
Lottumseweg 66

Hegelsom
St. Hubertusstraat 1
Horst
De Afhang
Transportstraat 2 en 4
Loevestraat 8
Het Veldje 121
Meterikseweg 124

Meterik
Campagneweg 26
Hazenkampweg 9
Sevenum
Hoogbroek 13
Broek 2
Mgr. Verstraelenstraat 14
De Hackert 7

Werk in uitvoering

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Meldersloseweg Horst (onderhoud diverse wegbermen)
• Lorbaan America
• Mr. Bergerstraat Broekhuizen

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Uw huis wordt opgemeten!

Er is 1 uniforme digitale basiskaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De hele overheid maakt gebruik van dezelfde gegevens over de inrichting
van Nederland. Op de basiskaart staan de actuele topografische gegevens van bijvoorbeeld
gebouwen, (landbouw)terreinen, wegen, water en spoorlijnen.
Landmeetkundige
De kaart wordt jaarlijks geactualiseerd.
Het is belangrijk dat alle panden correct
worden gemeten en van de juiste objectgegevens voorzien worden. Dit doet een landmeetkundige.
Het ingenieursbureau Arcadis gaat deze
landmeetkundige werkzaamheden uitvoeren
voor de gemeente. De landmeetkundige heeft

eventueel toegang nodig tot uw terrein aan de
voor-, zij en/of achterkant van uw pand. Hij of zij
hoeft in geen geval in uw pand te zijn.
De landmeetkundige werkzaamheden
vinden plaats tussen maandag 18 t/m vrijdag
29 juli 2016. Het bezoek van de landmeetkundige neemt ongeveer een half uur in beslag.
De landmeetkundige meldt zich bij u en kan
zich legitimeren.
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PMD-container of keukenafvalemmer niet leeggemaakt?

Dat komt waarschijnlijk omdat het afval in een ondoorzichtige zak zat of omdat er verkeerd
materiaal tussen zat. Sinds maandag 4 juli worden containers en emmers met ondoorzichtige zakken, zoals grijze vuilniszakken, niet meer geleegd.
Wat kunt u doen?
Wat kunt u doen als de container of keukenafvalemmer niet is leeg gemaakt? Haal de
ondoorzichtige zakken eruit. Bied het afval los
aan in de container of emmer, of gebruik een
doorzichtige zak. Zet daarna het afval de volgende reguliere ophaaldag weer aan de weg.
Als de PMD-container te klein is kunt u het
afval dat er niet in past in een doorzichtige zak
naast de container zetten. Die losse zakken
worden ook meegenomen.
Doorzichtig of ondoorzichtig?
En over de vraag wat een doorzichtige zak is:
er zijn vele soorten afvalzakken op de markt
en hiervoor geldt ook een verschillende mate
van doorzichtigheid. Het gaat er om dat de
inzamelaar goed kan zien dat het juiste afval
in de zak zit. De beoordeling ligt dus bij de
mensen van de inzameldienst en we hopen op
begrip voor het feit dat het hier om mensenwerk gaat.

Vervuiling
Het gaat trouwens niet alleen om de
afweging of de afvalzakken doorzichtig
zijn, maar het kan ook zijn dat er vervuiling
tussen zit zoals karton, piepschuim of speelgoed.
Dit is ook een reden om de container niet
leeg te maken. De inzamelaar hangt dan een
kaartje aan uw container met de reden.
Als u zo’n kaartje aantreft, haal dan het
verkeerde afval eruit en bied de container
de volgende reguliere ophaalronde weer
aan.
Controle door recyclingbedrijven
De reden dat we doorzichtige zakken
moeten gebruiken is dat recyclingbedrijven
bij de inname van het afval strenger
controleren of er niet teveel vervuiling
tussen zit. Lees hier meer over op
www.horstaandemaas.nl.

winkel • zelfpluk • terras • speeltuin

verse blauwe bessen

€ 5,00 per kilo
zelfpluk

Van der Knaap is een groep van ondernemingen die is gespecialiseerd in het ontwikkelen van
hoogwaardige oplossingen voor beworteling en groei. De Van der Knaap Groep is in korte tijd
uitgegroeid tot de absolute top in de professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal.

€ 2,50 per kilo
Dorperpeelweg 1 America Tel. 06 - 39 23 92 65

Ter versterking van ons team van Holland Potgrond Limburg (Grubbenvorst) zoeken wij een:

Administratief medewerker (m/v)
36 - 40 uur in de week

Functieomschrijving
Je zorgt voor het bijhouden van het operationele systeem en het invoeren van in- en verkoopfacturen in de
ﬁnanciële administratie. Je voert alle administratieve handelingen op een doelmatige en accurate manier uit.
Je controleert en archiveert facturen van toegeleverde producten en uitgeleverde producten. Je zorgt voor
de verwerking van de administratie zodat periodieke rapportages kunnen worden aangereikt aan het Hoofd
Financiën & Administratie.
Gevraagd
• Minimaal MBO+ niveau met 2 jaar aantoonbare werkervaring;
• Afﬁniteit met een productiebedrijf is een pre;
• Aantoonbare ervaring met Microsoft Ofﬁce, Exact Globe of een vergelijkbaar boekhoudpakket;
• Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;
• Geen nine-to-ﬁve mentaliteit.
Competenties
• Accuraat;
• Cijfermatig inzicht;
• Stressbestendig, om kunnen gaan met een hoge werkdruk (seizoenspieken);
• Dienstverlenende en ﬂexibele instelling;
• Enthousiaste, opgewekte persoonlijkheid;
• Servicegericht, teamspeler;
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
Wij bieden
De Van der Knaap Groep biedt je een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie met goede primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden in een groeiende organisatie.
Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie, reageer dan binnen 14 dagen schriftelijk bij:
Van der Knaap Group of Companies, Afdeling Personeelszaken, t.a.v. Mevr. E. Sikkens
Postbus 136, 2290 AC Wateringen
E-mail: hr@vanderknaap.info
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Wim van Velthoven, tel. 0174-296606.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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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.

Overlast treinen in America
Tijdens de laatste vergadering van de commissie Ruimte heeft de SP
wederom om aandacht gevraagd voor de overlast van de spoorverbinding
Venlo-Eindhoven.
Recentelijk zijn er vragen gesteld
over het feit dat er zoveel zogenaamde giftreinen, die normaal
gebruik maken van de Betuweroute,
nu over het spoor Venlo-Eindhoven
worden omgeleid. Deze bezorgdheid is terecht. Dit signaal is gelukkig
goed opgepakt door de burgemeester
middels een gesprek met de ver-

antwoordelijk staatssecretaris. We zijn
erg benieuwd naar de uiteindelijke
resultaten. Er blijkt echter nog meer aan
de hand te zijn volgens de inwoners van
America. De SP krijgt steeds meer klachten binnen van de inwoners over stankoverlast door de inzet van oude blijkbaar
Diesellocomotieven, forse toename
van de geluidsoverlast door het grotere

aantal treinen maar ook door de soort
treinen. Vele woningen hebben nog
steeds de toegezegde isolatievoorzieningen niet gekregen. Er zijn zelfs al mensen die blijkbaar of schijnbaar scheuren
in hun woningen krijgen als gevolg
van het vele treinverkeer. We hebben
de wethouder daarom gevraagd om
met de omwonenden van het spoort
in America in gesprek te gaan om deze
klachten in kaart te brengen, en dit in te
brengen bij de gesprekken met ProRail.
De wethouder heeft toegezegd dit te

zullen doen. Hier zijn wij erg blij mee
en wachten de gesprekken af. De SP
gaat zelf niet langs de zijlijn kijken naar
deze kwestie, maar gaat zelf ook een
onderzoek doen in de straten langs het
spoor door een enquête. De resultaten
hiervan zullen meegenomen worden in
het standpunt dat de SP in de gemeenteraad zal aannemen hierin. Verder
zal de conclusie op de website komen.
www.horstaandemaas.sp.nl
Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

Bouwen naar behoefte
En nu de schop in de grond. Afgelopen dinsdag is het bestemmingsplan
‘Wouterstraat in America’ aangenomen door de raad. Dit maakt het
mogelijk dat er twaalf Heijmans One-woningen worden gebouwd door de
woningbouwcorporatie en kavels vrijkomen voor de concrete behoefte die
America heeft voor nu en in de toekomst.
Bouwen naar behoefte, ook op
de kleine kernen. Dat is waar wij
voor staan en wat we waar maken.
Er kan gebouwd worden in Melderslo
waar huurwoningen bijkomen, in
Hegelsom waar men samen met

andere partijen op een innovatieve
manier de huurmarkt wil openbreken, in Meterik waar een particulier
semipermanente huurwoningen gaat
plaatsen en waar woonurgenten zich
tijdelijk kunnen vestigen. En met

het aannemen van het voornoemde
bestemmingsplan kunnen we in
America huur- en koopwoningen
toevoegen.
Voor alle jongeren en senioren
onder ons zijn we er dan nog niet,
want als je op thuisinlimburg.nl kijkt
komen er niet vaak huurwoningen
vrij bij de woningcorporatie. Op deze
woningen wordt doorgaans door
heel veel woningzoekenden gereageerd. Dit geeft de noodzaak aan

om woningen toe te voegen aan het
huidige bestand. Daarnaast ligt er nog
een opdracht om statushouders te
huisvesten.
Al met al dus een behoorlijke
opgave. Maar, we zijn op de goede
weg. Wat belangrijk is voor nu en in de
toekomst is dat de balans goed blijft
tussen bestaande bebouwing, nieuwbouw danwel tijdelijke huisvesting.
Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

Toegankelijkheid wordt de norm, ook in Horst aan de Maas
Mede op initiatief van PvdA-kamerlid Otwin van Dijk heeft de Tweede
Kamer ingestemd met de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap.
In dit verdrag worden niet alleen
de rechten van mensen met een
beperking erkend, tevens bevat het
afspraken die aangeven wat er op
allerlei vlak gedaan moet worden
om te zorgen dat mensen met een

beperking zo zelfstandig mogelijk aan
de samenleving kunnen deelnemen.
Doel is en blijft participatie.
Een van de consequenties is dat
er per 1 januari 2017 een algemene
verplichting komt om gebouwen,

bedrijven en informatie toegankelijk
te maken voor personen met een
beperking.
Het gaat hierbij niet alleen om
fysieke toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om een doventolk bij een
bijeenkomst of een voorleesfunctie op
een website.
De gemeentes dienen een plan
van aanpak op te stellen met hierin

concrete doelen en tijdspaden. Hierin
kan de gemeente beschrijven hoe zij
op basis van de lokale kenmerken
uitvoering geven aan het verdrag.
Als Partij van de Arbeid zullen we
hier alert op zijn en graag in gesprek
gaan met betrokkenen uit onze
gemeenschap. Zodat dit verdrag niet
alleen op papier, maar ook voor de
betrokkenen een extra stimulans zal

MULDERS BV
aannemingsbedrijf wellerlooi

Voor al uw
bouwwerkzaamheden!
T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

www.mulderswellerlooi.nl

Schilderwerken

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

Tel. 06 - 15 38 00 98

20%

KORTING
OP AL ONZE

HORREN

20%

worden bij bijvoorbeeld de nieuwe
taken in de WMO, de Jeugdwet en
de Participatiewet en zorgt voor een
nog bredere kijk voor oplossingen in
het sociaal domein. Samen maken
we Horst aan de Maas 100 procent
toegankelijk.
Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

AKTIEPERIODE
LOOPT VAN
1 JULI T/M 31 JULI

KORTING

Sev

OP AL ONZE

Hors
Tel.:
seve

HORREN

ACTIEPERIODE LOOPT VAN
1 JULI T/M 31 JULI

Sevenum
Horsterweg 42
Tel.: 077-467 14 06
sevenum.hubo.nl
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en zo 15

GEPLUKT Marike van Eijs

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.

wonen we ook alweer veertien jaar in
Horst.” Marike is getrouwd met Michel.
“Het is wel leuk om te vertellen hoe
we elkaar hebben leren kennen.
Dat was namelijk op een bruiloft
van wederzijdse vrienden van ons.
Dat is inmiddels alweer bijna twintig
jaar geleden.” Het stel kreeg samen
drie zoons. Haar oudste zoon zit in
het derde jaar van de middelbare en
haar andere zoons gaan nog naar de
basisschool.

Verandering deed
haar veel
Marike vond na haar studie werk
in de levensmiddelentechnologie
waarin ze twintig jaar werkzaam
was. “Een aantal jaren geleden heb ik
ervoor gekozen helemaal de andere
kant op te gaan.” Marike merkte
dat haar standpunt tegenover de
branche waarin ze werkte veranderde.
“Door de jaren heen is de industrie
zich meer en meer met ons voedsel
gaan bemoeien. En hier stond ik
niet achter.” Marike besloot daarom
om na twintig jaar werkzaam te
zijn geweest in de branche ontslag
te nemen. Ze begon aan de studie
natuurvoedingsadviseur, waar ze heel
veel zin in had. Tegelijkertijd merkte
ze ook dat de verandering veel met
haar had gedaan.

Andere mensen
advies geven

Natuurlijke voeding en gezondheid trekken haar aandacht. Ze heeft sinds kort een eigen praktijk aan huis.
En ze zit vol met ideeën voor de Gezondste regio 2025. Deze week wordt Marike van Eijs (45) uit Horst geplukt.
volgen. “Na veertien jaar niet meer in
Horst te hebben gewoond, ben ik toch
weer terug gekomen en inmiddels

afronden van de middelbare school
vertrok ze uit Horst om de studie
Levensmiddelentechnologie te gaan

Marike groeide op in Horst
en komt uit een gezin met vader,
moeder en een broer. Na het

“Achteraf denk ik wel dat ik een
burn-out heb gehad die tijd. Destijds
ontkende ik dit maar nu zie ik het zelf
ook wel in. Ik zat niet zo lekker in mijn
vel ondanks dat ik veel zin had om een
nieuwe studie te beginnen. Hierdoor
ben ik er zelf uiteindelijk wel achter
gekomen dat natuurlijke voeding
ervoor zorgde dat ik me beter ging

voelen.” Marike werd geïnspireerd
door de studie en besloot na het
afronden ervan om nog verder te gaan
met leren. Na de opleiding Consulent
Natuurlijke Gezondheid besloot Marike
om haar eigen praktijk te openen.
“Op deze manier kan ik anderen
mensen advies geven en kan ik mijn
eigen ervaringen vertellen. Hierdoor
hoop ik mensen iets te kunnen leren
en natuurlijk om te helpen.”

Koken met pure
ingrediënten
Naast haar passie voor natuurlijke
voeding en gezondheid heeft Marike
nog andere hobby’s. Zo doet ze graag
aan beeldhouwen en schilderen.
“Ik vind het zo leuk om te doen en ik
krijg er zoveel energie van.” Daarnaast
vindt ze het erg leuk om voor haar
gezin of familie te koken. “Het liefste
kook ik met pure, verse, eerlijke en
biologische ingrediënten.” Marike is
naast haar hobby’s ook nog sportief, zo
zit ze bij de Oldtimers, een recreanten
volleybalteam in Horst. Ook doet ze
nog aan hardlopen. Met het gezin
gaan ze elk jaar op vakantie. “Toen
de kinderen nog klein waren gingen
we eigenlijk standaard naar Frankrijk
met de vouwwagen. Maar twee jaar
geleden hebben we een reis gemaakt
door Tanzania en dat beviel ons zo
goed. Komende zomer gaan we weer
een reis maken, dit keer gaan we via
IJsland naar Amerika en Canada.”

Ik heb veel ideeën
Samen met haar man heeft Marike
nog een stuk grond gekocht van haar
ouders. “Wat we er precies mee gaan
doen, dat weet ik nog niet. Ik wil het
wel gaan gebruiken voor mijn praktijk.
Ik heb veel ideeën, maar dat hoeft niet
allemaal tussen vandaag en morgen
geregeld te zijn, gelukkig.”

PUZZEL
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Aan de Drift organiseert i.s.m. Akkie’s Tuin:

Bijendag in de Heere Peel,

zondag 17 juli 11:00 – 16:00 uur
Kom een kijkje nemen in de wonderlijke wereld
van bijen.

 Hoe leven bijenvolken?
 Wat doet een imker en welke spullen
heeft hij nodig?
 Bijenstal met twee bijenkasten
 Met een imkerpak aan op de foto
 Honing van imkerij Dirk Drift te koop
 Prijsvraag: wie wordt het oudst?
Aan de Drift
Lorbaan 9A
5966 PG America

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden

www.aandedrift.nl
/AandeDrift

Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Hof te Berkel

Start beweegstraat Horst
gemaakt
Het wijkcomité Hof te Berkel uit Horst kreeg onlangs 15.000 euro van het Rabobank Coöperatiefonds voor het
realiseren van een speel- en beweegstraat in Hof te Berkel. Woensdag 6 juli zijn de eerste beweegtoestellen in de
wijk geplaatst.

Landschapsgids

Fietstocht Grubben
vorst en Lottum
IVN De Maasdorpen organiseert op zaterdag 16 juli een fietstocht
onder begeleiding van landschapsgids Piet Hoebers. De route staat in het
teken van het landschap in de gemeente, met name rond Grubbenvorst
en Lottum.
Tijdens de fietstocht gaat Piet
Hoebers in op de ontstaansgeschiedenis van het landschap van
Grubbenvorst en Lottum en de
menselijke activiteiten die daar in de
loop der tijden hebben plaatsgevonden. Thema’s die daarbij aan de orde
komen zijn onder andere de route
van de postkoets, vroege en late
ontginningen, de hamert van Horst,
historische boerderijen, Romeinse
wegen, een boerenschans en een
recent gebouwde vislift.
De fietsroute is ongeveer 35
kilometer lang en gaat gedeeltelijk

over onverharde weg. De middagpauze is bij de Houthuizer Molen in
Lottum, waar koffie, thee, frisdrank en
molenkoeken verkrijgbaar zijn.

Ontstaansgeschiedenis
De fietsgroep vertrekt om 10.00
uur op de parkeerplaats op de hoek
van de Venrayseweg en Kasteellaan
in Horst. Neem voor meer informatie contact op met Henny Grouls
via 077 398 29 71 of kijk op
www.ivn.nl/maasdorpen

Via Corona

Ontmoetingsplekken als de dierenweide en het restaurant in Elzenhorst
waren door de nieuwbouwprojecten
verdwenen uit de Horster wijk. Het
wijkcomité hoopt met de speel- en
beweegstraat ontmoeting en beweging
in de wijk weer mogelijk te maken.
“Doordat mensen samen gaan bewegen of er gezellig bij komen zitten,
komt er weer leven in de wijk. Opa’s
en oma’s kunnen samen met de klein-

kinderen naar de speel- en beweegstraat en zo ontstaat er contact tussen
jong en oud”, laat het comité weten.
De beweegstraat is niet alleen bedoeld
voor bewoners van de wijk, iedereen is
welkom.
Het wijkcomité verwacht dat de
hele speel- en beweegstraat begin
september gerealiseerd is. Ze wil dan
starten met beweeggroepen voor
ouderen, die onder begeleiding van

getrainde vrijwilligers gaan bewegen
op de toestellen. Bij slecht weer kunnen de beweeggroepen in de fysiotherapieruimte van het gezondheidscentrum terecht.
Voor meer informatie over het
begeleiden van beweeggroepen als
vrijwilliger of deelname, neem contact
op met anita.sgbh@gmail.com
Kijk voor meer informatie op
www.wijkhofteberkel.nl

Geslaagd na examen
in de kerk
De Kronenbergse kerk was woensdag 6 juli toneel voor een bijzonder
concert: het was het openbare D-examen van twee saxofonisten van Via
Corona, de muziekopleiding van fanfare Monte Corona uit Kronenberg en
Evertsoord.

Hou jij van aanpakken?
Voor het onderhoud van onze tuin zijn wij op zoek naar een enthousiaste persoon
voor de functie van
Jarenlange ervaring,
moderne

Tuinman/tuinvrouw

productiefaciliteiten en drang
naar perfectionisme zorgen

Je voert zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden uit met betrekking tot

ervoor dat BVB Substrates

het onderhoud van onze tuin en gazon. We verwachten dat je twee dagdelen per

voorop loopt in het vak.

week beschikbaar bent welke naar eigen inzicht in te plannen zijn.

Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteen-

Je bent zelfstandig, fysiek geschikt, betrouwbaar, toont initiatief en werkt

lopende markten zoals

graag buiten. Uiteraard is enige kennis en ervaring op het gebied van tuinieren

professionele glastuinbouw,

een pré.

natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon

Heb je interesse in deze leuke baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden?

en fruitteelt.

Graag ontvangen wij dan vóór 29 juli aanstaande, een (korte) brief met daarin je

Bij BVB Substrates wordt

motivatie en werkervaring.

alleen het beste substraat

Je sollicitatie kun je richten aan mevrouw I. Reiniers - Swinkels.

geproduceerd. Geleverd

Voor meer informatie kun je ook bellen: (077) 366 93 90.

volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.

BVB Substrates | Euroveen B.V.

Dat is wat wij noemen een

Californischeweg 10-B

succesvolle basis voor groei.

5971 NV Grubbenvorst

www.bvb-substrates.nl

E-mail: ISwinkels@bvb-substrates.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

Anouk en Guus
Anouk Aerts en Guus Aerts hadden,
met hulp van hun docent Geert Nellen,
een afwisselend programma samengesteld en ingestudeerd. Anouk speelt
op altsaxofoon en Guus bespeelt de
sopraansaxofoon.
Het concert bestond uit solo’s met
orkestbegeleiding door de fanfare,
een duet met percussiebegeleiding
van Leo van Megen en ter afsluiting
een romantisch en een jazzstuk in een
saxofoonkwartet met docent Geert op

de baritonsax en Anouks vader Ruud op
de tenorsax.
Docent Geert Nellen had de locatie
gekozen omdat hij inschatte dat zowel
het interieur als de akoestiek van deze
kerk extra cachet aan het examen zouden geven. Een lange staande ovatie
van het publiek en de cijferlijsten van
de jury vormden de bekroning op de
jarenlange muziekopleiding van Anouk
en Guus. Beiden waren overtuigend
geslaagd.
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15 VRAGEN

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

Zoë Smits
13 jaar
Horst
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Popmuziek, want daar kun je lekker
op meedansen. Ik vind dat muziek
een beetje swingend moet zijn, want
anders is het niet leuk om naar te luisteren. Ik heb niet echt een specifieke
artiest waar ik naar luister, ik luister
eigenlijk naar van alles. Als ik huiswerk
maak of me verveel, zet ik vaak muziek
op.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Ik denk dat ik het best wel spectaculair
zou doen. Op welke manier precies
weet ik nog niet. In ieder geval met
iets groots eromheen, dus niet alleen
de ander vragen om te trouwen.
Trouwen is best wel iets belangrijks,
dus dan mag je er wel wat groots van
maken vind ik.
Wat is het beste en slechtste cadeau
wat je ooit gekregen hebt?

Een slecht cadeau heb ik nog nooit
gekregen. Ik vind het al leuk als
iemand überhaupt een cadeau geeft.
Het beste cadeau ooit heb ik eigenlijk
ook nog niet gekregen, maar ik vond
het heel leuk toen ik een nieuwe gitaar
kreeg. Ik speel al bijna vier jaar gitaar.
Het is heel leuk om te doen en een
gitaar heeft een heel mooi geluid.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik ongeveer 20 jaar willen zijn,
want dan heb je een rijbewijs, ben je
nog jong en kun je dus alles doen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou wel een keer met mijn allerbeste
vriendin Emma op vakantie willen naar
een ver land. Het liefst naar NieuwZeeland, dat vind ik een heel mooi
land. Ook woont de tante van mijn
moeder daar, daarom wil ik er heel
graag heen.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Mijn familie denk ik, want ik zou niet

aan
Zoë Smits

zonder hen kunnen. Als ik problemen
heb, kan ik altijd alles tegen ze vertellen. Met mijn ouders heb ik de beste
band, ik vertel ze alles en ze begrijpen
mij altijd.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Vroeger spaarde ik altijd
Pokémonkaartjes, maar nu zou ik
niet meer weten wat ik ermee moet.
Niemand verzamelt ze meer nu en
volgens mij heb ik de kaartjes ook niet
meer.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De keer dat we met groep 8 op kamp
gingen. We waren toen voor het laatst
bij elkaar en het was supergezellig.
Ik krijg er kippenvel van als ik eraan
denk, omdat we toch 8 jaar bij elkaar
in de klas hebben gezeten, maar dan
opeens uit elkaar gaan.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als je op een heel belangrijk moment
bent en dan valt. Helaas heb ik dat een
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keer meegemaakt. In groep 4 deed ik
de communie en onderweg naar die
man met de hostie, de pastoor, viel ik
op het podium. Dat was wel een beetje
beschamend. Vervolgens stond ik
heel snel weer op, pakte de hostie en
vluchtte naar mijn stoel.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Afgelopen week heb ik van mijn vader
leren strijken. Het was eigenlijk heel
makkelijk en het lijkt me niet erg om
te doen.
Zon of sneeuw?
De zon, want ik houd van lekker warm
weer. Dan kun je lekker zwemmen
en watergevechten houden. Sneeuw
vind ik zo koud en het gaat overal in je
kleren zitten.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Over deze vraag moest ik even denken,
maar ik denk dat ik zou vragen wanneer ik naar Nieuw-Zeeland zou gaan.
Ik wil er namelijk heel graag een keer
heen en ik kan niet meer lang wachten.
Eigenlijk weet ik niet of ik echt in een
helderziende geloof. Het kan best dat
mensen iets kunnen zien, maar ik denk
niet dat ze je hele toekomst kunnen
voorspellen.
Wat zou je nooit weggooien?
Spullen van vroeger toen ik klein was
zou ik nooit wegdoen, want het zijn
herinneringen aan vroeger. Die spullen
zou ik later ook kunnen doorgeven
aan mijn eigen kinderen, bijvoorbeeld
een knuffeltje wat ik vroeger bij mijn
geboorte heb gekregen.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
De vaatwasser inruimen vind ik niet
leuk om te doen, want dan zit er overal
nog eten aan en dan moet je dat er
eerst afspoelen. De vaatwasser uitruimen vind ik minder erg, want dan hoef
je alleen wat af te drogen en het in de
kast te zetten. Maar eigenlijk vind ik
klusjes over het algemeen niet zo leuk
om te doen, haha.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Er is niet een specifieke film waar ik in
zou willen spelen. Wel zou ik sowieso
in een actiefilm willen spelen, want
dan kun je veel rennen en bewegen.
Ik ben niet echt een meisje-meisje, dus
houd ik wel van wat actie.

Bella Roma
Afgelopen weekend was
het dan zover: Melderslo
bestond 100 jaar! Een mijlpaal
natuurlijk, maar een paar
dagen daarvoor bevond ik me
nog in het prachtige Rome.
En dat bestaat wel een beetje
langer dan 100 jaar.
Ik werd als echt ‘booremegje’ toch wel een beetje
overdonderd door al die kolossale gebouwen. Het Pantheon,
het Colosseum, de Sint Pieter en
ga zo maar door. Geweldig om te
zien hoe de Romeinen toen al
zulke gebouwen konden
bouwen, zonder behulp van die
hijskraantjes van tegenwoordig.
Al is er sinds die Romeinse tijd
wel een hoop veranderd.
Rondom alle Romeinse bouwwerken gaat het maar om een
ding: toerisme. Echt óveral
mensen. Van veel te dikke Ierse
gezinnen die klagen over de
immense hitte tot grote groepen
Chinezen/Koreanen/Japanners
die allemaal met hun cameraatje
elke hoek van de straat op de
foto willen hebben. Het geweldige eten maakte dit wel weer
goed. Het ambachtelijke ijs, de
geweldige pasta’s en natúúrlijk
kan een echte Italiaanse pizza
niet ontbreken. Toch iets beter
dan de friet van Li oet de
Melderse.
Het was dan ook een zeer
rare gewaarwording, toen ik
weer met mijn voeten op
Melderslose bodem stond. In het
weiland dus. Heerlijk zwoegen
om dé tent op te zetten waarin
het 100-jarige bestaan van
Melderslo uitbundig gevierd zou
gaan worden. Het examenfuif
was helemaal uitverkocht en
ook Vrienden van de Melderse
Live was een groot succes.
Daar mogen we trots op zijn.
Kortom: er leiden veel wegen
naar Rome, maar die vanuit
Melderslo is toch wel de
mooiste.
Liefs,
Anne

sport
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Dit is mijn club
4/15

Postduivenvereniging De Valk

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven, waaronder veel sportverenigingen. Van turnen tot
beugelen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Horst aan de Maas met
vijftien verenigingen terug op het afgelopen seizoen en kijkt ze alvast vooruit. In deze aflevering: postduivenvereniging De Valk uit America.

gekeken welke duif het snelst thuis
weet te komen. “Duiven vliegen zo
gemiddeld ongeveer 80 kilometer per
uur”, vertelt bestuurslid Ger Cuppen
(68) uit America. “Wind mee kunnen
ze wel sneller dan 100 kilometer per
uur vliegen. Maar als ze wind tegen
hebben en het is warm, dan zakt hun
gemiddelde wel een beetje.”

De eerste krijgt een
taart

Voor de postduivenliefhebbers
van postduivenvereniging De Valk
uit America geen zomerstop: de
zomermaanden vallen precies in
hun hoogseizoen. Van april tot
september doen de leden wel bijna
elk weekend mee aan de zogehe-

ten prijsvluchten: de duiven worden
ver weg losgelaten en moeten zo snel
mogelijk hun weg naar huis zien te
vinden.
Die vluchten variëren van ‘korte’
vluchten van honderd tot vijfhonderd
kilometer tot lange vluchten van meer

dan duizend kilometer. Onlangs deed
de club nog mee met een wedstrijd
waarbij de duiven vanuit Barcelona
naar huis moesten komen (in vogelvlucht zo’n 1.150 kilometer). Samen
met verenigingen uit de buurt wordt
via chips en een digitaal uitleessysteem

De Americaanse postduivenvereniging zit in een samenspel met andere
verenigingen uit regio Oost-Brabant.
Postduivenliefhebbers uit Horst spelen
van vroeger uit met een samenspel uit
Limburg. “Maar het maakt in principe
niet uit waar je mee doet”, zegt Ger.
Naast de regionale competitie heeft
de club ook een interne competitie:
leden krijgen punten per vlucht en
kunnen zo in de eerste of eredivisie van
de vereniging eindigen. “Degene die
eerste wordt in een seizoen krijgt een
taart. De tweede vlaai”, lacht Cuppen.
“Vroeger kon je in grote wedstrijden
nog wel eens een auto winnen of een
half varken. Maar prijzen winnen is bij
onze club niet echt meer aan de orde.
We doen het voor de sport en de gezelligheid.”
Dat de duiven wel weten wie hun
baas is, blijkt als Ger zijn tuin in loopt
en tegen de nok van het dak ‘Kom
maar’ roept. Een vlucht duiven kijkt
op en landt een paar tellen later om
de duivenmelker heen op het gazon.
Dat is een kwestie van opvoeding,

vertelt hij. “Je gaat ze eerst met voer
binnenroepen, dat hebben ze snel in
de gaten. Dan ga je het opbouwen:
eerst vliegen ze een rondje om het
huis, dan om het dorp. Dan breng
je ze met een mand steeds verder
weg.” Soms vinden duiven de weg
niet terug. “Een van mijn duiven
is toevallig net in Goch gevonden.
Als die terug komt, krijgt ie even rust
voor de volgende wedstrijd. En soms
heb je pech en blijven ze weg”,
geeft Ger aan.

Van jaar tot jaar
bekijken
De Valk heeft nu zo’n twintig leden, waaronder Ger en zijn
twee zoons. “We merken dat de
club steeds wat kleiner wordt, net
als andere clubs in Nederland en
België trouwens.” Dit seizoen is dat
nog geen probleem, maar de bond
vereist een minimum aantal duiven
en dat komt soms wel in zicht, geeft
Ger aan. “Ze komen de duiven met
grote vrachtwagens ophalen voor
vervoer naar de plek waar ze losgelaten worden. Als je te weinig duiven
inschrijft is het niet rendabel om
naar America te rijden. Dan moeten
we ze bijvoorbeeld zelf naar Venray
brengen.”
Dit seizoen lukt het de club nog
om mee te doen. Over volgend seizoen durft Ger echter nog geen voorspellingen te doen. “We bekijken het
van jaar tot jaar”, zegt hij met zijn
blik op zijn duiven gericht.

Punten voor Kevin van Leuven
Door: Stichting van Leuven Racing
De Swolgense motorracer Kevin van Leuven, uitkomend in het British Superstock 1000 Kampioenschap op een
Kawasaki ZX10R, heeft in het weekend van 9 en 10 juli voor de eerste keer punten gescoord in zijn klasse op het
circuit Snetterton in Norfolk.

Deze werkzaamheden voeren
wij uit op verschillende
evenementen, zoals Lowlands,
Zwarte Cross, Paaspop en
Emporium.
Ben jij:
18 jaar of ouder?
Een enthousiaste aanpakker?
Flexibel inzetbaar?
Ook bereid om ‘s avonds of
’s nachts te werken?

Klinkt dit als jouw perfecte
bijbaan? Stuur dan een
beknopte motivatiebrief + CV
naar: info@linqeventgroup.nl

Samen met het G&S team zat de
stijgende lijn er al in maar na een
ongelukkig valpartijtje in de laatste
race werden er nog geen punten
gescoord. Dit weekend wist Kevin zich
als vijftiende te kwalificeren. De racestart was werelds en Kevin kwam als
negende door. Na de eerste ronde
kwam de safety car in de baan en na
de herstart volgde er een zinderende

Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, licht/geluid en site.

wedstrijd. Kevin moest toch weer
twee plaatsjes inleveren en wist
zich op de elfde plek te handhaven.
Concurrent Godfrey zat echter constant
bij Kevin in het achterwiel en door
een remfoutje in de laatste ronde
werd Kevin als twaalfde afgevlagd.
Teamgenoot Tom Fisher eindigde
op vijf seconden achterstand op de
dertiende plaats.

Kevin: “ Er zijn twee BMW’s
gediskwalificeerd na afloop die voor
mij waren geëindigd dus officieel ben
ik nu tiende geworden. De eerste zes
punten zijn in de pocket en daar ben
ik en het team erg blij mee. We zijn
er nu natuurlijk op gebrand vaker in
de punten te rijden. De volgende wedstrijd is op het bloedsnelle Thruxton
op 24 juli.”

Passie voor Paard & Pony
De derde editie van Passie voor Paard & Pony vindt plaats op zaterdag 16 juli op het evenemententerrein in
Kronenberg.

50% KORTING

OP DE ZOMERCOLLECTIE*
SHIRTS, TOPS EN
BLOUSES
V.A. € 7,50
VESTEN EN TRUIEN V.A. € 10,BROEKEN EN ROKKEN V.A. € 10,-

JURKJES
BLAZERS
JACKS
SCHOENEN

V.A. € 10,V.A. € 15,V.A. € 25,V.A. € 10,-

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

*tenzij anders aangegeven

%
%
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Passie voor Paard & Pony is
een ruitersportevenement voor de
recreatieve sportbeoefenaar. Op het
evenemententerrein in Kronenberg
komen deze zaterdag vele disciplines
van de ruitersport aan bod. Er zijn
menwedstrijden plaats, er wordt
gesprongen, dressuur gereden en er
vinden ook keuringen plaats. Door de
Kronenbergse bossen vindt daarnaast
een puzzeltocht voor ruiters met

hun paard of pony plaats. En voor de
allerkleinste ponyruiters zijn er de
bixierubrieken. Nieuw dit jaar is de
Pony Spektakel Doedag. Deze begint
om 11.00 uur en is bedoeld om
basisschoolleerlingen kennis te laten
maken met de mensport. Er wordt
door een professionele menner uitleg
gegeven en daarna kunnen kinderen
plaatsnemen op de koets en onder
begeleiding de leidsels zelf in de

hand nemen. Ook is er een breed
randprogramma met spellen die
met de mensport te maken hebben.
Naast de recreatieve wedstrijden en de
Pony Spektakel Doedag zijn er zaterdag
nog tal van andere zaken te vinden op
het evenemententerrein. Zo kunnen
paarden en pony’s gewogen worden.
Daarnaast is de Hippo Sofia Academie
aanwezig met de gezondheidsscan
voor paarden.

14
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Zomerconcert St. Caecilia
Muziekvereniging St Caecilia uit America geeft op vrijdag 15 juli een zomerconcert. Deze traditionele afsluiting
van het seizoen vindt plaats voor de Bondszaal en begint om 19.30 uur.

Bijendag
in de Heere Peel

Tijdens deze avond treden twee
solisten op die geslaagd zijn voor hun
D-examen, Fenna en Bob. Zij brengen samen met fanfare St. Caecilia

America hun solo ten gehore voor het
grote publiek.
Samen met de jeugdfanfare,
groep 5 van basisschool De Wouter en

nog een verrassingsoptreden
belooft het volgens de organisatie
een afwisselend zomerconcert te
worden.

Ans Hoeijmakers en Henk van Gerwen van Akkie’s Tuin beantwoorden
verschillende vragen over bijen tijdens de Bijendag in America op zondag
17 juli van 11.00 tot 16.00 uur.
De bijendag vindt plaats bij
natuureducatiecentrum Aan de Drift in
America. Tijdens de dag komen bezoekers erachter hoe bijen leven, hoe ze
aan honing komen en wat het inhoudt
om een imker te zijn.

Ook zijn imkers in actie te zien.
Kinderen kunnen in een echt imkerpak
op de foto en er is een prijsvraag.
Bij het bijenstalletje kunnen
bezoekers zien hoe bijen af- en aanvliegen.

Zomercarnaval
in Horst
Zomercarnaval in Horst vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 juli.
Zomerprins Dirk I trekt dan met zijn gevolg door de straten van Horst.
De optocht start om 18.11 uur
vanaf café De Beurs. Wie mee wil doen
kan vanaf 17.45 uur een nummer
ophalen. Om 19.11 uur start de
receptie. Deze duurt tot 20.11 uur,
hierna gaat het zomercarnavalfeest

beginnen. Op het programma staan
optredens van onder meer zangduo
Ivan en Frank, Ald Iezer, Heite Soep,
Neppie Kraft en Ben Verdellen.
De presentatie is in handen van
Harrie Vissers.

Kinderactiviteiten
De Locht
De komende weken zijn er verschillende activiteiten in Museum
De Locht. Van maandag 11 juli tot en met vrijdag 2 september is er elke
doordeweekse dag een andere kinderactiviteit.
De kinderactiviteiten duren van
14.00 tot 16.00 uur. Op zondag 17 juli
is er een demonstratie veilingklok voor

Christiaens Group is een jonge en dynamische organisatie die wereldwijd turn-key
oplossingen realiseert in de champignonteelt en de afvalverwerking en specifiek in de
compostering van reststromen. In Horst, het centrum van de internationale champignon business, zijn wij een belangrijke speler in het veld en daarmee een aantrekkelijke
werkgever voor de regio alsook daarbuiten.
Ons bedrijf heeft 100 medewerkers en is nog steeds groeiende, dus zijn wij op zoek naar jou!
Zoek je een dynamische, internationaal opererende werkomgeving waarin je je creatieve
ei kwijt kan en heb je een passend cv, dan nodigen wij je van harte uit om te reageren op
één van onderstaande vacatures.

Telefoniste / Receptioniste (fulltime)
Je bedient de telefooncentrale op vakkundige en correcte wijze en zorgt voor een gastvrije
ontvangst van onze bezoekers. Daarnaast verricht je licht administratief werk.

Halmonteur Staalconstructies (LBO/MBO)
Je vervaardigt en coördineert de productie van staalconstructies. Meerdere jaren ervaring
op dit gebied is een vereiste, in bezit zijn van NEN 1090 lascertificaten is een pre.

Buitendienstmedewerker / Supervisor Bouw (LBO/MBO)
Je bouwt samen met je team, en op termijn zelfstandig, bouwwerken op nationaal
en internationaal niveau. Ruime ervaring op dit gebied is gewenst.

kinderen. Ook is er een muziekoptreden
van 4You. Daarnaast is er in de smidse
volop activiteit.

Informatie

Uitgebreide informatie over de functies en Christiaens vind je op www.christiaensgroup.com
onder ‘Jobs’/’Career’.

Reageren

Solliciteer door een brief en cv uiterlijk 22 juli 2016 te sturen naar: Mw. J. Heijmans,
Christiaens Group, Witveldweg 104, 5961 ND Horst of per e-mail: JHE@christiaens.com.
Wij streven ernaar vóór de bouwvak een selectie te maken van geschikte
kandidaten en deze hierover te informeren. In de bouwvak zijn wij gesloten.
Door de verwachte hausse aan reacties kunnen wij helaas alleen de voor ons
serieuze kandidaten informeren over de voortgang.

www.christiaensgroup.com
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Liedjesavond Tuutekop Buitenconcert vocalgroup Hoor’s
Inwoners van Hegelsom die mee willen doen aan de Liedjesavond van
carnavalsvereniging D’n Tuutekop kunnen zich vanaf nu inschrijven.
Deelname kan vanaf groep 6 van
de basisschool. Ook dit jaar kan er door
de jeugd deelgenomen worden aan
het TVK en KVL. De organisatie heeft
ook liedjes- en muziekschrijvers tot
haar beschikking. Als het niet lukt met
het schrijven van een tekst of melodie,

Vocalgroup Hoor’s geeft op maandag 18 juli vanaf 20.00 uur een optreden op het Wilhelminaplein in Horst.
Tijdens dit buitenconcert verzorgt Joekskapel de Kleffe Zök een gastoptreden.

kun dus toch meegedaan worden aan
de Liedjesavond die plaatsvindt op
12 november.
Neem voor meer informatie
contact op met Miranda Kellenaers,
pkellenaers@hetnet.nl, 077 351 72 30
of 06 46 42 16 09.

Sprookjestocht
in Swolgen
Toneelvereniging Ernst & Humor in Swolgen houdt op zondag 24 juli een
Sprookjes-Disneytocht in de bossen van Swolgen.

Hoor’s is een vocalgroup uit
Horst, bestaande uit zo’n veertig
mannen, vrouwen en muzikanten

uit Horst en omgeving. De zangvereniging staat onder leiding van
dirigent Ernst Lamers.

Kijk voor meer informatie over
het concert en de vocalgroup op
www.hoors.nl (Foto: Ger Versteegen)

Oldtimerfestival in Horst
Onder het motto ‘Show us your Stuff’ vindt op zaterdag 16 en zondag 17 juli het Oldtimerfestival plaats op
kasteelpark ter Horst. Het wordt de negende editie van het feest, georganiseerd door VC De Oldtimers.

Het tweejaarlijks terugkerend evenement wordt door Toneelvereniging
Ernst & Humor voor de achtste keer
georganiseerd. De tocht heeft in het
kader van 75-jarig bestaansfeest van de
vereniging een speciaal karakter door
de aanvulling met Disney figuren.
Het Swolgense bos biedt op

24 juli onderdak aan onder andere
Doornroosje, Hans en Grietje, Minnie en
Mickey Mouse en vele anderen. Verder
zijn ook Clown Tallie en een straatmuzikant aanwezig. Pip en Saartje verzorgen de schminkhoek met een photobooth. Bezoekers kunnen van 11.00 uur
tot 14.00 starten vanaf de Bosweg.

De organisatie verwacht een kleine
zeshonderd voertuigen uit binnenen buitenland op het festival in Horst.
Op vorige edities toonden ook al talloze
eigenaren hun meest bijzondere of juist
gewone klassieke voertuigen: oersterke
tractoren, trucks in alle maten,
Amerikanen, Kit-Cars, slanke racebromfietsen, gemodificeerde motorvoertuigen en Supersports.

Naast de tentoonstelling komt ook
ander vertier aan bod: zo wordt het
klassieke spel ringsteken in een nieuw
jasje gestoken. In plaats van ridders te
paard wordt nu met voertuigen geprobeerd een ring te steken. Het ringsteken vindt op zaterdag én zondag plaats.
Zaterdagavond wordt ‘The Big Bang’
Oldtimer party gehouden onder muzikale begeleiding van rock ’n rollband

Fishnet Stockings.
Op zondagmorgen wordt een toertocht van 70 kilometer voor automobielen verreden. Op zondagnamiddag
is het tijd voor het Concours D`Elegance,
waarbij mooie prijzen te winnen zijn.
Een deskundige jury kiest de winnaars.
Kijk voor meer informatie
over het Oldtimerfestival op
www.oldtimerfestivalhorst.nl

Jeugdunie viert jubileum
met Proms Concert
De Jeugdunie, het jeugdorkest van Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum, bestaat dit jaar 25 jaar. Dat viert zij
met een Promsconcert met als thema ‘Musicals in Concert’. Het concert vindt plaats op zondag 17 juli van 16.00 tot
18.00 uur in De Kruisweide in Sevenum.

L

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

De jeugdharmonie van Sevenum
werd in 1991 opgericht en begeleid
door verschillende leden. Na de komst
van van dirigent Erik Maessen in 2006
werd er ingezet op het jeugdbeleid.
Met succes, de Jeugdunie groeide uit
tot een grote groep muzikanten die

eigen concerten geven. Anno 2016 staat
Marjolein Vermeeren voor de Jeugdunie
en telt deze groep ruim 35 leden. Naast
het concert van de jeugdharmonie
verzorgt ook het grote korps van de harmonie dat weekend promsconcerten op
vrijdag 15 en zaterdag 16 juli. Zij sluiten

hun seizoen af met het optreden met
als thema ‘Made in Holland’. Bij alle
concerten worden de muzikanten bijgestaan door gastartiesten en koren uit
Sevenum en omstreken. Kijk voor meer
informatie over kaarten en de concerten
op www.promssevenum.nl
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Bibliotheek Horst

Fototentoonstelling
over Myanmar

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

In de Bibliotheek Horst opent op vrijdag 15 juli een fototentoonstelling over Myanmar (het voormalige Birma)
van amateurfotograaf Frank Janssen. De expositie is te bezichtigen tot 25 september.

Melderslose
Examenfuif
In Melderslo vond op vrijdagavond 8 juli de inmiddels traditionele Examenfuif plaats. Deze dertiende editie werd gehouden op
het terrein aan de St. Odastraat. Op het programma stonden deze
avond DJ Styn en 3FM-dj Domien Verschuuren.

Quintella bij
De Roode Vennen
Amateurfotograaf Frank Janssen is
lid van Fotogroep Horst aan de Maas
en begeleidend fotograaf van het
fotogroepje ‘2B in the picture’, voor
kinderen met een vorm van autisme.
Frank maakte veel reizen, onder
andere naar Azië. In januari 2013 was
hij in Myanmar.
Frank: “Wat ons direct opviel na
aankomst in de hoofdstad Rangon was
de ontzettend vriendelijke en goedlachse bevolking. In Rangon wemelt

het van tempels, pagodes, stoepa’s,
kloosters, ontelbare monniken,
markten, werkplaatsen van ambachtslieden en koloniale architectuur. De
omliggende koningssteden zoals
Mandalay, Amarapura met de U-Bein
brug en Sagaing met meer dan 6.000
monniken en nonnen waren voor ons
zeker een bezoek waard.” Frank hoopt
dat de fototentoonstelling de kijker
meer inzicht zal geven in de cultuur
en bevolking van dit land.

Frank Janssen wil met de fototentoonstelling kijkers meer inzicht
geven in de cultuur en bevolking van
dit land. Wim Jenniskens, mentor van
Nationale Fotobond afd. Limburg,
verricht op vrijdag 15 juli om 19.15 uur
de opening van de expositie in de
bibliotheek.
De expositie is te zien tijdens
openingsuren van de Bibliotheek
Horst. Kijk voor meer informatie over
de tentoonstelling op www.biblionu.nl

A capella-groep Quintella geeft op zondag 17 juli vanaf 16.00 uur een
tuinconcert bij de Roode Vennen genaamd Cup of Tea. De zanggroep
Quintella bestaat uit Jeroen Verberkt, Nike Derks, Maaike Kamps, Karin
Jenneskens en Marjolein Kuenen.
Onlangs stond Quintella in theater
De Maaspoort in Venlo voor een uitverkochte zaal met hun eigen theatervoorstelling Cup of Tea.
De voorstelling is een mix van allerlei muziekstijlen afgewisseld met kleine
intermezzo’s.

De Roode Vennen omlijst dit optreden in stijl met een ‘Cup of Tea’ en huisgemaakte high tea hapjes in de nieuwe
binnentuin. Voor meer informatie, mail
naar info@deroodevennen.nl
of bel 077 463 24 07, of kijk op
www.deroodevennen.nl

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

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

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

Kermis in Broekhuizenvorst
In Broekhuizenvorst was het van zaterdag 9 tot en met dinsdag 12 juli kermis in het dorp. In het
centrum stonden diverse attracties opgesteld. Op zaterdag 9 en zondag 10 juli waren er verschillende
optredens en op zondag was er een dorpsbrunch.

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945
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Agenda 14 t/m 21 juli 2016
do
14
07
vr
15
07

za
16
07

Zomeravondconcert

Vorster mert

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: centrum Broekhuizenvorst

Opening fototentoonstelling over Myanmar

Demonstratie veilingklok en optreden 4You

Tijd: 19.15 uur
Locatie: Bibliotheek Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: museum De Locht Melderslo

Zomerconcert

90 jaar Sevenumse brandweer

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare St. Caecilia
Locatie: Buiten voor De Bondszaal America

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Vrijwillige Brandweer Sevenum
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Promsconcert

Oldtimerfestival

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Unie
Locatie: De Kruisweide Sevenum

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: VC De Oldtimers
Locatie: evenemententerrein Kasteelse Bossen Horst

Passie voor paard en pony

Marché en France en Fête Local

Tijd: 09.00 uur
Locatie: evenemententerrein D’n Umswing Kronenberg

Tijd: 12.00-24.00 uur
Locatie: Hemelse Wijn Sevenum

Fietstocht van Grubbenvorst naar Lottum

Tuutetrek Lust(r)um

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start parkeerplaats Kasteellaan Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: centrum Hegelsom

Oldtimerfestival

Promsconcert Jeugdunie

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: VC De Oldtimers
Locatie: evenemententerrein Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Jeugdunie van Koninklijke Harmonie Unie
Locatie: De Kruisweide Sevenum

Signeersessie Joyce Spijker

Tuinconcert Cup of Tea

Tijd: 12.00-13.30 uur
Locatie: Bruna Horst

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: a capellagroep Quintella
Locatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Survivalrun Vera’s Vettige Vijf

Optreden Anja Straatman Talentenklas

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Walhalla Proeft
Tijd: 15.00-24.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Voorstelling
Tijd: 17.15 uur
Organisatie: gymnastiekvereniging Hosema
Locatie: sporthal De Kruisweide Sevenum

Tiende zomercarnaval

Musical Alles Overboord

Tijd: 18.00 uur
Locatie: café De Beurs Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: groep 8 Basisschool De Twister
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Afscheidsconcert dirigent
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Harmonie St. Joseph
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

zo
17
07

ma Buitenconcert
20.00 uur
18 Tijd:
Organisatie: Vocalgroup Hoor’s
07 Locatie: Wilhelminaplein Horst
met natuurgids
wo Wandeling
Tijd: 14.00 uur
20 Organisatie: IVN De Maasdorpen
07 Locatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

do
21
07

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Promsconcert

Livemuziek

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Unie
Locatie: De Kruisweide Sevenum

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Natuurcursus Wat bloeit daar?

Bijeenkomst EnergieKronenberg

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: werkgroep EnergieKronenberg
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Bijendag

Dorpsraadvergadering

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Akkie’s Tuin
Locatie: Natuur- en informatiecentrum Aan de Drift America

Tijd: 20.30-22.00 uur
Locatie: café Kleuskens Meterik

’t Gasthoês

Twister
presenteert
musical Alles
Overboord
Basisschool De Twister presenteert op woensdag 20 juli en
donderdag 21 juli haar jaarlijkse
musical, verzorgd door de schoolverlaters van groep 8.
De organisatie van de musical
‘Alles Overboord!’ belooft dat het een
waar spektakel wordt. De kinderen
zijn in de voorstelling gasten van een
cruiseschip en beleven in die rol allerlei avonturen.
De voorstellingen worden in
cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst
gespeeld en beginnen om 19.00 uur.
Bel voor meer informatie of kaarten
naar 06 36 54 18 09.

Harmonie St. Joseph

Afscheids
concert
dirigent
Grubbenvorst
In gemeenschapshuis ’t Haeren
in Grubbenvorst wordt op zaterdag
16 juli vanaf 19.30 uur afscheid
genomen van Leo Beckers als
dirigent van Harmonie St. Joseph.
De dirigeerstok wordt overgedragen
aan Wout Claessens.
De afgelopen 25 jaar was Leo
Beckers het vertrouwde gezicht vóór
het orkest van de harmonie. Vanwege
de waardering voor Beckers geeft de
harmonie op 16 juli een afscheidsconcert en wordt de baton overgedragen.
Het orkest speelt samen met het slagwerkensemble, een combo, diverse
solisten en zanger Roy Verbeek.
Toegang tot het concert is gratis.

Talentenklas

Straatmans
Vocalshop bij
Cambrinus
Anya Straatman presenteert op
zondag 17 juli vanaf 16.00 haar
talentenklas op het zomerpodium
van Cambrinus in Horst.
Zangdocente Anya Straatman gaf
les op verschillende muziekscholen
totdat ze in 2007 in Venlo haar eigen
Vocalshop oprichtte. Sindsdien hebben
veel leerlingen er hun zangkwaliteiten
naar een hoger niveau weten te tillen.
Om de zoveel tijd worden jonge
talenten aan het publiek voorgesteld en ditmaal gebeurd dat op het
zomerpodium van Cambrinus in Horst.
Leerlingen uit de school van pianodocente Maartje Smedts begeleiden de
vocalisten. De toegang tot het concert
is gratis.
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Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

19.15

Deelnemers

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

ANBISE

Goed Haar en Visagie

Pedicure Praktijk Wilmie

anco lifestyle centre

Het LoopCentrum

Praktijk Ik Leer

America
zondag

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst

Griendtsveen

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

zondag

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

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

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

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden
NIEUW Hotel Asteria Venray
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in ons restaurant

Hegelsom

Beej Mooren

zondag

Heilige mis

09.30

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

Blauwebessenland

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
15 t/m 21 juli 2016
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

HUIS van de STREEK

€ 1 korting op jam

5% korting op het hele assortiment

Boerderijwinkel Lenders

IJssalon De Zeuten Inval

5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Brasserie ‘54

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

€ 17,50 korting op 10 credits
5% korting op de rekening

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Brownies & downieS
Camps Optiek

19.15

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Lottum
09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

10.30
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Die 2 Brüder von Venlo

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

Tienray

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Eén kop koffie of thee € 1

Kinderboerderij Hagerhof

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Logeerhuis Kapstok

Duet Kappers

Lunchroom Lekker Gewoën

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek

Eclicker

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

FotoID

Swolgen

Intratuin Venray

DMS-Service

Driegangenmenu voor € 17,50

zaterdag
		

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Twee proeflessen gratis

Eetcafé Ald Vors

Meterik

Into Beauty

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor € 1

Sevenum

Gebiedsteams

10% korting op een diner
voor 2 personen

Eén gratis consumptie bij de lunch

Kronenberg

Hof van Kronenberg

Hostellerie De Maasduinen

Een kop koffie of thee voor € 1

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

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
10% korting op de hapjes en
drankjes

De Bekkerie

Horst (Lambertus)

10% korting op een behandeling
naar keuze

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim

€ 12,50 korting op de intake

Pakje!

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een zonnebril

Toffe Dags
tra

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

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

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

€ 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand

Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

10% korting op het hele assortiment

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor € 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor € 5

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

The Zen Company

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op een set
wimperextensions

nd
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Koffiee
of the *
€ 1,00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10% korting op een
schoonheidsbehandeling

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

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

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

*op vertoon

van HA LLO -vo

ordeelpas. Kij

k voor meer

informatie op

ww w.tof fed

ag.nl

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

Voordeelpas
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van onze klanten
beveelt Superkeukens aan

Rodez/Luanda
beton/leisteengrijs
Direct de beste prijs incl. apparatuur

êêêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,

6

€ 5699,-

Keuken 395 x 187 cm
Compleet met:

5 jaar apparatuurgarantie

afzuigkap

koelkast
combi-magnetron

vaatwasser
spoelbakken

inductiekookplaat

werkblad

BEN JIJ HET SUPERTALENT DAT WE ZOEKEN?
VACATURE: BACKOFFICE / LOGISTIEK MEDEWERKER ROERMOND
We zoeken een secuur en organisatorisch persoon die stressbestendig is, met minimaal 3 jaar ervaring in de keukenbranche.
De taken omvatten o.a. het controleren van orders, het service-traject beheren en contacten onderhouden met leveranciers.

VACATURE: KEUKENVERKOPER ROERMOND/HORST/HEERLEN
We zijn op zoek naar een echt verkooptalent, die klanten op en top kan begeleiden met de aanschaf van een keuken.
Ben jij communicatief vaardig, stressbestendig, en heb je ervaring in de keukenbranche? Dan zoeken we jou!

VACATURE: FILIAALLEIDER HORST
Voor ons filiaal in Horst zijn wij op zoek naar een filiaalleider die de vestiging naar een hoger plan kan trekken. Heb jij passie
en scoringsdrang? Kun je goed organiseren, adequaat handelen en heb je ervaring in de keukenbranche? Reageer dan nu!

Interesse? Neem dan contact met ons op via sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL
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