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Onder begeleiding van zomerse muziek en vergezeld door lekker weer vond zaterdag 10 juni de carwashactie van muziekvereniging St. Caecilia uit America plaats.
De fanfare waste tussen 10.00 en 12.00 uur tientallen wagens en wagentjes op het plein voor de kerk in America.

Werkdruk

Toch geen bezuiniging
personeel gemeente
Gemeente Horst aan de Maas gaat de in 2013 geplande bezuiniging van 1 miljoen euro op personeelskosten
terugdraaien. In plaats daarvan wordt er juist 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in personeel.
In 2013 besloot de gemeente
met ingang van 2018 1 miljoen
euro te gaan bezuinigen op
personeelskosten, vanwege de
financieel-economische crisis.
Het College van B&W stelt de
gemeenteraad nu voor deze
bezuiniging terug te draaien.
Het bezuinigingsbedrag blijkt
niet houdbaar, stelt het College
van B&W. “Door nieuwe taken

en ontwikkelingen is de werkdruk
de laatste jaren gestegen tot een
onhoudbaar niveau”, aldus het
gemeentebestuur. Zij stelt daarom
voor om voor de komende drie jaar
het personeelsbudget te verhogen
naar 1,5 miljoen euro. Na 2019 wordt
verwacht geen aanvullend budget
meer nodig te hebben. Het budget
bedraagt dan weer 18,4 miljoen euro.
Als de gemeenteraad niet

instemt met het voorstel, moeten
tijdelijke en inhuurcontracten van
personeel worden beëindigd.
“Dat heeft verstrekkende
gevolgen voor onze organisatie.
Kritische bedrijfsprocessen
komen dan onder druk te staan,
waardoor de doorontwikkeling
van de gemeente als organisatie
stagneert”, aldus gemeente Horst
aan de Maas.

De carwashactie is een van de
ludieke acties die dit jaar worden uitgevoerd. Deze activiteiten staan in het
teken van het honderdjarige jubileum
van St. Caecilia.

Bedacht na een
repetitie aan de tap
Marion Heijnen, secretaris van St.
Caecilia: “We waren op zoek naar acties

en hebben de carwash eigenlijk na een
repetitie aan de tap bedacht. We wisten
tot vanmorgen totaal niet wat we moesten verwachten. Maar om 09.30 uur
stonden de eerste auto’s al klaar.
We hadden eigenlijk nog een kort overleg maar dat ging dus niet door. Iemand
die zijn auto liet wassen wilde deze ook
laten zuigen. Dus hebben we er ook snel
nog een stofzuiger bijgehaald.”
Lees verder op pagina 02
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Op bezoek bij De Schakel

Jacques Vriens in Broekhuizenvorst
Kinderboekenschrijver Jacques Vriens was op vrijdagmiddag 9 juni te
gast bij groep 7 en 8 van basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst.
Hij kwam in de klas vertellen over zijn boeken als afscheidsgeschenk van
BiblioNu voor kinderboekenambassadeur Nine Tissen uit groep 8.
Het bezoek van de schrijver
van onder andere Meester Jaap,
Achtstegroepers huilen niet en
De School is weg,was een bedankje

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Beej Mooren
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Anke Verbeek
en Puck Verheijen

voor Nine Tissen uit Broekhuizenvorst.
Zij was afgelopen jaar kinderboeken
ambassadeur van de gemeente Horst
aan de Maas. Haar doel was om
kinderen zoveel mogelijk aan het lezen
te krijgen. “Dat is belangrijk, want door
lezen leren kinderen heel veel over
taal”, geeft Hettie Janssen van
BiblioNu Horst aan. “Nine heeft haar
taak heel goed volbracht en tijdens de
officiële afsluiting van haar ambassadeurschap is daarom Jacques Vriens in
haar klas uitgenodigd.”
Nine geeft aan een leuke tijd
gehad te hebben als kinderboeken
ambassadeur. “Ik heb heel veel dingen
gedaan”, vertelt ze. “Schoolbibliotheken
geopend, voorgelezen aan kleuters en
peuters, een interview gehouden met
wethouder Ger van Rensch, gejureerd
bij de voorleeswedstrijd en ik heb een
brief geschreven aan de schooldirecteuren in de gemeente om te vragen
of er op iedere school een leesdag
georganiseerd kon worden. Op sommige scholen hebben ze dat ook echt
gedaan.”
Jacques Vriens vertelt de kinderen
over zijn jeugd, waarom hij schrijver is
geworden en leest uit enkele van zijn
boeken een stukje voor. Vriens was
voordat hij schrijver werd bijna 25 jaar
leraar op een basisschool. “Ik heb al die
tijd les gegeven aan mijn leerlingen,

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

maar tegelijkertijd ook heel veel
van hen geleerd.” Zo kwam hij er als
meester al snel achter dat het heel
belangrijk is om een boek op zo’n
manier te beginnen, dat kinderen
meteen zin krijgen om verder te lezen.
Want dat kinderen lezen, dat vind hij
heel belangrijk. “Ook als je niet zo’n
lezer bent, dan is er altijd wel een boek
dat je wél leuk vindt.”
De leerlingen van groep 7 en 8
hangen aan de lippen van de schrijver

en bijna iedereen heeft een vraag
voorbereid om aan hem te stellen.
“Wat vindt u van e-readers”, vraagt een
meisje zich bijvoorbeeld af. “Daar hou
ik niet zo van”, antwoordt Vriens.
“Ik heb toch het liefste een echt
boek in handen.” Op de vraag wie
zíjn favoriete kinderboekenschrijvers
zijn antwoordt hij: “Sjoerd Kuyper
vind ik heel goed. En Paul Biegel,
hoewel die tegenwoordig alweer wat
minder bekend is.” En welk van zijn

eigen boeken is nu eigenlijk favoriet?
“Als ik echt moet kiezen, dan is dat
Achtstegroepers huilen niet (over een
meisje uit groep 8 dat plotseling
leukemie krijgt en overlijdt, red.).
Dat boek is heel speciaal, omdat het
gebaseerd is op een situatie die ik als
meester zelf heb meegemaakt. Zo zie
je maar weer dat er heel veel gebeurt
in een klas waar ik inspiratie uithaal.
Leuke dingen, maar ook verdrietige
dingen.”

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

Vervolg voorpagina

Ludieke carwash St. Caecilia
Een van de kartrekkers van de actie
is Yvonne van den Munckhof. Als lid
van de activiteitencommissie is ze erg
betrokken geweest met het opzetten
van de activiteit en zaterdagochtend
staat ze zelf bewapend met sponzen
auto’s te wassen.
Van den Munckhof: “Dit is een
leuke actie die nog nooit eerder is
gehouden. Leden van de fanfare
konden zich vrijwillig opgeven en nu

staat hier ook veel jeugd te poetsen.
Het is ook heel gezellig. Er komen veel
mensen op af en het weer hebben we
ook meezitten.”
Om 11.30 uur is de wachttijd
voor de auto’s al aardig opgelopen.
Maar dat deert deelnemers niet.
“Ik sta hier sinds 10.45 uur. Maar dat
maakt niet uit! Het is hier gezellig,
leuke muziek en lekker weer. En door
mijn auto te laten wassen steun ik

de fanfare. Dat is wel fijn omdat ik
zelf niet kan meehelpen met auto’s
wassen,” vertelt Jac Cuppen, al 56
jaar lang trouw lid van St. Caecilia.
Maar ook van buiten de gemeente is
animo voor de carwash. Sissi van Lipzig
was speciaal voor de actie uit Venlo
gekomen. “Ik heb vroeger in America
gewoond en mijn kinderen zijn lid
geweest van de fanfare. Deze kans om
de fanfare te sponsoren grijp ik dan

ook graag aan. Het is een mooie actie
en dat mijn auto nu schoon is, is mooi
meegenomen. De fanfare is goed
bezig,” vertelt ze.
Net voor 12.00 uur staat de
teller al op meer dan veertig auto’s.
Nog niet alle auto’s zijn dan gepoetst.
“Dat wordt overwerken,” lacht Marion
Heijnen. “En met dit succes kan deze
actie best voor herhaling vatbaar
genoemd worden.”

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

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

Nieuwe locaties
geldautomaten
gevonden
Sevenum en Grubbenvorst krijgen beide een PINbox ter vervanging
van de opgegeven geldautomaten. In Grubbenvorst komt deze op de
parkeerplaats bij de Kloosterstraat en in Sevenum op de parkeerplaats bij
het voormalige Rabobankgebouw.
America krijgt een pinautomaat in een bestaand gebouw.
Rabobank Horst Venray is momenteel in gesprek met een gegadigde.
Dat heeft de bank bekendgemaakt.
Samen met gemeente Horst aan de
Maas, dorpsraden en ondernemersverenigingen is de afgelopen weken
gekeken naar geschikte locaties.

De bank verwacht dat eind augustus
de automaten geïnstalleerd kunnen
worden. Eind april sloot Rabobank per
direct een drietal geldautomaten in
Grubbenvorst, Sevenum en America.
Bij eventuele plofkraken bestond er
namelijk risico voor bewoners van
de boven- en naast deze automaten
gelegen woningen.

Aanbieding

Brasserie de Huiskamer

4-gangen zomerkeuzemenu

€ 40,00

€17,95
€ 26,00

Efkes Anders

3-in-1 lunch voor 2 personen

€13,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Meccano-expositie Sevenum

‘Iets behouden voor het
nageslacht’

Maakt momenten
nét wat specialer!

In De Wingerd in Sevenum vond op zondag 11 juni een Meccano-expositie plaats. Bouwers, verzamelaars en
handelaren exposeerden ’s middags hun Meccano. Het evenement werd georganiseerd door het Meccano Gilde
Nederland.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

SUMMERSALE
IS BEGONNEN!

Meccano is montage-speelgoed,
waarmee met boutjes en moertjes
verschillende onderdelen in elkaar kunnen worden gezet. Het Meccano Gilde,
dat in 1982 is opgericht, heeft rond de
vijfhonderd leden verspreid over heel
Nederland. Elke maand organiseert het
gilde in een andere regio een expositie
voor leden en publiek en deze maand
was Limburg aan de beurt. “De exposities zijn voor leden voor de gezelligheid
en om te leren van elkaar,” vertelt evenementencoördinator Bert Stiekema uit
Susteren. “Daarnaast is er Meccano te
koop, omdat dat bijna nergens meer te
verkrijgen is. Ook niet-leden zijn altijd
van harte welkom. Met deze expositie
kunnen we hen kennis laten maken
met wat Meccano is, of mensen terug
brengen naar vroeger. We hopen verder
ook wat nieuwe leden te trekken.”

Achttien leden van het gilde exposeren vandaag hun Meccano-werken in
De Wingerd. Onder hen is ook Koos van
Reesch uit Doetinchem, een Meccanoverzamelaar. “Je kunt de deelnemers
eigenlijk onderverdelen in drie cate
gorieën,” vertelt hij. “Bouwers, die hun
werk willen laten zien, handelaren,
die Meccano verkopen, en verzamelaars.” Van Reesch behoort dus tot de
laatste categorie. Hij heeft een verzameling van zo’n driehonderd dozen
Meccano, die de ontwikkeling van
Meccano over ruim honderd jaar laten
zien. “Meccano is een stukje nostalgie,” zegt Van Reesch, “ik verzamel nu
twintig jaar Meccano. Natuurlijk bouw
ik ook wel eens wat, maar daar heb ik
weinig tijd voor. Het verzamelen is mijn
belangrijkste doel.”
“Meccano was vroeg hét jongens

speelgoed,” vertelt Stiekema.
“Het leuke aan het bouwen is, is dat
het in feite oneindig is. Je bouwt iets,
breekt het weer af en bouwt iets
nieuws. Je kunt je fantasie gebruiken
en ook het stukje techniek spreekt veel
van onze leden aan.” Meccano werd
rond 1900 uitgevonden en hoewel
het vandaag de dag een stuk minder
populair is dan toen, denken veel mensen die er vroeger mee speelden met
nostalgie er aan terug. Voor de meeste
jeugd is Meccano echter iets heel
vreemds. Van Reesch: “Ook dat is één
van de doelen van mijn verzameling en
van het exposeren. Ik wil iets behouden voor het nageslacht. De jeugd van
tegenwoordig doet games en heeft
Facebook, maar Meccano was ónze
jeugd. Daar wil ik mensen inzicht in
geven.”

HALLO op Alpe d’Huez
Familie Janssen uit Sevenum bezocht Marc Janssen bij Alpe d’Huzes en moedigde hem aan om zes
keer de Alpe d’Hues te beklimmen. Bij de zesde klim kwam onweer opzetten en alle renners moesten
naar boven. Marc wilde zes keer de berg beklimmen en dat is uiteindelijk gelukt. De familie had
tussendoor nog even tijd om op de top de HALLO door te nemen.

Hoge kortingen op
veel tuinmeubelen, BBQ-,
tuin- en sfeerartikelen!
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Fotoboek Het Groot Veld

‘Het is een passie die ik niet kan loslaten’
De Kronenbergse Marleen Wijnen fotografeerde een jaar lang Het Groot Veld in al haar facetten. Binnenkort presenteert ze een fotoboek met het eindresultaat.

passie geworden die ik niet meer kan
loslaten.”

Harmonicaboekje
Uit alle foto’s van Het Groot Veld
heeft Wijnen een selectie gemaakt,
waarmee een fotoboek is samengesteld. Dit wordt gepresenteerd op
zondag 9 juli. “Het is een leporello
geworden, een harmonicaboekje zeg
maar. Je kunt het helemaal uitvouwen. Zo krijg je een goed idee van de
weidsheid van het gebied. Een fotoboek
was nooit het uitgangpunt, maar het is
wel een mooie manier om het verhaal
door te geven.” Wijnen heeft het veld
in alle seizoenen en op verschillende
momenten van de dag gefotografeerd.
Zo staat op de voorzijde een foto van
gedroogd mosterdzaad onder een
laagje sneeuw. “Ik had wel foto’s waar
je de rijp op het veld ziet, maar nog
geen enkele met sneeuw. Totdat mid-

den februari een dik pak viel. Toen ik
’s morgens de sneeuw zag liggen ben ik
meteen op pad gegaan. Nee, een favoriete foto heb ik niet, ik ben trots op het
hele boek.” Het samenstellen van het
boekwerk smaakt naar meer, geeft ze
toe. “Het afgelopen jaar heb ik al het
zwerfafval dat ik tegenkwam in het veld
verzameld, daar wil ik ook nog iets mee
doen. Hetzelfde geldt voor de kleuren die je hier terugvindt. Er is al een
verfkleur Het Groot Veld, die gebaseerd
is op het zand van hier. Het lijkt me leuk
om een kleurenwaaier te maken met
alle kleuren van Het Groot Veld.”
De presentatie op zondag 9 juli
is van 11.00 tot 15.00 uur aan
de Renkensstraat 19 in Sevenum.
Om 11.30 uur wordt het eerste exemplaar overhandigd aan een bijzondere
gast. Aanmelden kan via
info@marleenwijnen.nl of
www.facebook.com/hetgrootveld

Restauratie monumenten

Tussen Kronenberg en Sevenum ligt
Het Groot Veld. Uitgestrekte weilanden
en akkers met aan de randen eeuwenoude boerderijen. Wie midden in het
veld gaat staan, bij de zogenoemde
Kruusboeëm, kan zowel de kerk van
Sevenum als de kerk van Kronenberg
zien liggen. Marleen Wijnen is hier
opgegroeid, net als haar echtgenoot
Leon. “Mijn vader had hier vroeger een
stuk land en ik kan me nog herinneren
dat hij ’s morgens op de fiets met zijn
schoffel en een thermoskan thee op
weg ging naar het veld om daar tussen
de bieten te schoffelen.”
Vier jaar geleden kochten ze het
ouderlijk huis van Leon. “We hebben
25 jaar in Eindhoven gewoond en

kregen de mogelijkheid om dit huis te
kopen. Het stamt uit ongeveer 1870
en is een gemeentelijk monument.
Dat betekent dat we aan de buitenkant
niet veel mochten veranderen.
Wel kregen we toestemming om aan
de achterzijde van wat vroeger de stal
was een grote raampartij te plaatsen.
Met uitzicht op Het Groot Veld.”
Wijnen volgt de opleiding fotografie
aan de Academie voor Beeldende
Kunsten in het Belgische Mol. “In het
vierde en laatste jaar mag je aan een
vrij thema werken. Ik had al vaker
foto’s gemaakt van Het Groot Veld en
liet daar enkele van aan mijn docent
zien met de vraag of ik hiermee verder
kon gaan voor mijn eindopdracht.”

Haar docent ging akkoord, waarop de
Kronenbergse het veld achter haar
huis een jaar lang fotografeerde.
“Het bijzondere aan Het Groot Veld
is dat mensen er recreëren maar dat
het ook actief landbouwgebied is.
Mensen verdienen er hun brood mee.
Die combinatie wilde ik graag op beeld
vastleggen. Het is een gebied dat al
eeuwenlang wordt gebruikt voor de
landbouw en dat kun je zien. De foto’s
plaatste ik op Facebook, ook omdat ik
benieuwd was naar de reacties. Wat ik
hoop is dat mensen door de beelden
anders gaan kijken naar Het Groot
Veld. Het zou fijn zijn wanneer ze er
door worden geraakt. Het veld leeft,
er verandert zoveel. Het is voor mij een

Provinciale subsidie
Kasteelboerderij
Provincie Limburg stelt een subsidie van ruim 3 ton beschikbaar voor de
renovatie van de Kasteelboerderij in Horst. Deze subsidie maakt deel uit van
de tenderregeling restauratie monumenten.
De provinciale regeling kent
een budget van 14,7 miljoen euro.
In totaal hebben 82 projecten een
aanvraag ingediend voor een subsidie,
15 daarvan zijn daadwerkelijk
toegewezen. De eigenaren van de
Kasteelboerderij krijgen in totaal een
subsidiebedrag van 341.003 euro.
Dit bedrag moeten zij inzetten voor
onder meer de restauratie van het
totale pand inclusief de woning.
In de voormalige Tiendschuur komt

een restaurant en de woning wordt
verbouwd tot B&B. Ook dienen er
volgens de voorwaarden van de
provincie twintig vrijwilligers ingezet te
worden bij de uitvoering van het project
of de verdere exploitatie. “Wat wij
met name ook belangrijk vinden is dat
het project samenhangt met de totale
ontwikkeling in het gebied, vooral die
van kasteel Huys ter Horst”, laat een
woordvoerder van provincie Limburg
desgevraagd weten.

Jaarverslag klachten en bezwaren 2016

Minder klachten en bezwaren bij gemeente
Er klaagden in 2016 minder mensen bij gemeente Horst aan de Maas over besluiten op het gebied van werk,
inkomen en zorg. De aanpak om eerst in gesprek te gaan met bezwaarmakers voordat er juridische stappen
worden ondernomen is succesvol, concludeert de gemeente in het jaarverslag bezwaren en klachten van 2016.
In 2016 zijn er in vergelijking
met 2015 minder bezwaren gemaakt
bij de ‘Commissie bezwaren en
klachten’ tegen besluiten van
gemeente Horst aan de Maas.
In 2015 waren dat 59 bezwaren

en afgelopen jaar nam dat af tot
47 bezwaren. Relatief hoog is het
aantal bezwaren op het gebied van
planschade. Tegen de 9 besluiten
in deze categorie werd 7 keer
geprotesteerd. Op het gebied

van werk, inkomen en zorg kwamen
in 2016 21 bezwaren binnen, 29
klachten minder dan in 2015.
Het merendeel, 14, ging over de
Participatiewet. Sinds 2014 gaat
de gemeente steeds meer eerst

in gesprek met bezwaarmakers,
voordat het juridische traject begint.
“Dat begint zijn vruchten af te
werpen”, concludeert de gemeente.
“Bezwaarmakers waarderen het
snelle en rechtstreekse contact.
Soms is een uitleg of aanpassing
van het besluit voldoende om de
procedure stop te zetten, of komen
partijen er in onderling overleg

uit waardoor een bezwaar niet
meer nodig is.” De methode
‘In gesprek met Horst aan de Maas’
is in het afgelopen jaar 23 keer
toegepast. Naar aanleiding van
de gesprekken zijn 15 bezwaren
ingetrokken. Voor 2017 is het doel
van de gemeente om in nog meer
bezwaarzaken deze werkwijze toe te
passen.

Kiest u voor kwaliteit?
Ysselsteyn

VOOR ROUWBLOEMWERK
dealer van

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

persoonlijk en naar uw eigen wensen
Tel. 06-12 58 20 63
Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl

tuinenterrasysselsteyn.nl

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

‘KNVB, pas regels schooltoernooi aan’
Een jongensteam van groep 8 van basisschool De Weisterbeek in Horst is tijdens een schoolvoetbaltoernooi van de
KNVB op woensdag 7 juni gediskwalificeerd omdat er te veel te oude jongens in het team zouden zitten. Hierop stuurde
directeur van de basisschool Bart Mous een brief naar de KNVB met het verzoek de regels voortaan aan te passen.

Sevenum

Open dag boerderij
Vorster Hand
Boerderij Vorster Hand in Sevenum opent op 25 juni tussen 11.00 en
16.00 uur haar deuren voor alle geïnteresseerden. Deze open dag vindt
plaats ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe bedrijfspand
en de daaraan gebouwde kas, die een dag eerder plaats vindt.
In de kas vindt een arbeidstraining
plaats die ontwikkelingsgerichte dagbesteding, werkervaringsplaatsen en
arbeidstoeleiding biedt voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
“De missie is om door middel van het
bieden van leermogelijkheden, zinvol werk en professionele begeleiding
een bijdrage te leveren aan de gezondheid, zelfredzaamheid, persoonlijke
ontwikkeling en sociale integratie van

mensen met een ondersteuningsvraag,” legt Vorster Hand uit. In het
kader van die arbeidstraining heeft de
boerderij een directe samenwerkingsovereenkomst gesloten met het UWV.
Vorster Hand heeft als doel dat
iedereen een passende arbeidsplaats
in de samenleving krijgt. Ze willen zo
recht doen aan de verscheidenheid
van deelnemers aan de arbeidstraining
zodat zij zichzelf kunnen zijn.

Welkom!
Boerderij Vorster Hand opent op

zondag 25 juni tussen 11.00 en 16:00 uur
haar deuren ter gelegenheid van de officiële
opening van de nieuwe arbeidstraining.

Het team tijdens de regiofinale in Blerick
De basisschool deed met dezelfde
kinderen als de afgelopen drie
voorrondes mee aan deze provinciale
ronde van het toernooi. Na twee
gewonnen wedstrijden kreeg de
coach het bericht dat er te veel te
oude kinderen in het team zouden
spelen, waardoor het team middenin
het toernooi werd gediskwalificeerd.
Volgens de KNVB-regels mag een team
van maximaal achttien spelers maar
maximaal drie spelers bevatten die
tussen 1 oktober 2003 en 1 oktober
2004 geboren zijn, en nu dus niet
ouder dan 13 jaar zijn, meedoen,
terwijl de Weisterbeek zes kinderen
in deze leeftijdscategorie op de
spelerslijst had staan. “In iedere
voorronde deden deze kinderen
mee en daar hebben we nooit een
reactie op gekregen tot dit toernooi.
Grote teleurstelling, huilende kinderen,
onbegrip, maar zoals het sporters

betaamt gingen ze gewoon door met
hun wedstrijden”, zegt Mous. Het team
won ook alle daarop volgende
wedstrijden en zou dus eigenlijk
Limburgs kampioen geworden zijn.
Toch telde de uitslag niet en mocht
De Weisterbeek niet door naar de
volgende ronde.
Directeur Mous heeft de KNVB in
een brief opgeroepen nogmaals kritisch
naar de regels te kijken. “Ik begrijp
dat er regels zijn, deze hebben we niet
goed nagelezen”, bekent hij in de brief.
“Maar volgens mij zou de enige regel
moeten zijn dat de kinderen op de
basisschool moeten zitten. Wij sluiten
geen enkel kind uit en vinden dat als
we met school of klas meedoen aan
een toernooi, alle kinderen welkom
zijn.” Kinderen die een jaar zijn blijven
zitten en dus een jaar ouder zijn,
kun je niet uitsluiten van het toernooi,
stelt hij. Als de regels van de KNVB

voor schooltoernooien niet veranderen,
moet de Weisterbeek voortaan verstek
laten gaan bij deze toernooien.
“Voor ons geldt: met zijn allen of
helemaal niet.” Daarnaast vindt Mous
dat de organisatie voor een toernooi
begint, beter de lijsten zou moeten
checken van de deelnemers, in plaats
van halverwege de dag een team
te diskwalificeren. “Dat was voor de
kinderen een enorme teleurstelling.”
Een woordvoerder van de KNVB laat
desgevraagd weten dat de regels zijn
opgesteld om extreme verschillen in
fysiek, kracht en lengte te voorkomen.
“Het punt dat meneer Mous maakte
was dat hij graag met de hele klas
wilt kunnen voetballen en dat dit het
uitgangspunt wordt in de toekomst
in plaats van leeftijd. Zoals elk jaar
evalueren wij aan het einde van het
seizoen en dit onderwerp zal dit jaar
ook ter sprake komen.”

Wij heten u graag welkom op deze Open Dag om
samen met ons te genieten van alles wat ons
bedrijf en zijn prachtige omgeving te bieden heeft!!

De Vorst 3 - Sevenum • www.vorsterhand.nl

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

zondag open
van 12.00 tot 17.00 uu

r

Perenboom

Pyrus. Diverse soorten.
Ø 18 cm. 90 cm. Per stuk

↕

16.95

Vier generaties
Met de geboorte van Nore zijn er vier generaties compleet gemaakt in Sevenum en Kronenberg.
Nore is de dochter van Elien Jakobs-Wijnen uit Sevenum. Jo Wijnen-Hoogers, eveneens uit Sevenum,
is oma geworden en To Hoogers-Camps uit Kronenberg is met de komst van Nore opnieuw superoma.

Vaderdag

12.99

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Toon Klaassen
16 juni 2012

16 juni 2017

Als tranen een trap
konden bouwen
Herinneringen een brug
Dan klommen wij naar boven
En haalden wij je terug

Mien leste wens is oétgekomme,
ut is good zoë...
Op zaterdag 10 juni 2017
overleed in de leeftijd van 92 jaar

Jouw Maatje Mien
en de hele BUBS.

Hay Cox
“Raoter Hay”

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.

echtgenoot van

Grada Cox - Keijsers †
Riny en Hay
Esther en Jeroen
Alice en Bart
Richard en Miranda
Patrick en Lisa

Gevraagd woonruimte te huur
in America, medio augustus.
Tel. 06 52 18 28 20
Te koop diverse soorten groenten
en fruit o.a. rabarber, frambozen,
aardbeien, knoflook enz. naar Thijs
Huys Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

Hans en Truus
Marloes en Daan
Bram en Floor
Lotte en Rob

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schudders/
hark/maaiers/mesttank/kipper/
schijveneg/weibloter/weisleep/
mestverspreider/tractor en vee/
paardentrailer enz. 06 19 07 69 59.

Francien en Stef
Marieke
Ellen
Anke en Lars
Theo en Mirjam
Teun
Juul
Anne

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Gastendonkstraat 29, 5961 JW Horst
Op donderdag 15 juni hebben wij afscheid genomen van ôzze va
in de Lambertuskerk te Horst waarna we hem te ruste hebben gelegd
bij ôs moe op de begraafplaats aldaar.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. de Weert
en de megjes van het Groene Kruis voor de liefdevolle verzorging.

Wij hebben afscheid genomen van onze zangersvriend

Jan Lamers
Wij wensen Lenie, Pieter en Françoise, Niek en Marsha veel sterkte

Zomerhuis te huur Mallorca.
Vanaf 15 september is ons
zomerhuis in Mallorca nog vrij
150 meter van het strand.
September is een fantastische maand
in Mallorca www.huisbertcati.com,
facebook huisbertcati.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw
Ruime keuze in nieuwe en
goedgebruikte goederen. Wij zijn
geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Ons nieuwe
adres is Maasbreeseweg 3 Sevenum
(voorheen Janssen Camping).
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
06 31 22 84 44.
Te koop bbq pakketten van
onze scharrelvarkens, het vlees
is ingevroren en vacuüm verpakt.
€ 20.- per pakket. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
Oculeerders gevraagd m/v. Vanaf
12 juni. Mts Seuren 06 46 21 03 13.

Vince

8 juni 2017
Zoon van
Tim Cosson en
Anneke Thijssen
Afhangweg 9
5961 EA Horst

Bedankt!
Via deze weg willen we
familie, vrienden en bekenden
bedanken. Jullie hebben
ons 50-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
gemaakt!

Wiel en Hennie
Verdellen-Nellen
Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Ma -vrij 9-12
en 13-17u. Za 9-17u. Zo 10-15u of op
afspraak. Tel. 077 398 65 90.
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.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
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.
Voor groenteplanten o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.

Wij zoeken op korte termijn een

Interieurverzorger m/v
voor uitbreiding van ons team.

Horster Mannenkoor

AKTIE

De belangstelling bij het heengaan van mijn man en onze pap

Jan Achten

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 1 JULI 2017

was hartverwarmend en heeft ons erg goed gedaan.
Wij bedanken allen die op welke manier dan ook met ons afscheid hebben
genomen en ook voor de steun die wij daarna hebben mogen ontvangen.

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

Truus Achten-Peeters en kinderen.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

www.briensveld.nl

Soort dienstverband: deeltijd
Inlichtingen: Hay Kleuskens
tel.: 06 - 53 31 28 11

Gerrie

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

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

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Werkzaamheden worden
verricht op diverse locaties
regio Venlo-Horst, zowel
overdag als in de avonduren.

van den

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 17 juni om 19.15 uur
in de kerk te Broekhuizenvorst.

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

Geboren

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sam de Veer
17 jaar
Sevenum
de Werkenrode
in Nijmegen

Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger speelde ik veel met de
Baby Borns. Vooral de luiers verschonen
en het flesje geven vond ik het leukst.
Dit deed ik vaak samen met mijn zusje.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een reis naar Spanje zou ik willen
maken. Daar is het altijd lekker weer
en ik houd van zon, zee en strand.
We zijn al vaker naar Spanje op vakantie
geweest, maar ik zou zo weer terug
gaan.
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb twee hobby’s. Dat zijn paardrijden en rolstoelhockey. Paardrijden doe
ik een keer in de week en rolstoelhockey doe ik een of twee keer in de week.
Dat ligt eraan wanneer ik wedstrijd heb.

Deze hobby’s vind ik allebei even leuk,
dus ik zou niet kunnen kiezen.
Wie is je grote voorbeeld?
Ankie van Grunsven is mijn grote voorbeeld want ze kan goed paardrijden.
Ze heeft zelfs olympisch goud gewonnen. Zelf heb ik mee mogen doen met
de special olympics. Daar ben ik met
dressuur vierde geworden. Ik zou net
als Ankie ook mee willen doen aan zo’n
grote wedstrijden. Ik ben begonnen
met paardrijden bij mijn oom Bert in
Castenray. Nu doe ik dit in Well. Daar zijn
rijlessen voor mindervalide rijders. Hier
maken we vaker binnen- en buitenritten. Dit doe ik al 10 jaar.
Hond of kat?
Kat, want we hebben thuis twee katten
en ze zijn superlief en grappig. Ze heten
Basil en Dazzle. Eentje hebben we er
nog maar pas: Basil. De andere kat
Dazzle hebben we al wat langer. Ik vind
het altijd erg leuk om met ze te spelen
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?

Voetreflexologie geeft energie.
Praktijkadres:
ZELF STAPPEN
Pieter Belsstraat 78
JE
BETER TE
5961 DW
Horst

06-15 49 09OM
26
ZETTEN
info@sandrapoels.nl
VOELEN?
www.sandrapoels.nl

• o.a. bij veranderingsprocessen • slaapproblemen
• hoofd-nekklachten • darmklachten
Praktijk voorziekten
Voetreflextherapie
• chronische
• verlies • overgangsklachten
*vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk

PIETER BELSSTRAAT 78 5961 DW HORST 06 - 15 49 09 26

WWW.SANDRAPOELS.NL

jongeren 07

aan
Sam de Veer

Mijn slechtste eigenschap is dat ik veel
te veel kwebbel. Het liefst klets ik de
hele dag door met mensen. Ik hoor
ook wel eens van anderen dat ik weer
teveel praat. Mijn beste eigenschap is
dat ik altijd vrolijk ben. Ik ben altijd aan
het lachen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Ik maakte laatst een selfie in de
auto toen we van Walibi terugreden.
Daar zijn we geweest in de laatste
week van de meivakantie. Ik ging met
mijn moeder, vader, broertje en zusje.
Het gaafste aan Walibi vond ik de
achtbanen. Verder heb ik ook nog wat
foto’s gemaakt in Walibi.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Op tijd komen is voor mij een uitdaging. De taxi staat elke morgen om
zeven uur voor de deur. Het is altijd
hectisch ‘s morgens en opstaan is niet
mijn sterkste punt. Om 06.10 uur gaat
de wekker namelijk al. ‘s Avonds voor

een verjaardag ofzo kan ik wel op tijd
zijn. Alleen ‘s ochtends lukt het meestal
niet.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In de film Mannenharten zou ik wel
willen spelen. Deze film heb ik al zeker
tien keer gezien en vind het erg leuk.
Ik ken al bijna de hele film uit mijn
hoofd.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen kunnen toveren.
Dan kon ik altijd iedereen blij en
gelukkig maken. Zelf ben ik ook altijd
vrolijk en dat zou ik graag met andere
mensen delen.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn moeder vertelt vaker dat mijn
eerste woordje appelsap was. Dat is
natuurlijk een beetje gek want alle
andere kindjes zeggen als eerst ‘mama’
of ‘papa’. Mijn familie vond dit ook erg
grappig. Geen idee hoe ik toen bij dat
woord kwam.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Lekker met een zak chips op de bank
the Voice kids kijken. Het leukste aan
dat programma vind ik het zingen en
het coachen. Meestal kijk ik vooral de
audities. Zelf zou ik niet mee willen
doen aan the Voice, maar ik ken er wel
een paar die hebben meegedaan.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Mijn beste vriendin is Anouk. Hoewel
ik haar nog niet zo lang ken, hebben
we het toch altijd heel gezellig samen.
We zitten bij elkaar in de klas en zitten
bij elkaar op rolstoelhockey. Ze woont
ook niet zo heel ver vandaan. Dus kunnen we vaak afspreken.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn knuffeltje Roosje. Die heb ik ooit
op de lagere school gekregen en ik
zou haar absoluut niet kunnen missen.
Ik heb Roosje dus al erg lang. Het is
een soort troetelpopje van een doekje
gemaakt.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Nog een keer naar een concert van Nick
en Simon gaan. Mam en ik zijn vorig
jaar december naar Ahoy geweest.
Het was supertof en ik zou ze graag
nog een keer zien. Ze maken erg leuke
muziek.

America
first
Het is tijd. Laten we het
weer eens over dat blonde,
oranje gevaarte hebben wat in
het Witte Huis zit en zichzelf
president mag noemen.
De laatste tijd had ik het
eigenlijk best met hem te
doen, want volgens mij weet
hij niet eens wat hij aan het
doen is.
Dat laatste blijkt wel weer
met zijn laatste actie. Niet meer
mee doen aan het klimaatakkoord van Parijs. Als GroenLinksstemmer en supporter van een
schoon klimaat schrok ik hier
echt van. Dat zo’n groot land als
Amerika hier niet meer aan mee
doet is teleurstellend. Het klimaatakkoord was misschien ook
te veel voor een president die
niet gelooft in het klimaat
probleem. Wanneer wordt de
wereld nou eens echt wakker en
zien we in dat we niet meer zo
verder kunnen? De wereld is
dood aan het gaan en Trump
doet net alsof hij het niet ziet.
Amerika helpt hier niet alleen
het milieu verder naar de knoppen, ook loopt het hierdoor een
achterstand op. Er is geen toekomst meer in fossiele brandstoffen en het wordt tijd dat
Trump dit ook in ziet. Dat grote
bedrijven teleurgesteld reageren
op het besluit geeft me wel wat
meer vertrouwen in de wereld.
Deze bedrijven zien ook in dat
we niet zo verder kunnen gaan
en dat we op zoek moeten gaan
naar andere bronnen. De keuze
van Trump heeft nog steeds erge
gevolgen, de temperatuur zou
met 0,3 graden stijgen aan het
einde van deze eeuw. Amerika is
namelijk na China de grootste
vervuiler van de wereld.
Misschien moeten we daarom
allemaal een beetje bijspringen.
Als we nou eens allemaal
massaal afval gaan scheiden,
lichten uit gaan doen, minder lang douchen, dan kunnen
we misschien compenseren voor
de slechte beslissingen van
president Donald Trump.
Liefs,
Puck
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Nooit meer hier
maar voor altijd bij ons...
In de leeftijd van 48 jaar overleed

Patrick van de Goor
lieve man van

Miranda van de Goor - Nabben

“Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens!”

Patrick
je hebt je strijd gestreden die je niet meer kon winnen. Intens
verdrietig staan we rondom oos Miranda, Sanne en Imke heen.
We zullen de fijne herinneringen samen blijven koesteren
want die neemt niemand ons meer af. Goede reis Patrick.
Wij zullen er zijn en blijven voor jouw fijn gezin.

zorgzame en trotse papa van
Sanne en Imke

Horst: Jan en Helma Nabben-Alaerds
Grubbenvorst: Mark en Ingrid Nabben-Kusters, Joep en Isa.

baasje van Tinus
Familie van de Goor
Familie Nabben
Horst, 10 juni 2017
Emmastraat 17, 5961 XT Horst
De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen vindt plaats
op zaterdag 17 juni om 11.00 uur in de Mèrthal,
Gasthuisstraat 30, Horst. Aansluitend begeleiden we Patrick
in besloten kring naar het crematorium.
In plaats van bloemen is er de mogelijkheid een bijdrage
achter te laten voor een gedenkboom. Hiervoor zijn bussen
aanwezig bij het condoleanceregister.

‘n Beetje
sterven doe je niet ineens
maar af en toe ‘n beetje
en alle beetjes die je stierf
‘t is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op ‘n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe
-Toon Hermans-

Wat was je sterk en wat heb je hard gestreden,
nooit geklaagd, iedereen op z’n gemak gesteld
en altijd nog ruimte voor een grapje….
Omringd door allen die hem lief waren, is vredig van ons heen
gegaan onze zoon, broer, schoonbroer en oom

Patrick van de Goor
Wij wensen Miranda, Sanne en Imke heel veel sterkte
in de periode die komen gaat.
Meterik: Jos en Riet van de Goor - Coenen
Rhoon: Freek van de Goor en Anoek de Jong
Mack en Freek
Merkelbeek: Karina van de Goor en Arjen Marell
Hegelsom: Janneke en Dirk Craenmehr – van de Goor
Thomas en Jort
Horst, 10 juni 2017

Tot ôs groëte verdreet ontvinge weej ’t bericht dát ôs lid
en carnavalsvriend

Patrick van de Goor
is aoverleeje
Patrick is 15 jaor lang lid gewes ván de Raod van Elf.
De leste jaore waas Patrick actief beej de bouwcommisie
en de Mèrthalcommissie. Weej herinnere Patrick aas ’n ziër waardig
lid en zulle ziën betrokkenheid dán ok enorm gaon misse.
Miranda, Sanne, Imke en familie wense weej hiël veul sterkte toe
met dit groëte verlees.
Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs

Diep bedroefd hebben wij, na een ongelijke strijd,
afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde collega

Patrick van de Goor
Patrick was werkzaam in onze Sligro-vestiging in Venray.
Wij kennen Patrick als een zeer betrokken, loyale en
vriendelijke collega. We zullen hem bijzonder gaan missen.
Wij wensen zijn vrouw Miranda, kinderen Imke en Sanne en
familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Directie Sligro Food Group Nederland B.V.
Collega’s Sligro BS Venray

“Wat ge in ôw hart bewaart,
rakte noeît mier kwiêt…”

Patrick

We wisten dat
ernstig ziek was. Stil werden we
toen we hoorden dat hij gestorven was.
Patrick, vader van Sanne en Imke, was jarenlang
een betrokken lid van onze medezeggenschapsraad.

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website! Bel mij op
06 31 52 45 17.

Stalling campers/caravans
of andere objecten.
Deur 4.90m br. en 4.30m h. America
Mts-daniels@hetnet.nl
06 38 64 67 49

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Grote schuurverkoop
met zadels, kopstukken en nog veel
meer paardenspullen en prullaria.
A.s. zaterdag 17-06 aan de
Baarloseweg 28 te Helden.

Computerproblemen.
Automation Support, voor al uw
computerproblemen, reparaties,
onderhoud, instructie, verkoop van pc,
laptop, randapp, Wij komen bij u aan
huis. René vd Sanden, Grubbenvorst.
06 40 28 36 49 info@autosup.nl

Opslagruimte loods 100 m².
Gevraagd: opslagruimte loods 100m²
voor ca. 2-3 maanden. Graag bellen op
06 46 20 65 77.

Te koop diverse fietsen
(dames, heren, kinder), gebruikt.
Tel. 06 13 41 01 51.

Laat een medium eens meekijken
naar je dringende levensvragen.
Al 9 jaar werken we met een officieel
keurmerk www.betrouwbaarmedium.nl
7 dagen pw.

Te koop koffieboeketjes en
zonnebloemen a € 2,- per bos.
Veld- en plukboeketten op bestelling.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.

Uw eigen wijngaard?
www.steeg66sevenum.nl

Wij wensen Miranda en haar beide dochters
heel veel sterkte toe.
Alle betrokkenen bij de Twister; team, medezeggenschapsraad,
ouderraad en alle klasgenoten van Imke
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg
40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.

Zomeropruiming Hortensia’s
e.a. heesters/vaste pl. div. srt. 3 voor
€ 10,00 of 10 voor € 27,50. Tijdens
laatste 2 Hortensiadagen. op=op vrij
16 en za 17 juni open van 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg Maasbree.
Info: 06 40 32 71 08.
Schilder nodig? Voor al uw
schilderwerk belt u JB Schilderwerken,
een offerte is uiteraard vrijblijvend. Tel.
077 475 09 80/06 11 35 09 70.

Dak brandweer Meerlo
wordt verduurzaamd
Het dak van de brandweer
kazerne in Meerlo wordt verduurzaamd. Op de planning staan
onder andere extra isolatie en
zonnepanelen.
Het plat dak van de brandweerkazerne in Meerlo aan de
Dorpbroekstraat is aan vervanging
toe. Omdat gemeente Horst aan de
Maas met de veiligheidsregio afspraken heeft gemaakt waaruit blijkt dat
de kazerne de komende tijd nog in
gebruik blijft, wil de gemeente het
dak verduurzamen. Ook is er met
de extreme hagel van juni 2016
schade ontstaan aan het schuine
dak van de kazerne. “Omdat het
dak aan vervanging toe is en de
schade hersteld moet worden is
het nu een uitgelezen moment om
na te denken over duurzaamheidsmaatregelen in de vorm van extra
isolatie en zonnepanelen”, aldus de
gemeente. De maatregelen kosten
de gemeente als verhuurder eenmalig 17.400 euro.

Opening
Meister
Rongen
straat
in America
In America wordt op zaterdag
17 juni de Meister Rongenstraat
geopend. Vanaf 16.30 uur
vertrekt er een stoet vanaf de
voormalige woning van Meister
Rongen.
De stoet vertrekt vanaf Pastoor
Jeukenstraat 21en wordt vooraf
gegaan door de jarige musicerende
muziekvereniging St Caecilia, die dit
jaar 100 jaar bestaat. De stoet wordt
gevolgd door leden van toneel
vereniging De Vrije Spelers,
dorpsraad America en kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen van meister Rongen.
Meister Rongen heeft, naast tal van
andere functies in America, aan de
wieg gestaan van de grote successen van bovenstaande verenigingen.
De opening zelf wordt verricht door Ab Rongen, zoon van
meister Rongen, Hay Poels, (86)
oudste lid van De Vrije Spelers en
Mirthe Cox, (13) jongste lid van het
‘grote’ orkest van muziekvereniging
St. Ceacilia. Deze dag worden er ook
nog twee informatieborden onthuld
over Grad Poels en meister Rongen.
Twee jaar geleden werd het
verzoek van toneelvereniging
De Vrije Spelers uit America om het
plein voor de kerk in America om te
dopen tot het Meister Rongenplein,
nog door gemeente Horst aan
de Maas afgewezen. Wel gaf de
gemeente toen aan dat er plannen waren om in de toekomst een
Meister Rongenstraat aan te leggen
bij de geplande nieuwbouwwijk.

15
06

winkel&bedrijf 09

75 jaar

Jubileumweekend Driessen Transport
Driessen Groep uit Horst bestaat 75 jaar en viert dat onder meer met een open dag op zaterdag 17 juni. Op deze
dag is het bedrijf van 12.00 tot 16.00 uur opengesteld voor publiek.

kwam steeds meer vraag naar transport
van boomstammen en andere materialen, wat de familie Driessen verzorgde
met paard en wagen. Kort na de oorlog
werden paard en wagen ingeruild
voor een gebruikte Dodge-truck van
het Amerikaanse leger. De modernisatie zette door en rond 1960 werd
de schop vervangen door een graafmachine. Snel daarna kwam de eerste
werknemer in dienst en de groei van
Driessen Transport werd doorgezet.
Heden ten dage bestaat de
onderneming uit twee bedrijven,
Speciaaltransport en Grondwerken.

Driessen Speciaaltransport is met
name actief in het transport van
prefab betonelementen in de Benelux,
Duitsland en Groot Brittannië.
Driessen Grondwerken, voornamelijk actief in de regio, verzorgt voor
bedrijven, overheden en particulieren
grondwerk.
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni
wordt stilgestaan bij het jubileum.
Op vrijdag is er een relatieavond en op
zaterdag een open dag. Het jubileum
weekend wordt op zaterdagavond
afgesloten met een feest voor alle
medewerkers.

Open Coffee Met
Open Coffee Met Horst-Venray organiseert op dinsdag 20 juni een
netwerkbijeenkomst met als thema Meet & Match met René Luijten van
netwerk- en kennisplatform BS Morgen. Deze bijeenkomst vindt plaats
van 08.30 tot 11.00 uur bij het Parkhotel in Horst.

Met de komst van de eerste graafmachine kon er efficiënter worden gewerkt
Driessen Groep werd in 1942
opgericht als eenmanszaak door Bert
Driessen. Nu, 75 jaar later, telt het

bedrijf meer dan negentig werknemers.
Sinds 2003 is het bedrijf in handen van
de derde generatie, te weten Fred en

Marc Driessen. Bert en Wies Driessen
startten in het oorlogsjaar 1942 een
gemengd boerenbedrijf in Sevenum. Er

Ed Reijnders, namens de
organisatie: “De ondernemers leren
elkaar tijdens de bijeenkomst beter
kennen en delen waar ze in hun
business tegenaan lopen. In drie
tafelrondes van elk 20 minuten
maken ze kennis met anderen
en stellen hun eigen zoekvraag

centraal. Uit deze meet and
match komen concrete afspraken,
adviezen en aanbevelingen,
waarmee ondernemers een stap
zetten in hun ondernemerschap.”
Deelnemers kunnen van te voren
via reneluijten@bsmorgen.nl hun
zoekvraag doorgeven.

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

Smartengeld in Nederland
Door: Stijn Vos, Van der Putt advocaten
Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval waarvoor een
ander aansprakelijk is, heeft u in veel gevallen recht op een schadevergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding voor materiële- èn
immateriële schade. Bij materiele schade moet u denken aan verlies aan
arbeidsvermogen, medische kosten of kosten voor hulp in de huishouding.
U heeft echter ook recht op een vergoeding van uw immateriële schade.
Dit wordt ook wel de smartengeldvergoeding genoemd.
U zou de smartengeldvergoeding
kunnen zien als een compensatie
voor door u geleden pijn en
gederfde levensvreugde. Dat klinkt
een beetje ouderwets, maar het
dekt wel de lading. De hoogte
van de smartengeldvergoeding
hangt af van de ernst van het
letsel en de impact van het letsel
op iemands leven. Een hoge
smartengeldvergoeding betekent
dus meestal dat het slachtoffer
aanzienlijk letsel heeft
opgelopen.
Veel mensen hebben (te)
hoge verwachtingen van
de smartengeldvergoeding.
Deze verwachtingen worden
meestal gevoed door de
letselschadepraktijk in Amerika.
Iedereen heeft namelijk wel
eens gehoord van de enorme
schadeclaims tegen, bijvoorbeeld,
de McDonalds. In Nederland

bestaan er echter geen ‘Amerikaanse
toestanden’. Hier is het smartengeld
slechts een pleister op de wonde.
Nederland blijft met de hoogte van
de uitgekeerde smartengeldbedragen
zelfs achter bij de vaak (wat)
ruimhartigere vergoedingen in de ons
omringende landen.
Het tij lijkt echter te keren! Het UMC
Utrecht heeft eerder ruim 338.000
euro aan smartengeldvergoeding
uitgekeerd aan een slachtoffer van
een medische fout. Daarnaast werd
door de rechtbank Gelderland in
een baanbrekende uitspraak een
smartengeldvergoeding van 200.000
euro aan een slachtoffer toegewezen.
Dit is bijna 50.000 euro meer dan
de hoogste (door een rechtbank
toegewezen) smartengeldvergoeding
in Nederland tot dan toe. Laten
we hopen dat met deze uitkering
en deze uitspraak de Nederlandse
smartengeldvergoedingen wat

meer in de pas gaan lopen met
die in de ons omringende landen.
Mocht u vragen hebben over
letselschade of over een
smartengeldvergoeding, neemt
u dan kosteloos en gehele
vrijblijvend contact op met een
van onze letselschadeadvocaten.
Uiteraard kunt u ook gebruik
maken van onze gratis inloop
spreekuren, op maandag van
12.00 tot 14.00 uur en op
donderdag van 17.00 tot
18.00 uur.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 77 | www.putt.nl
vos@putt.nl

Samenwerking
Zegers Bouw en
Q-vention
Zegers Bouw uit Horst heeft op maandag 12 juni samen met Bouwbedrijf
Van Wijchen uit Berghem een intentieverklaring getekend voor samen
werking met het duurzame bouwbedrijf Q-vention.
Q-vention bouwt met haar zelf
ontwikkelde bouwsysteem Q-castle
huizen die CO2-vrij, koolstofarm en
zeer energiezuinig zijn. Het bedrijf zet
zich in voor een totale vernieuwing
van de sector Circulaire EnergieBouw,
waarbij de kringlopen van producten
en materialen sluiten, grondstoffen
worden hergebruikt en duurzame
ketensamenwerkingen en een
andere manier van kijken naar

werkgelegenheid centraal staan.
Hierbij wil zij regionale bouwbedrijven
betrekken.
Guus Zegers van Zegers Bouw:
“Wij zijn lokale aannemers en bedienen
een regionale markt van particulieren,
bedrijven en maatschappelijke
organisaties. We hebben ons omringd
met een netwerk van onderaannemers
en leveranciers en zijn belangrijk voor
de plaatselijke werkgelegenheid.”

10

opinie

Wat
zeg je?
Op de derde zondag in juni wordt Vaderdag gevierd. Ook in Horst aan de Maas wordt
door de meerderheid van de inwoners vader
in het zonnetje gezet, al vindt driekwart dat
deze dag, net als Moederdag, een te commercieel karakter heeft gekregen. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Een kleine meerderheid van de inwoners
van Horst aan de Maas, 45 procent, gaat dit
jaar Vaderdag vieren. Gezellig samen zijn op die
dag is voor de meesten het doel. Grote en dure
cadeaus, daar wordt over het algemeen niet aan
gedaan. “In ieder geval staat er een bezoekje aan
mijn vader en schoonvader op het programma
met een cadeautje. Cadeautje hoeft niet heel
groot te zijn, maar ik vind het wel belangrijk om

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Mooie dag om vader te
herdenken’
Weet
niet
13%
Nee
42%

die leuke ’onhandige’ zelf geknutselde geschenze te laten weten dat we erg blij met ze zijn”,
ken?”, vraag een ander zich af. Anderen vinden
zegt deze persoon. “ Zeker nu ze toch steeds
dat je je juist niet moet laten beïnvloeden door
ouder worden en het niet vanzelfsprekend is dat
de commercie. “Dat heb je toch zelf in de hand?”
ze nog bij ons zijn.”
reageert een inwoner.
Iets meer dan 40
En een ander zegt: “Het is
procent viert, om uitgewoon een mooie dag
eenlopende redenen,
‘Het is gezellig samen zijn’
om een vader te herdengeen Vaderdag. Omdat
‘Het is het hele jaar Vaderdag’ ken.”
hun vader overleden is
bijvoorbeeld of omdat ze
‘Met zelfgemaakte knutsels’
het een te commerciële
TipHorstaandeMaas
dag vinden. “Wat mijn
is een samenwerkings
kinderen doen weet ik
verband tussen
niet. Wat mij betreft mag het afgeschaft worden. HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
Ik weet van mijn kinderen wel hoe ze over me
Voor meer resultaten of aanmelden voor
denken, dit hoeft niet massaal op een dag”,
de volgende enquête, kijk op
vindt deze ouder. “Waar is de tijd gebleven van
www.tiphorstaandemaas.nl

Ja
45%

Vier jij Vaderdag?

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Kasteelboerderij…de wethouder viel stil
In mei is aan de raad een totaaloverzicht betreffende de gang van
zaken rond de verkoop van de kasteelboerderij aangeboden. Dit leverde
nieuwe feiten op en ook weer vragen.
Tijdens de raadsvergadering
van 6 juni was de wethouder goed
op dreef om heel omstandig aan
te geven van wat hij vond over de
teeltondersteunende middelen en
vrijkomende agrarische gebouwen.
Er lijkt wat hem betreft geen rem
te bestaan op de mogelijkheden.

Zelfs de burgemeester vroeg hem om
bondige reacties.
Anders werd het op het moment
dat de Kasteelboerderij aan de orde
werd gesteld. Een totaaloverzicht was
aangeboden aan de raad en in de commissie ruimte was ingesproken. In die
vergadering twee weken geleden gaf

de wethouder nog aan dat het gehele
gemaakte overzicht nogal suggestief
was, zonder overigens aan te geven
welke suggestie er dan vanuit ging.
Belangrijker echter was dat hij volgens
eigen zeggen eigenlijk niets nieuws
had gehoord. Dan kun je dus ook vlot
antwoord geven op vragen.
Toen aan de wethouder dan ook
een aantal heldere vragen werden
gesteld,zoals ook de burgemeester
aangaf,vragen die ook af te leiden

waren uit het totaaloverzicht, mocht
dan ook verwacht worden dat hij deze
vlot zou beantwoorden.
Niets bleek echter minder waar.
De wethouder gaf aan op de vragen
schriftelijk te zullen antwoorden en de
burgemeester zegde toe dat dit binnen
vier weken zou plaats vinden.
Moet de conclusie dan zijn dat er
toch , zelfs voor de wethouder nieuwe
feiten in het totaaloverzicht stonden?
Het is nu even afwachten of er heldere

Assortiment ook verkrijgbaar bij Interchalet
2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
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Leibomen superactie

12-14 in pot

1000 op voorraad

Lage prijzen

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

reacties zullen komen, waarbij de
wethouder ook openbaar maakt waar
om is gevraagd en het niet weer
alleen als vertrouwelijk aan de raadsleden kenbaar maakt, waardoor de
inwoners nog steeds geen zicht
krijgen over wat nu echt is gebeurd.
De tijd zal leren of openheid toch echt
zal worden beleden.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom
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Dossier Kasteelboerderij moet onderzocht worden
Een meerderheid van de stemmers op de poll van twee weken geleden,
82 procent, vindt dat het dossier Kasteelboerderij verder onderzocht moet
worden. Zij zijn van mening dat wanneer er nog steeds twijfels en vragen
zijn rondom de verkoop van de Kasteelboerderij in Horst, het nooit kwaad
kan om daar de antwoorden op te zoeken. Zeker als het College van B&W
van alles wordt verweten, zoals blijkt uit het rapport dat Andries Brantsma

onlangs heeft opgesteld voor de gemeenteraad. Volgens hem is de verkoop
destijds niet rechtvaardig verlopen. Hij krijgt daarbij bijval van D66 en SP.
Wethouder Bob Vostermans liet echter tijdens de vergadering van de Commissie
Samenleving weten niet het nut te zien van nog eens een debat. Daar is de
overige 18 procent het mee eens. Zij vinden dat het veel beter is om vooruit te
kijken en te zorgen dat er daadwerkelijk iets met de Kasteelboerderij gebeurt.

Formeren is kwestie van water bij de wijn doen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De onderhandelingen voor de formatie van een nieuw kabinet zijn
opnieuw vastgelopen. VVD, D66, GroenLinks en CDA kwamen er ook bij deze
tweede poging niet uit. En net als de eerste keer liep het ook nu stuk op het
migratievraagstuk. De vorming van een nieuwe regering duurt intussen ruim
90 dagen, nog niet zoveel als het record van onze Zuiderburen. Daar deden ze er
na de verkiezingen in 2010 maar liefst 541 dagen over om een nieuw kabinet
te vormen. Het is te hopen dat de politieke partijen in Nederland er toch sneller
uitkomen. Is het ook niet gewoon een kwestie van water bij de wijn doen?

Als alle partijen een beetje toegeven dan moet zo’n formatie toch snel genoeg
afgerond kunnen worden. Uiteindelijk willen toch ook zij dat het land goed
bestuurd wordt?
Aan de andere kant kunnen de politici hun verkiezingsprogramma niet
zomaar aan de kant schuiven. Mensen hebben nu eenmaal op een partij gestemd
op basis van haar standpunten. Moet GroenLinks bijvoorbeeld haar eisen rondom
de opvang van migranten afzwakken en daarmee haar achterban teleurstellen?
Formeren is kwestie van water bij de wijn doen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > Terecht dat basisschoolleraren staken > eens 68% oneens 32%

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

HET IS WEER Fer van Lin
KERSENTIJD! •• Onderhoud
APK

OP
HEERLIJKE ZOETE KERSEN TE KO
IN ONZE KERSENAUTOMAAT!

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Autobedrijf

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 398 43 08 of 06 20 59 89 78

• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Kreuzelweg 3 | 5961 NM Horst

077 397 02 16

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686

Zand
erover

De onder
broek
Het vergeten van je sleutels
is niet altijd even handig.
Zeker als je deze vergeet na
een weekendje bij je ouders en
je voor de gesloten deur van je
kamer in Nijmegen staat.
Je dan lopend naar je
oppasadres moet en de
moeder van je oppaskindjes
behulpzaam wil zijn als ze
erachter komt dat je je huis
niet in kan.
”Ben je niet op de fiets?”,
vroeg Marie toen ze die avond
thuiskwam. Ik biechtte op dat ik
mijn sleutel vergeten was,
vanavond mijn huisgenootje
wakker moest bellen om me
binnen te laten en de nacht zou
spenderen op de bank in de
woonkamer. Marie lachte en zei:
“Wil je anders hier blijven
slapen?” Het was de eerste
avond dat ik hier oppaste, dus ik
sloeg het aanbod vriendelijk af.
“Maar hoe zit het dan met
ondergoed en een pyjama?
Wil je iets van mij lenen?,”
drong Marie aan. Ik probeerde
haar te vertellen dat dit niet
hoefde, maar ze stond erop.
Als pyjama kreeg ik een
zomerjurkje, niets mis mee.
Het ondergoed... tja dat liep iets
anders. Marie bleek namelijk
een vrouw te zijn die alleen in
het bezit was van mooie,
kanten gevalletjes. Vrolijk zocht
ze er een uit en gaf het aan me.
Ik bedankte haar met een rood
hoofd voor haar hulp.
Zij bedankte me uitbundig voor
het oppassen en liep met me
mee naar de gang. Ik hoorde de
voordeur achter me dicht slaan.
Daar stond ik dan, 30 minuten
lopen van mijn huis vandaan en
met een kanten onderbroekje
van de moeder van mijn
oppaskindjes in mijn broekzak.
Het onderbroekje heb ik drie
dagen later in de brievenbus
gestopt. En mijn sleutels?
Die ben ik nooit meer vergeten.
Yana

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
15 juni 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Burgerzaken gesloten
op dinsdagmiddag, 20 juni

Herberg de Morgenstond

Het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen bij de receptie en bij de afhaalbalies
Burgerzaken is op dinsdagmiddag 20 juni niet mogelijk vanwege een verplichte
vervanging van automatiseringssystemen. Woensdag, 21 juni staan we weer voor u
klaar!

Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 20 juni
2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.

Het terras van Herberg de Morgenstond in Griendtsveen is door de lezers van de Limburgse kranten
uitgeroepen tot “het beste van Limburg”. Namens de gemeente Horst aan de Maas bood wethouder
Paul Driessen eigenaar Gerold van de Vrande een boeket bloemen aan.

Op de agenda staat onder andere het
onderwerp “Jeugdbeleid alcohol en drugs”.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

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

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 21 juni
2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas. De vergadering wordt live in audio uitgezonden via
de website.
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen “Presentatie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied” en “Presentatie van een
drietal POL uitwerkingen”.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

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

Gemeentepagina blijft in
Hallo Horst aan de Maas

De gemeentepagina van Horst aan de Maas blijft de komende drie jaren in het weekblad
Hallo Horst aan de Maas verschijnen. Per 1 juli gaat het contract in. Kempen Media BV,
uitgever van het weekblad, wist ruimschoots aan alle kwaliteitswensen te voldoen.
De gemeente Horst aan de Maas hecht veel
waarde aan een weekblad met kwalitatief
goede, lokale informatie uit de hele gemeente.
Met volwaardige aandacht voor alle 16 dorpen.
Maar ook moet er ruimschoots aandacht
zijn voor politieke partijen, verenigingen,
stichtingen, bedrijven en winkels uit Horst aan
de Maas. Weekblad Hallo Horst aan de Maas
biedt dit allemaal. Het blad wordt ook goed
gelezen en gewaardeerd door de inwoners van
de gemeente, zo blijkt uit recent onderzoek.
Gemeenschapsdenken
De gemeente Horst aan de Maas wil ook het
gemeenschapsdenken versterken middels

Bekendmakingen

Start onderhoudswerken
aan de wegen 2017

Vanaf 12 juni 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, Horst, Griendtsveen, Hegelsom,
Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Melderslo, Meterik, Swolgen, Meerlo, Tienray, Kronenberg,
Sevenum. De werkzaamheden bestaan hoofd zakelijk 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 vragen over de uitvoering van

de werkzaamheden kunt u contact opnemen
met de opzichters van de gemeente, de heer
W. Konings, bereikbaar op telefoonnummer
077 - 477 97 77 of de heer Th. Van Gend
bereikbaar op 06 - 52 30 43 43.
Op www.horstaandemaas.nl vindt u
meer informatie over de uit te voeren
werkzaamheden en de wegen waar onderhoud
plaatsvindt.Voor algemene vragen over de
werkzaamheden kunt u contact opnemen met
Robert Kersten van team Openbare Werken,
bereikbaar via telefoonnummer 077 - 477 97 77.

de gemeentepagina en het weekblad
waarin het verschijnt. Een strategie waarin
woorden als ‘samen’, ‘verbinden’ en ‘één
gezicht’ heel wezenlijk zijn. Het Horster
huis-aan-huisblad straalt op vele wijze het
gemeenschapsdenken uit. Daarnaast doet
Kempen Media er veel aan om het weekblad
onder de aandacht te brengen bij de lezers.
Zo kunnen mensen met een nee/nee-sticker
een speciale “Hallo”- sticker opvragen,
zodat de bezorgers weten dat ze wel dit
weekblad in de bus mogen doen. Ook met
digitale communicatie verhoogt Kempen Media
de attentiewaarde van het weekblad door
verbindingen te leggen.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America
Sleutelbloem 7
Lorbaan 23a

Kasteellaan 1
Tienrayseweg ong.
Handelstraat 6

Piri Reisweg 23
Pastoor Vulinghsstraat 53
Snelkensstraat 26

Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 2
Blitterswijckseweg 1
Ganzenkampstraat 2

Lottum
Zandterweg 6

Swolgen
Kerkveld 10

Meerlo
De Leeuwerik 2

Tienray
Zwanenweg 9

Grubbenvorst
Bestemmingsplan De Comert Melderslo
Onkelweg 14
Venloseweg 19
Middelreuvelt 69
Meterik
Hazenkampweg 25
Hegelsom
Stationsstraat 162
Sevenum
Steeg 13
Horst
Molenveldweg 80
Jacob Merlostraat 6

Horst aan de Maas
Financiële verordening
Horst aan de Maas 2017
vastgesteld
Vertrokken naar onbekende
bestemming

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 15 JUNI 2017

Raadsvergadering 6 juni
De raadsvergadering van 6 juni kent 17 agendapunten, waaronder de huisvesting van
Oxalis wat veel publiek trekt en waarover al eerder is bericht. Drie agendapunten gaan over
onderdelen van het in december dit jaar vast te stellen Bestemmingsplan Buitengebied,
namelijk de beleidsnotities Horeca, de vrijkomende agrarische bebouwing en teelt ondersteunende voorzieningen (TOV) in het buitengebied. Deze beleidsnotities worden op 6 juni opinierend besproken, zonder dat er over wordt besloten. De besprekingen leiden tot uitwisseling
van ideeën en meningen tussen de raadsfracties en het college om zodoende bij de
besluitvorming in december hier rekening mee te houden.
Horeca in buitengebied
Het voorstel voor het bespreken van horecabeleid in het buitengebied levert veel overeenstemming tussen de partijen op. Alle fracties
zijn het er over eens dat kwaliteit van de horeca
voorop moet staan.
Jan Wijnen (PvdA ) bijt het spits af en spreekt
over het zoeken naar een 'agreatieve' balans, waarmee hij een juist evenwicht tussen
agrarische en recreatieve activiteiten in het
buitengebied bedoelt. Zijn fractie vindt ondermeer dat oneigenlijke concurrentie ten aanzien
van horeca in de kernen voorkomen moet
worden. Door toepassing van de regels die in
het voorstel staan, kan de gemeente bij overlast
volgens hem beter handhavend optreden. Het
moet duidelijk zijn waar de horeca ondernemers
in het buitengebied af en aan zijn.

Een hele uitdaging om dit beleid vast te leggen,
vindt Bram Hendriks van Essentie. Zijn fractie
vraagt zich af waarom in heel het buitengebied
alcohol in de horeca is toegestaan.
Volgens hem zijn er legio plekken, waar je dat
niet zou willen. Ook zijn partij is voorstander
van het scherper deﬁniëren van datgene wat
als onderscheidende horeca wordt beschouwd.
Hij geeft aan dat het zinvol is om niet alleen
sluitingstijden, maar ook openingstijden vast
te leggen. Verder vraagt hij het college of er
nog een moment komt, waarop dit onderwerp
besproken wordt, zodat voor iedereen helder is
wat er besloten gaat worden.
In zijn reactie zegt wethouder Paul Driessen dat
de opmerkingen vanuit de raad voor hem helder
zijn. Hij geeft aan dat er een spanningsveld
ligt tussen regels, handhaving en het versterken van Horst aan de Maas als toeristische
trekpleister. Volgens hem gaat het College
zijn 'stinkende best' doen om alles goed vast
te leggen. Hij stelt dat het belangrijk is om de
juridische haalbaarheid te toetsen, bijvoorbeeld
met betrekking tot sluitingstijden. De uitdaging
is volgens Driessen het vinden van de grootste
gemene deler.

De omgevingsdialoog inzetten is volgens Thijs
Lenssen van groot belang bij de ontwikkeling
van horeca plannen in het buitengebied. Zijn
partij, de SP, vindt dat omwonenden betrokken
moeten worden bij de planontwikkeling. Verder
vraagt hij het college om scherper te deﬁniëren
wat wel en niet kan op het gebied van horeca.
De horeca in kernen mag hieronder niet lijden.
Hij stelt ondermeer voor om alleen vergunningen met resultaatverplichting te verstrekken
als oplossing om overlast door horeca in het
buitengebied te verkleinen. Ook vraagt zijn fractie op meer handhaving bij “bed and breakfast”
die steeds vaker inzetten op huisvesting voor
arbeidsmigranten.

In een tweede termijn geeft Jan Wijnen aan
het nog steeds lastig te vinden hoe je moet
handhaven bij groepsaccommodaties. Volgens
hem kun je niks doen tegen een besloten
groep die besluit een pallet bier leeg te drinken.
Hij vindt dat het CDA een ruige stelling heeft
door boerderij terrassen altijd toe te staan.
Hij vindt dat verrassend, omdat de nieuwe
afspraak is dat een nieuwe horeca activiteit
toegevoegde waarde moet hebben. Ook Jim
Weijs haakt in op deze opmerking, passanten
meenemen in de horeca op campings gaat
hem wat ver. Hij vraagt zich in het kader van
de handhaafbaarheid af hoe je passanten
onderscheidt van doelgerichte bezoekers?
Annemie Craenmehr reageert dat dit
probleem ook aanwezig is bij het alleen
toestaan van de campinggasten in de horeca
aldaar.

dM • 6 jun.
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agenda commissie
“Jeugdbeleid alcohol en drugs” op
xk
20 juni (raadzaal) tinyurl.com/ycnkmu

Samenleving

Alex Janssen heeft geretweet
SV Oxalis @SVOxalis - 52 min.

van het Raadsbesluit om @SVOxalis
Eindelijk. Een volle tribune is getuige
rk Wienus samen met @vvhegelsom
permanent te huisvesten op sportpa

ten passanten, zoals ﬁetsers en bezoekers aan
kunnen schuiven. Verder vindt haar partij dat
een boerderij terras te allen tijde toegestaan kan
worden, mits het een nevenactiviteit blijft.

Bij monde van Jim Weijs geeft de D66 fractie
aan dat de stukken tot nu toe niet van dusdanige kwaliteit zijn, dat de partij er een besluit
over kan nemen. Hij vindt het belangrijk dat de
gemeente de horeca in centrum blijft steunen.
Namens zijn partij brengt Weijs twee punten
in. Hij stipt overlast door feestjes in groepsaccommodaties aan. Het nieuwe voorstel biedt
volgens hem mogelijkheden om te bekijken hoe
men daarvan af kan komen. Verder noemt hij de
kreet Dorst aan de Maas, vanwege het alcoholgebruik in de gemeente. Volgens hem is er te
weinig aandacht voor handhaving op alcoholgebruik in het buitengebied. Hij stelt voor dat
bijvoorbeeld bij activiteiten waaraan kinderen
deelnemen geen alcohol meer geschonken mag
worden.

Annemie Craenmehr (CDA) juicht de actualisatie van het beleid toe en vindt dat de gemeente
in het buitengebied dezelfde regels met betrekking tot alcoholverstrekking moet hanteren als
in de kernen. Zij vraagt zich af waarom op (mini)
campings alleen eigen gasten gebruik mogen
maken van de horecafaciliteiten. Volgens haar
kan daarop niet gehandhaafd worden en moe-

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Voorzitter Kees van Rooij geeft nog een aanvulling inzake handhaving. Hij stelt dat de dranken horecawet als basis dient bij het vaststellen
van het alcoholbeleid in het buitengebied.

Thijs Lenssen (SP) benadrukt liever te gaan
voor een hoge kwalitatief binnen het horecabeleid in het buitengebied dan op basis van
kwantiteit beleid te voeren.

ende Voorzieningen (TOV)
De beleidsnotitie Teelt ondersteun
is opinierend besproken

Erik Beurskens (Essentie) geeft aan dat hij
het horecabeleid nu onduidelijk vindt worden.
Hij stelt voor het horecabeleid opnieuw uit te
schrijven met een aparte paragraaf over het
buitengebied. Voorts merkt hij op dat de horeca
in het buitengebied momenteel als kwalitatief
slecht wordt ervaren. Hij geeft aan dat regulering wildgroei en elkaar kapot concurreren kan
voorkomen.
Wethouder Driessen zegt niet direct te kunnen
reageren op het voorstel van Beurskens. Verder
belooft hij de raad tijdig te informeren over de
voortgang van het proces naar de besluitvorming. Het resultaat is te lezen in het raadsvoorstel Bestemmingsplan Buitengebied wat in
december aan de raad wordt aangeboden.
Vrijkomende agrarische bebouwing
In het buitengebied van Horst aan de Maas
komt de komende jaren veel bestaande bebouwing vrij. Redenen hiervoor kunnen zijn het
stoppen van bijvoorbeeld agrarische activiteiten
of verplaatsing van ondernemingen naar andere
locaties. De vraag rijst welke mogelijkheden de
achterblijvende bebouwing biedt. In het voorstel
ten aanzien van vrijkomende bebouwing in het
buitengebied geeft het college een aantal suggesties. In de opiniërende bespreking geven de
verschillende partijen in de raad hun mening en
ideeën.
De PvdA wil volgens Jan Wijnen duidelijke
kaders met betrekking tot uitbreidingsmogelijkheden voor startende ondernemers die zich
in bestaande bebouwing in het buitengebied
vestigen. Verder is de partij een voorstander van
het creëren van woningen in de achtergebleven
bebouwing, maar vraagt Wijnen zich af waarom
maximaal drie wooneenheden per boerderij in
het voorstel staat. Volgens hem is maatwerk
belangrijk om een passende woonbestemming
te kunnen realiseren.
Het voorkomen van leegstand en het ontstaan
van zogenaamde rotte kiezen (verpaupering van
leegstaande panden) vragen volgens de partij
om een hoge prioriteit.

dM • 9 jun.
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Jim Weijs geeft aan dat D66 het behouden van
de landelijke sfeer een belangrijk item vindt.
Ook hij vindt maatwerk bij verandering van
beeldbepalende gebouwen belangrijk. De vestiging van detailhandel in het buitengebied wil
D66 uitsluiten, mits het om nevenactiviteiten in
een bestaande bebouwing gaat. Weijs is bovendien voorstander van teruggave aan de natuur
door het slopen van bebouwing. Bart Cox (SP)
sluit zich hierbij aan.
Ook Henk Weijs (CDA) wil verpaupering van het
buitengebied voorkomen en vraagt zich af welke
actie de gemeente gaat ondernemen, zodra verpaupering optreedt, Bij het omzetten naar een
woonbestemming moet de gemeente volgens
hem out of the box denken en vooraf niet teveel
kaders aangeven. Weijs geeft aan dat het beleid
zich moet richten op wat nodig is.
Van Eric Beurskens (Essentie) mag het college
de omschrijving 'agrarisch' weglaten, daar ook
andere soort gebouwen leeg kunnen komen te
staan. Zijn partij wil voorkomen dat op reeds
gesloopte locaties opnieuw gebouwd wordt.
In zijn reactie geeft wethouder Bob Vostermans aan dat duidelijk moet zijn wie welke rol
speelt, wanneer bebouwing in het buitengebied
vrijkomt. In het voorstel is het uitgangspunt wat
er met betrekking tot functieverandering nu geregeld kan worden. Wat betreft het teruggeven
aan de natuur wijst Vostermans erop dat deze
verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het
pand komt te liggen en je natuur niet 'gemakkelijk' maakt.
Ook vindt de wethouder dat nieuwe functies
de leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied
van verkeer en milieu, niet mogen aantasten.
Bedrijven die reeds in de omgeving van vrijkomende bebouwing zitten mogen geen nadelen
ondervinden van de nieuwe functie. Richting
PvdA geeft hij aan dat maximaal drie woningen
het uitgangspunt is, gebaseerd op de grootte
van de bestaande panden.
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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.

Het buitengebied van de toekomst
Tijdens de raadsvergadering van 6 juni zijn er drie onderwerpen
opiniërend behandeld als onderdeel van het bestemmingsplan buiten
gebied dat in de tweede helft van dit jaar voorligt.
Het betrof het horecabeleid
buitengebied, het VAB (vrijkomende
agrarische bebouwing) en TOV (teelt
ondersteunende voorzieningen in
de tuinbouw). Deze drie onder
delen zijn mede bepalend hoe het
buitengebied er in de toekomst uit
gaat zien. Een feit is dat er veel

agrarische bedrijven gaan stoppen
de komende periode. De vraag die
voorligt is: wat staan we toe en wat
niet om hier een andere invulling aan
te geven. Dit vraagt om een ‘open
mind’. Wat we als CDA in ieder geval
willen is een aantrekkelijk buiten
gebied. Aantrekkelijk om te onder-

nemen, te wonen en te recreëren.
Dus aantrekkelijk voor alle gebruikers
en dat zijn ondernemers, bewoners en
toeristen. Een belangrijke voorwaarde
om dit te bereiken is dat er voorkomen
wordt dat gebouwen in het buitengebied leeg komen te staan en gaan
verpauperen. Je kunt het zien als een
probleem, maar wij als CDA kijken naar
de kansen die er liggen. Dat betekent
dat er ruimte gegeven moet worden
aan initiatieven in het buitengebied,

kijken naar wat er mogelijk is in
plaats van wat er allemaal niet kan.
Belangrijk is wel dat initiatieven elkaar
niet in de weg komen te staan. Het is
zoeken naar een juiste balans en naar
eerlijke en ook werkbare spelregels.
En die gaan we samen met bestaande
en nieuwe gebruikers van het buitengebied vinden, daar zijn we als CDA
van overtuigd.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

Doe het zelf binnen grenzen
In Horst aan de Maas wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren
van eigen initiatief. Inwoners die een idee hebben op het gebied van wonen,
zorg, verkeer, groen of opbouwwerk kunnen zich melden bij de gemeente.
Medewerkers gaan naar dorpen
zelf om suggesties op te vangen.
Tevens zet gemeente Horst aan de
Maas zich in om intitiatieven met
elkaar te verbinden, zodat bestaande
plannen sterker worden. Dit vindt
D66 een goede zaak. Het is positief
dat initiatief op deze manier wordt

gestimuleerd. Er vanuit gaan wat
mensen wél kunnen, in plaats van niet
kunnen. Het blijft echter belangrijk dat
de raad tijdig geïnformeerd wordt over
beleid waarbij meer verwacht wordt van
inwoners. Dit geldt voor Horst aan de
Maas bijvoorbeeld voor de uitwerking
van de omgevingswet. Dan zijn er ook

grenzen aan hetgeen de gemeente van
inwoners mag vragen: bijvoorbeeld
wat betreft de verantwoordelijkheid
van mantelzorgers en vrijwilligers van
gemeenschapshuizen. Zo kunnen we van
vrijwilligers van een groepsaccomodatie
niet verwachten dat zij alles weten over
het aanvragen van subsidies. En mantelzorgers willen we niet belasten met
zware zorg, bestemd voor professionals.
Daarom moet de gemeente randvoorwaarden opstellen. Vrijwilligers met

een initiatief moeten actief ondersteund worden en hulp krijgen waar
nodig. Daarnaast blijkt ook dat niet
iedereen in staat is om zelfredzaam te
zijn. Uit een recent WRR rapport Weten
is nog geen doen, blijkt dat sommige
mensen moeite hebben met het nemen
van initiatief. Hoogopgeleid zijn of een
goede baan hebben is geen garantie
voor eigen inzet. Mensen die met moei
lijke omstandigheden te maken hebben
zoals een scheiding of faillissement

kunnen zaken niet zomaar oppakken.
Wij pleiten er dan ook voor dat binnen
Horst aan de Maas ook aandacht is
voor de verschillende omstandigheden
van inwoners. Ieder nieuw initiatief
verdient een kans.
Heeft u nog een leuk idee? Mail:
gemeente@horstaandemaas.nl of laat
het ons weten op
facebook.com/D66horstaandemaas
Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas

Arbeidsmarktbeleid als speerpunt
‘Meer banen dan voor de crisis’ en ‘Werkloosheid gedaald naar record’.
Enkele koppen van de laatste maanden. Positieve koppen, want het gaat
steeds beter. Maar ook koppen die ons zeggen dat we extra na moeten
denken over ons arbeidsmarktbeleid. Juist nu wordt de uitdaging alleen
maar groter.
Goed arbeidsmarktbeleid sluit
wat ons betreft aan op de behoefte
van de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. De huidige vraag naar arbeid
is bijvoorbeeld heel anders dan tien
jaar geleden. Wij zien een mismatch
ontstaan tussen de vraag die de

regionale arbeidsmarkt ons stelt met
het leven dat ons arbeidspotentieel
heeft. We verwachten steeds meer van
elkaar. Huishoudelijke taken, mantel
zorgtaken, vrijwilligersactiviteiten en
allerlei vormen van burgerparticipatie.
Terwijl het aanbod van arbeid een

steeds grotere flexibiliteit vraagt.
Mensen krijgen in de ‘blokkendozen’
op Tradeport elke avond om 20.000 uur
te horen of en hoeveel ze de dag erna
kunnen werken. Ontzettend knap van
de mensen die daar dagelijks keihard
werken, maar ook een vraag die niet
aansluit bij het huidige arbeidsmarkt
potentieel. Terwijl onze hoger
opgeleide inwoners makkelijker flexibel
kunnen werken, thuis kunnen werken
en mobieler zijn door een leaseauto en
dus veel makkelijker verder van huis

kunnen werken. Met een goed woon-,
leef- en recreatieklimaat hebben we
deze inwoners genoeg te bieden.
Laten we voor diegenen die nog graag
aan het werk willen maar deze kans
nog niet hebben gehad zorgen voor
een passend arbeidsmarktbeleid waarin
we de balans terug vinden tussen
logistiek enerzijds en toerisme, maakindustrie en innovatieve tuinbouwers
anderzijds.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Verkoop kasteelboerderij wel of niet onderzocht?
In de commissie samenleving van 23 mei jongstleden werd een brief
van de heer Brantsma behandeld over de verkoop van de kasteelboerderij.
Zowel de SP als D66 hadden
enkele vragen aangezien het onder
meer ging om een aantal nieuwe
feiten. Wethouder Bob Vostermans
reageerde op de brief dat de discussie al verschillende malen gevoerd

was en dat hij geen nieuwe feiten
heeft gezien. In de HALLO van 1
juni stond een poll met als stelling;
Dossier Kasteelboerderij moet onderzocht worden. De uitslag van de poll
is heel duidelijk; eens 82 procent,

oneens 18 procent. Ook in de column
Marieke ment… wordt verwezen naar
openheid en duidelijkheid: “Je zou
denken dat het College van B&W zulke
beschuldigingen graag recht wil zetten
en uit wil leggen hoe het volgens haar
wel is gegaan. En dan maakt het niets
uit of er dan al in drie eerdere debatten over gediscussieerd is, zoals de
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wethouder maar blijft zeggen, de waarheid verdient toch een podium...”
Vostermans zei in de commissievergadering alle openheid te willen geven.
Hij krijgt nu die kans doordat zowel
D66 als SP in de raadsvergadering van
6 juni ieder drie vragen hebben gesteld
over nieuwe feiten die in de brief van
Brantsma staan. Nieuwe feiten waarvan

de wethouder op 23 mei zei dat hij ze
niet had gelezen. Ook andere partijen
geven aan dat ze geen nieuwe feiten
hebben gelezen. Dat kan maar twee
dingen betekenen; of ze hebben de
brief niet gelezen; of ze weten meer
dan wat er in het openbaar verteld is.
Frank Spreeuwenberg,
SP Horst aan de Maas

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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GEPLUKT Rob van der Beele

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.

de voorstopper. Hij dwarsboomt de
gevaarlijke tegenstanders en speelt de
bal graag over en weer. Maar voetbal
is niet de reden dat hij uiteindelijk naar
Melderslo verhuisde. “De reden dat ik
verhuisd ben, is de liefde.”
Zijn vrouw Mai (50) leerde Rob
kennen tijdens carnaval. Op carnavalsmaandag in café De Beurs in Horst was
het liefde op het eerste gezicht. “Ik had
hem al eerder gespot, de dag ervoor.
Hij was verkleed als Jezus en stond
op een tafel. Ik dacht gelijk: wauw,
wat een vent”, biecht Mai lachend
op terwijl ze Rob een kopje koffie
geeft. Nu, twintig jaar na de eerste
ontmoeting, wonen de twee samen
in Melderslo met hun drie kinderen
Roos (14), Loek (12) en Jurre (9).
Ze wonen in het ouderlijk huis van Mai,
een vrolijk huis met veel kleur en een
grote achtertuin. Rob: “Tuinieren is een
hobby van ons, maar helaas hebben
we er niet heel veel tijd voor. Mai heeft
groene vingers, ik zelf vind het gewoon
heel erg leuk.”

Volkswagenbusje,
rugzakje en elkaar
Rob is een buitenmens. Hij vindt
het heerlijk om met zijn vrouw en kinderen op pad te gaan. Wandelen, fietsen of in de tuin te werken als hij
daar tijd voor heeft, dat is zijn ding.
Ook reizen is belangrijk voor hem.
Hij heeft anderhalf jaar samen met
Mai door Azië getrokken met alleen
een Volkswagenbusje, een rugzak
en elkaar. “We zijn van Nederland
Rob van der Beele (47) is docent wiskunde, natuurscheikunde en rekenen op het Dendron College in Horst. Hij is naar Pakistan gereden en zijn vanuit
daar doorgereisd naar India en Nepal.
een rasechte carnavalist en groot voetbalfan. Bovendien is 2017 zijn jaar, want als winnaar van dirigeerwedstrijd
Wat ontzettend prachtig was dit. De
Maestro in Melderslo en prins van CV De Stronk op het Dendron College kan zijn jaar niet meer stuk. Deze week
reis van ons leven. Op de terugweg
wordt de Melderslonaar geplukt.
hebben we ons Volkswagenbusje
laten beschilderen in Pakistan. Op de
voetballen in Melderslo en nu speel
Rob groeide op in Horst. Als 8-jarig steeds, 40 jaar later, speelt hij zijn
voorkant staat: Pakistan Zindabad. Dit
ik bij de veteranen”, vertelt Rob. Hij is
geliefde spel, maar dan in Melderslo.
jochie begon hij zijn voetbalcarrière
verdediger en linksbenig en dan vooral is Urdu voor: Hup Pakistan! Nu fungeert
“In 1977 ben ik begonnen met
bij de E-tjes van Wittenhorst. Nu nog

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
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het busje vooral als speelhuis voor de
kinderen, maar voor ons weerspiegelt het veel herinneringen.” Voor de
reis werkte Rob in het bedrijfsleven.
Daarna besloot hij om een carrièreswitch te maken. Zijn vrouw zat al in
het onderwijs en via haar maakte Rob
kennis met het vak. Hij liet zich na de
reis meteen omscholen. “Vanwege mijn
opleiding hts elektrotechniek, ben ik
omgeschoold tot docent voor de bètavakken. In het begin was het wel heel
heftig om als broekie gelijk voor de klas
te staan. Maar ik wist meteen dat dit
het was. Ik geef nu zo’n 15 jaar les aan
vmbo-klassen. Ik vind het heerlijk dat
elke dag anders is. Het is een uitdaging
om leerlingen telkens weer het maximale uit zichzelf te laten halen. Het is
altijd mooi als het dan lukt en dat een
paar leerlingen kunnen doorstromen
naar een hoger niveau. Of als iemand
die iets heel moeilijk vindt, het dan
toch lukt om een voldoende te halen.
Ik ben ook mentor van een tweedejaars
bouwklas: topleerlingen. Ze zijn zelfs op
school gebleven op carnavalsvrijdag om
op mijn prinsenreceptie te komen.”
Naast het buitenleven, reizen en
zijn passie voor onderwijs en voetbal, won Rob dit jaar ook Maestro.
Maestro is een wedstrijd georganiseerd
door de fanfare Eendracht, waarbij inwoners van Melderslo zonder
muziekopleiding een avond voor dirigent speelden. “Ik ben oorspronkelijk
een hardrockfan, dus toen we een lijst
doorgestuurd kregen met muziek heb
ik de meest bombastische nummers
gekozen.” Na veel oefenen met how-to
filmpjes van Youtube, leverde Rob op
de desbetreffende avond een prachtig
optreden af. Zo prachtig dat hij eerste
werd. Op de vraag of hij zelf ook een
instrument wil leren spelen, reageert
hij lachend: “Ja, gitaar zou ik wel willen spelen. Maar dat komt nog wel.
Straks als ik gepensioneerd ben.”

Metalwire B.V. heeft zich gespecialiseerd
in de verkoop en bewerking van
industriële draad. Wegens forse
uitbreiding van onze activiteiten in ons
nieuwe logistieke centrum zijn wij per
direct op zoek naar een enthousiaste

Productiemedewerker
Taken:

Als productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van productie
werkzaamheden, zorgdragen voor de aanvoer van voormateriaal, het op orde houden van de werkvloer en
het bijhouden van de gebruikte materialen en voorraad.

Eisen:
Voor deze functie is het belangrijk dat je een proactieve en flexibele werkhouding hebt. (Gezien het fysieke
werkzaamheden betreffen, is het belangrijk dat je fysiek helemaal in orde bent). Je kunt goed met de heftruck
overweg en je bent op korte termijn beschikbaar.

Wat bieden wij:
Naast een goed salaris kom je te werken bij een stabiele onderneming met goede
toekomstperspectieven. In eerste instantie krijg je een tijdelijk contract voor de duur
van één jaar. De intentie is om op termijn een vast dienstverband aan te bieden.

Geïnteresseerd?
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en cv bij voorkeur t.a.v. Peter Janssen naar
sollicitatie@metalwire.com. Overige informatie is te vinden op www.metalwire.com
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Terechte overwinning
voor HCH
Door: Hockeyclub Horst
Na een vrij weekend tijdens Pinksteren, stond er zondag 11 juni weer
een wedstrijd op het programma voor de Horster mannen van Hockeyclub
Horst. Hekkensluiter Deurne kwam in Horst op bezoek. Zoals het team de
laatste zondagen gewend was, werd ook deze wedstrijd onder een
brandende zon gespeeld.
In de beginfase was het meteen duidelijk dat Horst vol voor de
drie punten ging. HC Heren 1 had
dan ook het beste van het spel en
bijna alle duels werden gewonnen.
Dat overwicht werd snel zichtbaar op
het scorebord. Een goede interceptie,
gevolgd door een aantal mooie combinaties, resulteerde in een doelpunt:
1-0. Na de voorsprong werd er allerminst gas teruggenomen en de overrompeling van Deurne ging verder.
De volgende goal liet niet lang op zich
wachten. Weer kwam HCH 1 via een
goede combinatie de cirkel binnen en
werd de 2-0 binnengeschoten. Nog
voor rust werd de marge naar drie
goals gebracht. Een rake strafcorner
zorgde voor een terechte ruststand.
Na rust was het Horst dat wat minder
energie leek te kunnen leveren dan
in de eerste helft. Deurne wist een

Vaderdagvliegen bij
MVC Apollo ‘68
Modelvliegclub Apollo ’68 uit Horst organiseert op zondag 18 juni van 13.00 tot 17.00 uur het vaderdagvliegen.
Vaders en hun gezin en alle andere geïnteresseerden kunnen kennis komen maken met modelvliegen. Het terrein
van modelvliegclub Apollo ’68 ligt aan Op de Kamp 4 in Horst.

onoplettendheid in de Horster defensie dan ook af te straffen en deed iets
terug: 3-1. Het leek wel of Horst dat
doelpunt even nodig had, want in de
periode daarna was er weer maar
één ploeg, die de wedstrijd in handen
had. Meerdere keren verscheen Horst
in de vijandelijke cirkel, maar doelpunten leverde dat helaas niet op.
Tegen het einde van de wedstrijd wist
Horst nog twee keer doel te treffen
waardoor de juiste krachtsverhouding
ook op het scorebord zichtbaar was:
5-1. Een meer dan terechte overwinning zorgde ervoor dat Horst voor
het eerst de tweede seizoenshelft op
de veilige tiende plaats staat na dit
weekend. Volgend weekend wordt
het laatste hockeyweekend afgewerkt en zal Horst er alles aan gaan
doen om deze tiende plaats vast te
houden.

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

Deze zondag is speciaal voor de
vaders en staat bij modelvliegclub
Apollo ’68 voornamelijk in het teken
van kennismaking met de modelvliegsport.
Wie zelf eens wil proberen een
modelvliegtuig te besturen, kan onder
begeleiding ervaren wat het is. Er zijn
voor deze dag een aantal instructietoestellen en instructeurs ter beschikking

gesteld om deze ervaring mogelijk
te maken. Voor een meer realistische
ervaring worden de vliegprestaties van
de vliegsimulator op een groot scherm
weergegeven. Na de nodige ervaring
rijker te zijn en misschien na al die
crashes ook enkele illusies armer te
zijn, gaan deelnemers naar het vliegveld en spreken een instructeur aan.
Onder begeleiding kunnen zij met een

echt modeltoestel de eerste stappen
zetten in het modelvliegen.
Er zijn nog meerdere vliegtuigen op
het veld aanwezig, om de diversiteit
aan mogelijkheden binnen de modelvliegsport te laten zien. Ook geven
leden een demonstratie van hun kunnen.
Voor meer informatie, kijk op:
www.mvc-apollo68.nl

is wegens uitbreiding
van ons team op zoek naar:

teeltmedewerker

m/v

• wij bieden een afwisselende baan met alle voorkomendewerkzaamheden in onze champignonkwekerij;
• fulltime dienstverband;
• goede enthousiaste en flexibele inzet.

oogst
mederwerker

m/v

• alle voorkomende werkzaamheden
bij het machinaal oogsten van
champignons
• goede en enthousiaste en
flexibele inzet
• 2 à 3 dagen in de week
Heb je interesse of wil je nog meer
informatie bel of mail dan naar ons.
Sikes Champignons BV
Rouwkuilenweg 43 , 5813 BH Ysselsteyn
06-29501929 karin@sikes.nl

Sportieve afsluiting
KERNgezond Horst
Voor de KERNgezond-kinderen van Horst stond woensdagochtend 7 juni en donderdagochtend
8 juni de slotactiviteit van op het programma. De kinderen beleefden een sportieve ochtend bij
loopvereniging De Peelrunners en de Kasteelse Bossen. Op woensdag waren de leerlingen van
basisschool De Weisterbeek te gast. Op donderdag was het de beurt aan leerlingen van basisscholen
De Twister en De Doolgaard.
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Minioren scoren
op Limburgse
kampioenschappen
Door: zwemvereniging HZPC-Horst
De Limburgse Miniorenfinales stonden zaterdag 10 en zondag 11 juni
op het programma. Dit zijn de Limburgse kampioenschappen voor
wedstrijdzwemmers tot en met 12 jaar. HZPC was in Blerick aanwezig met
tien deelnemers. Samen behaalden zij 46 persoonlijke records en
20 medailles.

Horseman Days in Kronenberg
Op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg vonden van vrijdag 9 tot en met zondag 11 juni
de Horseman Days plaats. Tijdens dit driedaags evenement waren er demonstraties, shows en wedstrijden. Het was voor het eerst dat de Horseman Days in Nederland werden georganiseerd. De activiteiten
stonden alle in het teken van horsemanship en westernrijden. Naast de shows vonden er ook wedstrijden plaats.

Davy Crockett

NK Militair Pistool

Met zes keer goud, zeven keer
zilver en zeven keer brons mag HZPC
zich de tweede vereniging van heel
Limburg noemen. Een knappe prestatie, aangezien het team maar uit
tien deelnemers bestond. Meest succesvol was toch wel Tijn van Kuijk.
Hij startte vijf keer en won op alle
afstanden een gouden medaille.
Daarnaast behaalde hij op alle afstanden een persoonlijk record. Zelfs op
enkele tussentijden verbeterde hij zijn
beste tijd. Ook Cas Verstegen verzamelde dit weekend veel medailles:
een keer goud, vier keer zilver en een
keer brons.
Bij de dames van HZPC was
Danee Verstegen het meest succesvol.
Zij won een zilveren en twee bronzen
medailles. De andere medailles
werden behaald door Lars Hagens
(twee keer brons), Isis van Kuijk (een
keer brons) en Jorn Sprunken (een
keer zilver en een keer brons).

De andere deelnemers van
HZPC waren Naomi Brouwers, Jesse
Jacobs, Noud van Stipdonk en Ilse
Versteegen. Zij kwamen allemaal één
of meerdere keren aan de start en
sloten het weekend uiteraard af met
een paar mooie persoonlijke records.
Tot slot werden beide zwemdagen
afgesloten met spannende mixestafettes. Op zaterdag behaalden
Jorn, Ilse, Isis en Noud een zilveren
medaille op de 4x50 meter vrijeslag-estafette. Zondag eindigde de
wedstrijd toch enigszins teleurstellend
voor de zwemmers van HZPC. Beide
teams werden gediskwalificeerd op
de 4x50 meter wisselslag-estafette,
terwijl ze op koers lagen voor een
mooie medaille.
Voor de meeste minioren was dit
de laatste wedstrijd van het zwemseizoen. Voor enkelen staan begin juli
nog de Nederlandse Miniorenfinales
op het programma.

Door: schietvereniging Davy Crockett
Het Nederlands Kampioenschap Militair Pistool werd zaterdag 10 en zondag 11 juni gehouden op de banen van
schietvereniging Davy Crockett in Meterik.

Wij zoeken een

-

Tractorchauffeur (m/v)
(m/v)
Logistiek medewerker (m/v)
(m/v)
Teeltmedewerker kas (m/v)

Ben jij diegene die wij zoeken?
arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden een prettige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden.
www.dekemp.nl
Kijk voor informatie op onze website: www.dekemp.nl
of mail naar e.keijsers@dekemp.nl

Ga op vakantie van je vakantiegeld!

Nieuwe cv-ketel nodig?
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Uw voordeel:

DE

organisatie en locatie. In totaal hebben
over de zaterdag en zondag verdeeld
112 schutters deelgenomen aan
de wedstrijden. De scores waren
prima: winnaar bij de senioren was
de heer Barkhof met 232 van de in
totaal 240 mogelijke punten. Bij de
veteranen was het de heer Benne die
met 225 punten op de eerste plaats
eindigde. Er was een schutter met
een serieuze klacht: de gebruikte
installatie die het begin en eind van
iedere serie met een zoemer aangaf
was volgens deze schutter niet goed:
in de regelementen staat dat dit een
fluitsignaal moet zijn. Nadat we de
schutter hadden uitgelegd dat de
installatie door de KNSA ter beschikking
was gesteld en wij daar niets aan
konden doen leek het probleem opeens
minder groot.

E

voorbereiding waarbij de club diverse
bezoeken van de DTC: District Technische
Commissie heeft gehad om de baan te
keuren, faciliteiten voor de schutters te
bekijken, lichtsterkte op de baan en op
de schijven te meten werd na een paar
kleine aanpassingen het groene licht
gegeven.
Afgelopen zaterdag was het zover.
De eerste groep schutters van de door
de KNSA uitgenodigde topschutters
waren mooi op tijd aanwezig en
ondanks wat opstartzenuwen verliep
de wedstrijd al snel zoals we dit
van de organiserende vereniging
gewend zijn: soepel, strak en op tijd,
duidelijk naar deelnemers met vragen
of opmerkingen. De organiserende
vereniging kreeg dan ook menig
compliment van de schutters en
aanwezige KNSA officials over de

ME

Zo’n twee jaar geleden begonnen
leden van SV Davy Crockett in Meterik
voorzichtig met de eerste oefeningen
voor de discipline Militair pistool,
op een klapschij installatie. Deze
dynamische discipline is gebaseerd op
het schieten met pistolen of revolvers
die in diverse legers worden gebruikt.
Omdat de klapschijfinstallatie niet aan
de KNSA-regelementen voldeed zijn
de leden, toen ze eenmaal de smaak
te pakken hadden, doorgegaan met
een elektronische installatie die met
geluidssignalen werkt. Na een paar
oefenwedstrijden waarbij bleek dat er
organisatorisch best wel goed werk
werd geleverd, werd besloten om bij
de KNSA (Koninklijke Nederlandse
Schietsport Associatie), de organisatie
voor het Nederlands Kampioenschap
2017 aan te vragen. Na een gedegen

N 75 JAAR ER

Geen aanschafkosten
Vast laag maandbedrag v.a. 25,Inclusief standaard installatie
en!
12 jaar comfort zonder extra kost
App
rt
mfo
Inco
ige
hand
is
Grat
Slimme zuinige A-label CV-ketel
!
Inclusief onderhoud en reparatie
Nederlands kwaliteitsproduct

Info: www.slimmeketelplan.nl
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Samenwerking Wittenhorst en gemeente
Vanuit een eerder gesloten convenant tussen gemeente Horst aan de Maas en voetbalverenigign Rksv Wittenhorst uit Horst is een samenwerkingsverband ontstaan, waarbij de voetbalclub mensen uit een uitkeringssituatie
helpt weer aan een baan te komen.
Wittenhorst gaat in samenwerking
met enkele professionele jobcoaches
de mensen die in aanmerking komen
op diverse vlakken begeleiden en
klaarstomen voor regulier werk.
Het belangrijkste speerpunt hierbinnen

is motivatie.
“Wittenhorst staat als
sportvereniging midden in de
gemeenschap, daardoor ben je
vaak meer dan alleen een voetbal
vereniging. Je vervult een hele

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

belangrijke maatschappelijke en
sociale rol en staat veel in contact met
bedrijven die de vereniging sponsoren.
Daar willen wij graag nog meer mee
doen”, vertelt Ton Hagens, voorzitter
van de vereniging.

Voor gemeente Horst aan de Maas
biedt de samenwerking ook kansen.
“Gemeenten in Nederland hebben
op basis van de participatiewet
een verplichting om hun inwoners
te helpen om vanuit een uitkering
weer in het reguliere arbeidsproces
te komen. Dat is niet eenvoudig.
Samenwerking met andere partijen
is essentieel om dit te laten slagen”,

aldus Birgit op de Laak, wethouder
gemeente Horst aan de Maas.
Wittenhorst gaat in samenwerking
met businesspartners die bij de
voetbalvereniging aangesloten
zijn concreet aan de slag met
functieprofielen en vacante
posities. Deze functies kunnen
vervolgens ingevuld worden door de
uitkeringsgerechtigden.

MA1 HCH kampioen
Door: Hockeyclub Horst
De MA1 van HCHorst was er, na vrijdag nog een goede training gehad te hebben, klaar voor. Zaterdag 10 juni om
16.30 uur klonk het startsignaal en ging de kampioenswedstrijd tegen de A1 van HC Nova uit Kerkrade en Heerlen
van start.

r
Al mee ar
a
j
dan 23 st!
in Hor

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

Gezocht!
Enthousiaste en hardwerkende
jeugd die op zoek is naar
een bijbaan.

Herken je je hier in? Dan is Spar Enjoy
De Schatberg op zoek naar jou!
Kom werken in de supermarkt op recreatiepark
De Schatberg te Sevenum en wordt diegene die:
• ‘s Morgens de lekkerste broodjes bakt;
• Mensen met een lach aan de kassa helpt;
• Ervoor zorgt dat onze schappen er mooi uit blijven zien.

Functie-eisen:

Ben jij minimaal 15 jaar, collegiaal, klantvriendelijk en
beschikbaar tijdens de vakanties en/of in de weekenden?
Dan ben je van harte welkom om bij ons te solliciteren.

Heb je interesse in deze leuke baan?
Stuur dan een mail naar: deschatberg@pakgro.nl

Het vele publiek langs de lijn gaf
de MA1 veel motivatie een goede,
mooie wedstrijd neer te zetten.
Na ongeveer 15 minuten in de eerste
helft, was daar de 1-0.
Toen de tweede helft van start
ging, kwam Nova even scherp terug.

Maar na goede reddingen van de
Horster keepster was het gevaar
geweken. Door een goede Horster
defensie en goed samenspel was
Horst duidelijk de betere ploeg.
En toen viel de 2-0. Met nog maar
10 minuten voor het eindsignaal viel

het derde en het laatste doelpunt
voor Horst. Ondanks de comfortabele
positie wilde Horst het met een mooie
wedstrijd afsluiten. Na het laatste
fluitsignaal is de MA1 welverdiend
kampioen geworden in de tweede
klasse.

Vaderdag-voordeel

Eindelijk...

Vaders sloffen
in de aanbieding
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ts
NU slech

¤ 6,

Kerkstraat 14, tel. (077) 39 81 085, Horst

Kampioenschap hockeyjongens
Door: Hockeyclub Horst
Het Jongens D1 team van Hockeyclub Horst werd zaterdag 10 juni kampioen. In een bloedstollende
uitwedstrijd bleef het ondanks alles 0-0 tegen Blerick/Tegelen. Voor Horst voldoende om de nummer
twee in de competitie te verslaan in een keiharde de strijd om het kampioenschap.
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De Schutroe
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Quinty Roeffen
wint goud
Door: handboogsportvereniging De Schutroe
Quinty Roeffen van handboogsportvereniging De Schutroe uit Horst heeft
op zondag 11 juni goud gewonnen op de Jeugd Fita in Berkel Enschot.

Zondagochtend vertrok het jeugdlid
met haar trouwe fans om 08.00 uur
naar Berkel Enschot voor haar eerste
FITA wedstrijd. De wedstrijd begon om
10.00 uur. Het was snikheet, op een
open veld, maar gelukkig waaide er af
en toe een verkoelend briesje. Maar de
temperatuur maakte het een erg

Beachvolleybaltoernooi Meerlo

moeilijke wedstrijd. De spanning was
om te snijden na de 40 en 30 meter
afstanden zat er nog maar één punt
verschil tussen Quinty en de nummer
1. De laatste ronde werd geschoten.
Ondanks een misser wist ons jeugdlid
Quinty Roeffen de winst toch naar zich
toe te trekken.

In Meerlo werd op zondag 11 juni door volleybalvereniging Set Up het Jeugd Beachtoernooi
georganiseerd. Op het terrein van camping ’t Karrewiel in Meerlo werd het volleybaltoernooi op zand
gehouden. Tijdens de warme zondag kwam de brandweer van Meerlo nog even verkoeling brengen
voor de jeugdteams.

Op zoek naar een horeca bijbaan
in vakantiesferen?
Ben jij student of scholier, flexibel, gastgericht,
minimaal 16 jaar en wil jij werken in de sfeervolle
omgeving van Albron Center Parcs Het Meerdal
en/of Limburgse Peel?
Geef je dan nu op voor de Bijbaan Bijeenkomst op
zaterdag 24 juni a.s. op Het Meerdal en ontdek
tussen 10.30 - 13.00 uur jouw nieuwe werkplek!
Meld je aan via petra.rutten@albron.nl
Daarnaast hebben wij een interessante
zomerbonus €€ voor jou, als je veel wilt werken!

Center Parcs Het Meerdal
Laagheideweg 11, 5966 PL America
Tel. 077 464 7225

Center Parcs Limburgse Peel
Peelheideweg 25, 5966 PJ America
Tel. 077 464 8410

U kunt bij ons terecht voor:
• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR
Venrayseweg 14
5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 88 45

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270
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GRATIS BADMINTON

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

elke woensdag tot de zomerstop
van 20:00 uur tot 21:30 uur,
in Sporthal de Berkel,
Linnenstraat 20 in Horst.
Heel informeel…
Kom gerust proberen hoe leuk het is.

Meer informatie: facebook.com/badmintonhorst/
… of bel Jim Clarke 06 - 15 67 06 65.

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

Slag bij Waterloo in Horst

3 van de 4 slaagt!

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

RMM Mobiele Truck Cleaning Service uit Sassenheim en America
(Limburg) is al 20 jaar een begrip in de industriële reinigingswereld.
Onze dienstverlening bestaat voornamelijk uit het reinigen van
wagenparken op locatie, maar is door de jaren heen uitgebreid met
onder meer gevel-, vliegtuig- en milieu-incidentenreiniging.
Kortom, een zeer dynamisch bedrijf waar geen dag hetzelfde is.

Voor de vestiging
America zijn wij op zoek naar:
• workaholics, aanpakkers en helden,
• mensen die het niet erg vinden om op
onregelmatige tijden te werken,
• fulltimers, parttimers & oproepkrachten,
• mensen die op een positieve manier mee willen
bouwen aan de toekomst!
Wij bieden:
• werken in een fantastisch team,
• grote diversiteit aan werkzaamheden,
• flexibele werktijden,

• vele opleidings- en doorgroeimogelijkheden!
Meer informatie? Kijk op onze
website www.cleanplaza.nl
Interesse?
Mail uw motivatie en cv naar:
erwin@cleanplaza.nl
t.a.v. Erwin Luttge.

In het kader van het 200-jarig bestaan hield de Koninklijke Harmonie van Horst zaterdagavond
10 juni een bijzonder concert op het Lambertusplein in Horst. De harmonie werd daarbij ondersteund
door het Horster Mannenkoor en de re-enactmentvereniging Saluutbatterij Atkins. Het concert bracht
het publiek terug naar de tijd van Napoleon en de Slag bij Waterloo. Na de uitvoering van de harmonie,
volgde een optreden van de Grand Round Band.

Sacramentsprocessie in Sevenum
In Sevenum trekt op zondag 18 juni de sacramentsprocessie door de straten na de Eucharistieviering van
09.30 uur.
De Eucharistie is een van de belangrijkste sacramenten in de Katholieke
kerk. Er is een aparte dag aangewezen
om de instelling van de eucharistie te
vieren: Sacramentsdag. In de wereldkerk
valt deze dag op de tweede donderdag na Pinksteren, dit jaar op 15 juni,

maar in de Nederlandse kerkprovincie
wordt die dag op de daaropvolgende
zondag gevierd, op zondag 18 juni.
De straten en kapellen in Sevenum
worden deze zondag versierd en muziek
en vaandels, parochianen, misdienaars,
acolieten en communicantjes trekken

biddend en zingend voorbij. De stoet
wordt gesloten door de kapelaan die het
Allerheiligste draagt. De route van de
processie is dit jaar ingekort en eindigt
op het Raadhuisplein. Daar wordt speciaal ter gelegenheid van deze processie
een kapel opgebouwd.

Koffieconcert St. Caecilia America
Muziekvereniging St. Caecilia uit America en Harmonie Eendracht Meijel geven op zondagmorgen 18 juni een
concert ten gehore. Het concert begint om 10.30 uur in de Bondszaal in America.
Beide muziekverenigingen staan
onder leiding van dirigent
Frank Steeghs. Het concert is een
try-out voor het Peeltoernooi, waar
beide orkesten op zondag 25 juni aan
deelnemen. Het programma van
muziekvereniging St. Caecilia heeft een
link met het 100-jarig jubileum.

Zo spelen zij de Armeense Rapsodie
nummer 3, die een vervolg is op het
op het WMC in 1997 gespeelde werk
Armeense Rapsodie nummer 2 van
componist Alexander Comitas.
Een andere link die heeft te maken
met de wegen die de fanfare in haar
geschiedenis heeft bewandeld.

Wegen die anderen niet aandurfden.
Dit zorgt voor de link naar het werk
van Bernard van Beurden: soliste op
dwarsfluit begeleid door een fanfare
orkest. Deze links en nog veel meer
zijn terug te vinden in het
jubileumboek dat wordt gepresenteerd
op 18 november.

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

Wij zoeken voor het plaatsen van hekwerk in Nederland,
Duitsland en België

Hekwerkmonteur
Voornaamste taken:
het plaatsen van hekwerken en fauna Rasters, montage van
schuif- en draaipoorten, storten van fundaties.
Wij plaatsen grotendeels machinaal door middel van
schrankladers en midikraan met hieraan gekoppeld
palendruksystemen.
Wij zoeken een gemotiveerde teamplayer met technisch
inzicht. Je gaat aan het werk met wisselende collega’s en
bent een liefhebber van buiten werken. De werkzaamheden
vinden afwisselend plaats in Duitsland en Nederland en af en toe
in België. Een beetje kennis van de Duitse taal is wenselijk.
Het liefst in het bezit van B+C+E rijbewijs.
Bij geschiktheid bieden wij een vast dienstverband aan.
We zien je sollicitatie graag tegemoet via mail
t.a.v. Arno Roeffen: arno@roscha.nl

Holstraat 23, 5963 AR Hegelsom

Bokstock in Swolgen
In Swolgen vond vrijdag 9 en zaterdag 10 juni het jaarlijkse Bokstock-festival plaats. Er was muziek
in de tent en buiten kon onder meer de jeugd zich vermaken met archery tag.
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Meedoen in Meerlo
In Meerlo wordt op zondagmiddag 25 juni vanaf 12.30 uur een dorpsdoedag georganiseerd. Deze dag is opgezet
in een samenwerkingsverband tussen Naoberzorgpunt Meerlo, de Muziekfabriek, basisschool Megelsheim en
jongerensoos Merlin.

Citaverde op bezoek
bij Kantfabriek
Leerlingen van het Citaverde College in Horst waren onlangs bij
de expositie Bloemen bloeien op papier bij Museum de Kantfabriek
in Horst. De expositie gaat over de negentiende-eeuwse hand
ingekleurde borduurpatronen met bloemen. De leerlingen van de
opleiding Bloem & Design hebben deze tentoonstelling bezocht en
zich laten inspireren door deze borduurpatronen. Ze hebben in
tweetallen een patroon dat hun erg aansprak uitgekozen, ontwerpen gemaakt en uiteindelijk een boeket of bloemwerk gemaakt
wat qua kleur, vorm of sfeer geïnspireerd is op het gekozen patroon
uit de expositie. Iedere twee weken maken twee leerlingen een
nieuw boeket of bloemwerk dat samen met het borduurpatroon een
prominente plaats in de expositie krijgt. De expositie ‘Bloemen
bloeien op Papier’ loopt nog tot en met 8 oktober 2017.

Eric Vloeimans &
Egbert Derix

Jong en oud kan meedoen aan een
high tea verzorgd door schoolkinderen,
een minitoernooi loopvoetbal, een graffityworkshop, een bootcampdemonstratie van Just be fit, muzikale workshops
in jongerensoos OJC Merlin, het eerste
open Meerlose kampioenschap jeu
de boules, een open muziekpodium

of een kaas-, wijn en bierproeverij.
Daarnaast is er ook een kunsttuin en
kunstmarkt. De activiteiten worden
gehouden aan de Mgr. Jenneskensstraat
in Meerlo.
“Het doel is mensen op deze dag
bijeen te brengen”, aldus de organisatie. Het evenement is de uitwerking

Asperges eten bij de boer

Trompetist Eric Vloeimans staat op woensdag 21 juni samen met pianist
Egbert Derix op het podium van Cambrinus in Horst. Het optreden begint om
20.30 uur.

I.s.m. Hostellerie de Hamert

Geniet van het beste dat Limburg te
bieden heeft.

Zaterdag

Limburgse Asperges gecombineerd
in een overheerlijk 3 gangen menu,
geserveerd in een gezellige ambiance.

17.00 - 21.00

En dat voor maar € 24,50 p.p.
Direct reserveren?
Bel 06 - 5516 4949.
Vloeimans beheerst klassiek-,
jazz en popmuziek en staat bekend om
hoe hij kan ‘fluisteren’ op zijn trompet.
Egbert Derix en Eric Vloeimans staan
geregeld samen op de poster van
diverse podia.
Cambrinus: “Egbert Derix weet van
hoge kwaliteit te getuigen.” Hij deelde
het podium met Fay Lovsky, saxo
fonist Leo Janssen van het Metropole
orkest, Iain Matthews en Supertramp-

saxofonist John Helliwell. Hij werkt
samen met de zanger van Marillion
Steve Hogarth en voor de laatste cd van
Fish schreef Derix de stijkers-arrangementen. Egberts laatste composities
betreffen Duitstalige liederen die als in
de traditie van een klassiek Liederbuch
worden gezongen door operazanger
Sef Thissen.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

van een eerder gehouden project
binnen de basisschool onder het motto
Meedoen in Meerlo. De meeste ideeën
rondom deze dag invulling komen voort
uit de inbreng van alle groepen binnen
de basisschool. Onder andere het alom
bekende ganzenbord in een nieuw jasje
staat centraal tijdens deze activiteit.

Voor meer info gaat u naar:
martensasperges.nl

17juni

Zondag

18 juni

13.00 - 20.00

22

cultuur

15
06

America

Cambrinus

Filmpremière De Romeinse Nacht Steve Lucky &
in Peelmuseum
the Rhumba Bums
In het Peelmuseum in America vindt zondag 25 juni om 11.00 uur de première van de jeugdfilm De Romeinse
Nacht plaats. Deze film gaat over de nakomelingen van een peelwerker die begin 20e eeuw zocht naar overblijfselen van de Romeinen, maar zijn vondst altijd verzwegen heeft.

Deze productie van Rob Smits is
ontstaan met medewerking van het
Peelmuseum. Het is een vervolg op de
jaarlijkse workshops beelddenken die

Rob Smits op basisscholen geeft en is
gemaakt met jongeren uit de Peel die
eerder deze workshop van Rob Smits
volgden. Het verhaal is geïnspireerd op

de vondst van de Gouden helm door een
groepje Peelwerkers in 1910. De film
wordt na de première op openingsdagen
in het Peelmuseum vertoond.

Op het podium van café Cambrinus in Horst staan zaterdag 17 juni
Steve Lucky & the Rhumba Bums. Deze New Yorkse formatie speelt
muziek met de eigenschappen van muziek die in de Verenigde Staten uit
de jaren vijftig de mensen aan het dansen kreeg.

Swing, jump & jive, jazz en rock
’n roll zijn de genres die Steve Lucky
& the Rhumba Bums beoefenen.
In traditie van de rebelse muziek
stijlen van toen bespelen de Rhumba
Bums instrumenten als piano, gitaren,
drums, contrabas en blazers op tenor-,

alt- en baritonsaxofoon. Midden in
deze zesmansbezetting staat frontwoman Miss Carmen Getit als zowel
zangeres als gitarist. Eerder speelden
ze in de in 2005 verschenen film
Be Cool. Het optreden begint om
20.30 uur.

Kookevenement rond de smaak van de roos

Week van de Potroos
in Lottum

Stoere

In rozenkenniscentrum De Rozenhof in Lottum vindt van zondag
18 juni tot zondag 25 juni de Week van de Potroos plaats. Op zondag 18
juni staat Rozendorp Lottum helemaal in het teken van de smaak van de
roos. Er vindt een kookevenement plaats waar koks met steekproducten
gerechten gaan bereiden.

M annen
Avond!

Op vrijdag 16 juni 2017 van 18.00 tot 22.00 uur
organiseren wij wederom onze befaamde:

StoereMannenAvond

OpWe
vrijdag
juni
2017
18.00klusser:
tot 22.00 uur
hebben16
alles
in huis
voorvan
de Stoere
- Stoere kortingen
20%.
organiseren
wijtotwederom
onze befaamde:
- Stoere live muziek

StoereMannenAvond
- Stoere demo: PowerPlus hogedruk reiniger
- Stoere LUMAR

- Stoere Oldtimers

We hebben alles in huis voor de Stoere klusser:
- Stoere verhalen.

- Stoere
kortingen tot 20%.
- Stoere BBQ
- Stoere
muziek
- Stoerelive
dorstlessers

- Stoeredemo:
vrouwen
zijn natuurlijk
ook welkom!
- Stoere
PowerPlus
hogedruk
reiniger

- Stoere LUMAR

MIS HET NIET!

- Stoere Oldtimers
- Stoere verhalen.

- Stoere BBQ
alleen

maar

* Met uitzondering van:
actie- en folderartikelen,
artikelen van Zibro en
Velux, cadeaubonnen,
verkoop op rekening,
reeds geplaatste
bestellingen en diensten.
Niet in combinatie met de
Hubo klantenkaart.
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é
dorstlessers
é
V
HUBO Sevenum
- Stoere vrouwen zijn natuurlijk
welkom!
t * ook
Horsterweg 42,
5975
NB
Sevenum
n
e
m
i
t
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o
s
e l e a s14 06, sevenum.hubo.nl
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e
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20 % K
MIS HET NIET!

ond erin g van : act ieen fold era rtik ele n, art
ike len van Zib ro en
pla ats te bes tell ing en
Vel ux , cad eau bon nen
en die nst en. Nie t in
, ver koo p op rek eni ng,
com bin atie me t de Fix
et voo rde elp as.

HUBO Sevenum Horsterweg 42 Sevenum, 077 467 14 06, sevenum.hubo.nl

Topkoks Maurice Smits uit Horst
en de Duitse Peter Laux uit Geldern
gaan vanaf 13.00 uur in De Rozenhof
gerechten bereiden met NoordLimburgse streekproducten zoals
asperges, blauwe bessen, bloemblaadjes, champignons, IJsvogel-jenever
en heidehoning. Dit alles gecombineerd met de smaak van de roos,
zoals rozenblaadjes van rozenveredelaar Pheno Gheno, rozenschepijs van
Theo Clevers, rozenbottelsiroop en
een nieuwe rozenyoghurt. Ook biedt
Bakkerij Smits uit Lottum speciale
rozenpatisserie aan. Gedurende de

Week van de Potroos zijn er voor de
bezoekers van De Rozenhof elke dag
presentaties rondom de smaak van
de roos en andere streekproducten.
In deze week worden ook workshops
rondom de smaak van de roos gegeven
aan kinderen van basisschool De Bottel
uit Lottum en basisschool de Kameleon
uit Grubbenvorst. Verder worden in de
Week van de Potroos thema’s als de
grote verscheidenheid van toepassingen, de promotie van de gezonde
duurzame buitenroos en het gebruik
en de verzorging van de meerjarige
tuinroos toegelicht aan bezoekers.
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Concerttour

Slotconcert
Jeugdorkest BMBM
Jeugdconcert BMBM uit Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Melderslo en
Maashees organiseert op zaterdag 24 juni haar jaarlijkse slotconcert in de
tuin van het Maaspaviljoen in Broekhuizen. Ook gaat het jeugdorkest op
concerttour naar Luxemburg.
Het orkest gaat voor de 37e keer
op concerttour naar Luxemburg
op zaterdag 15 juli om daar een
concertreeks te geven van elf
concerten. Om dit allemaal te kunnen
bekostigen organiseert BMBM een
slotconcert op zaterdag 24 juni met
een goederen-, dienstenveiling
en tombola. Dit jaar wordt het
slotconcert aan de maas bij goed
weer in de tuin gehouden van

Maaspaviljoen in Broekhuizen.
Het programma gaat van start
om 18.00 uur. Leden bieden hun
diensten aan om zo veel mogelijk
geld op te halen voor de reis naar
Luxemburg. Tussen de goederen- en
dienstenveiling is er ruimte voor een
stukje muziek en brengt BMBM haar
Luxemburgrepertoire ten gehore.
Het slotconcert wordt afgesloten met
een tombola.

Sponsorloop De Doolgaard
De sponsorloop van basisschool De Doolgaard in Horst, die in mei werd gehouden, heeft in totaal
3.637,95 euro opgebracht. “Het weer werkte volop mee en iedereen deed enorm zijn best”, aldus de
organisatie.

Kwaliteit heeft een naam

Hardlopen voor goed doel

Eerste editie Stand Together
De eerste editie van Stand Together vindt plaats op zaterdag 24 juni. Melderslonaar Maarten Hermans gaat deze
dag 100 kilometer hardlopen binnen tien uur, voor KWF Kankerbestrijding.

18 juni Vaderdag
verras hem met verse asperges!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Stand Together wil een brug
slaan tussen sportieve uitdagingen
en het goede doel. Dit jaar staat KWF
Kankerbestrijding centraal. Maarten
Hermans gaat tien rondjes van 10 kilometer door Horst aan de Maas lopen,
waarbij het centrum van Horst de start
en finish vormt voor dit evenement.
Actieve hardlopers kunnen een

rondje van 10 kilometer met Hermans
meelopen om hem te steunen.
Aanmelden hiervoor kan via zijn website www.maarten.run hier staat tevens
meer informatie over het evenement
op. “Natuurlijk is het fijn als mensen
een rondje mee rennen of mij aan
komen moedigen op 24 juni, maar ook
de donaties zijn enorm belangrijk.

Die 10.000 euro moet gewoon lukken
voor een goed doel en uitdaging zoals
deze”, aldus Hermans. “Je kunt nooit op
tijd zijn met het strijden tegen kanker,
wel te laat. Laten we dat voorkomen
en ons nú samen sterk maken tegen
deze verschrikkelijke ziekte. Laten we
samen staan voor een wereld zonder
kanker.” (Foto: Merijn Manders)

Ruud Lenssen bij ’t Lenske
Filmmaker Ruud Lenssen is maandag 19 juni te gast bij Film- en Videoclub ’t Lenske. Deze avond vindt vanaf
19.30 uur plaats in De Wingerd in Sevenum.

Tijdens de bijeenkomst worden
twee documentaires van Lenssen
vertoond: Kathem & Chris (2010),
de documentaire waarmee hij
afstudeerde en Wandern (2017),
een muzikaal document waarin de

filmmaker de pianist-componist
Egbert Derix uit Horst volgt, terwijl hij
de laatste hand legt aan zijn nieuwe
liedcyclus. De filmmaker bespreekt
de documentaires vervolgens
en vertelt over het proces van

een documentaire: van idee tot
eindproduct.
Aanmelden voor de bijeenkomst
kan tot en met 18 juni bij Hans Oijen,
secretaris van ’t Lenske,
via info.lenske@gmail.com

Spoorstraat 1 • Tienray
www.modehuiscruysberg.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
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Agenda t/m 22 juni 2017
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Woningbrandoefening

Opening Meister Rongenstraat

Tour de Bière

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: brandweer Sevenum
Locatie: basisschool De Horizon Sevenum

Tijd: 16.30 uur
Locatie: Meister Rongenstraat America

Tijd: 14.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Gezondheidscafé

Optreden Steve Lucky & the
Rhumba Bums

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Gezondste Regeio 2025
Locatie: Huis van de Wijk Horst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

zo
18
06

Dorpsraadsvergadering

Classic Express
Organisatie: Prinses Christina Concours
Locatie: centrum Sevenum

Ride & Run

Ruud Lenssen bij ’t Lenske

Tijd: 08.00-17.00 uur
Organisatie: Ruitersportvereniging Haelen
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: film- en videoclub ’t Lenske
Locatie: De Wingerd Sevenum

Dorpsraadsvergadering

Carbootsale

Wereldcafé

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens Meterik

Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Het Peeldijkje Horst

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Ouderraad Dendron College
Locatie: Dendron College Horst

Wandel Drie Daagse

Wandel Drie Daagse

Tijd: vanaf 16.30 uur
Locatie: Horst, Melderslo, Tienray

Tijd: vanaf 09.00 uur
Locatie: Horst, Melderslo, Meterik, Hegelsom

Wakeboard evenement

Sacramentsprocessie

Classic Express

Organisatie: Seven-Twenty
Locatie: Waterskibaan De Schatberg Sevenum

Tijd: na Eucharistieviering van 09.30 uur
Locatie: Sevenum

Organisatie: Prinses Christina Concours
Locatie: centrum Sevenum

Trailrunning clinic

Zondagochtendwandeling in het
Schuitwater

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

vr
16
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19
06

Tijd: 09.00-11.00 uur
Organisatie: LoopCentrum
Locatie: natuurgebied ’t Ham Horst

di
20
06

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Open dag Driessen Transport

Veilingklokdemonstratie

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: Driessen Transport Horst

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Wandel Drie Daagse

Koffieconcert

Tijd: vanaf 14.00 uur
Locatie: Horst, Hegelsom, Meterik, Melderslo

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Muziekvereniging St. Caecilia America
Locatie: Bondszaal America

Lezing ’historische borduurpatronen’

Kookevenement Week van de
Potroos

Tijd: 14.00-15.00 uur
Organisatie: Diny Gerards-Mensink
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: De Rozenhof Lottum

Jan Francken Toernooi

Vaderdagvliegen

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Tennisclub Broekhuizen
Locatie: Sportpark De Slagakker Broekhuizenvorst

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Modelvliegclub Apollo ’69 Melderslo

wo
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Open Coffee Met
Tijd: 08.30-11.00 uur
Organisatie: Open Coffee Met Horst-Venray
Locatie: Parkhotel Horst

Classic Express
Organisatie: Prinses Christina Concours
Locatie: centrum Sevenum

Optreden Eric Vloeimans & Egbert
Derix
Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

do
22
06

Wandel4Daagse
Tijd: 17.30 uur
Organisatie: Jongerengilde Sevenum
Startlocatie: Blokhut Jongerengilde Sevenum

Woningbrandoefening
Tijd: 19.15 uur
Organisatie: brandweer Meerlo
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Proef • Beleef • Geniet
Graag even bestellen!
• 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

Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

sam

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

BUDGETBARBECUE!

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl

15
06

Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 22 juni 2017
TipTopTand
Tandartspraktijk Voncken
Mgr. Joostenstraat 27-29,
Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

17.30
17.30

19.00

10.30
19.00

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De wijzer van een veilingklok loopt
van een hogere prijs naar een lagere
prijs. De moeilijkheid is om met een
druk op de knop de wijzer op het juiste
moment stil te laten staan voordat

zondag
		

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

Priesternoodnummer
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

18.00

een andere koper heeft gedrukt,
maar wel voor de laagst mogelijke prijs.
Hiervan geeft De Locht een demon
stratie. Naast de demonstratie kunnen
kinderen zich vermaken met oude

spelen en een museumspeurtocht.
Muziekgroep Vurdewind verzorgt live
muziek en bezoekers kunnen tevens de
wisselexpositie ‘Onderweg, van karrenspoor tot A73’ bekijken.

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

IJssalon
De Zeuten Inval
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

Camps Optiek

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Werk Limburg (PSW). Samen willen zij
de concerten ook toegankelijk maken
voor verstandelijk gehandicapten en
ouderen. Dat bevordert volgens de stichting de maatschappelijke participatie en
integratie.

Museum De Locht in Melderslo demonstreert op zondag 18 juni speciaal voor kinderen de traditionele veilingklok. Naast deze demonstratie is er livemuziek.

5% korting op de rekening

Sevenum
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

Nederland die met name basisschool
leerlingen kennis laten maken met klassieke muziek. Stichting Naobere werkt
samen met basisschool de Krullevaar,
zorgboerderij Vorster Hand, verzorgingshuis Sevenheym en Pedagogisch Sociaal

Veilingklokdemonstratie

5% korting op alle aankopen

Swolgen

zaterdag

De Classic Express kan uitschuiven
tot een concertzaal van 14 meter lang en
7 meter breed. Binnen staan zitjes en
een klein podium met een vleugel.
De prijswinnaars van het Prinses
Christina Concours zijn jonge talenten uit

E 1 korting op jam

Meterik

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

In het centrum van Sevenum is maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 juni de Classis Express van het Prinses
Christina Concours te vinden. De Classis Express is een trailer die kan uitschuiven tot concertzaal, waar prijswinnaars
van het Prinses Christina Concours optreden. Stichting de Naobere is daarnaast een initiatief gestart om de concerten toegankelijk te maken voor verstandelijk gehandicapten en ouderen.

Hotel Asteria Venray

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Rijdende concertzaal in Sevenum

09.45

Grubbenvorst

zondag

service 25

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

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

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

7 dagen per week geopend
Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al uw aankopen, vragen, of technische problemen.
Wij zorgen altijd voor een passende oplossing. Zelfs op zondag!

Gratis bezorging
Wij bezorgen uw apparaat gratis bij u thuis met onze eigen bezorgdienst. Ook als u het op de tweede
verdieping wilt hebben. Oude apparaten en verpakkingen nemen wij desgewenst meteen voor u mee.

Niet goed, geld terug garantie
Heeft u achteraf gezien toch liever een ander formaat tv, of een krachtiger geluidssysteem? Wij
doen er niet moeilijk over als u van gedachten verandert. Bij ons heeft u altijd 14 dagen bedenktijd.

Deskundig advies
EP:Tummers heeft bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Onze productkennis
wordt wekelijks bijgespijkerd. U kunt altijd rekenen op eerlijk en passend advies.

Eigen reparatiedienst en witgoedmonteurs
Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het repareren op onze eigen service-afdeling.
Daarnaast hebben wij professionele monteurs in huis voor reparaties en montages op locatie.

Service met een hoofdletter S.
Bij EP:Tummers staat service hoog in het vaandel. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met
advies op maat, zodat u altijd de juiste keuze maakt voor uw persoonlijke situatie. Uw apparaat
bezorgen wij gratis bij u thuis met onze eigen bezorgdienst. Als toegewijde vakspeciaalzaak
kunnen wij u bovendien tal van extra diensten aanbieden om u volledig te ontzorgen. Zo kunnen wij uw apparaat installeren of inbouwen, u uitleg geven over het product en oude apparaten en
verpakkingen mee terug nemen. Ook het ophangen van tv’s of omdraaien van deuren kunnen wij voor u
regelen. Dát is kopen zonder zorgen.
Maar onze service stopt niet wanneer het apparaat bij u thuis staat. Ook als u naderhand een probleem
of vraag heeft staan wij voor u klaar. Heeft u bijvoorbeeld een storing op uw tv, en weet u niet hoe u
dit moet oplossen? Geef ons Service Center een belletje of kom even langs. Wij staan u doelgericht en
daadkrachtig te woord om uw problemen zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Zelfs op zondag!

Niek
Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

